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Närvarande 

 

Benny Hjern (dekanus), ordförande, Mohamed Chaib (prodekanus) och Björn 
Westberg (sekreterare). 

3. Anmälningsärenden 3.1 Skrivelse om SUHFs undersökning om forskarutbildningen

Presidiet beslutar

att uppdraga åt Benny Hjern att vid nästkommande sammanträde med 
Fakultetsnämnden rapporterna om eventuella resultat av betydelse för 
Högskolan i Jönköping. 

  

 

4. Fråga om ämnesbeteckning och inriktning för planerade anställningar som 
lektor, docent och professor. 

bilaga 5.2 4.1 Vid Nämndens sammanträde 1999-02-22 förelåg skrivelse från IHH 
avseende begäran att fastställa beteckningen nationalekonomi, särskilt 
teknikutveckling, The Economics of Technological Change, inför behand-lingen 
av t.f. professor Charlie Karlssons ansökan om internbefordran till professor 
(ärende 5.4). Nämnden beslöt att hos IHH hemställa om komplettering av 
skrivelsen med redogörelse för om ämnesinriktningen är etablerad vid andra 
lärosäten inom eller utom landet; och att till presidiet delegera handläggning av 
ärendet efter inkommen komplettering.

IHH framhåller i skrivelse 1999-04-13, att The Economics of Technological 
Change är en etablerad del av modern nationalekonomi. The Economics of 
Technological Change omfattar analys av hur ekonomin förändras genom 
teknikval och teknikförnyelse, process- och produktutveckling, liksom 
teknikspridning inom och mellan företag, näringsgrenar och regioner.

Presidiet beslutar

att godkänna beteckningen nationalekonomi, särskilt teknikutveckling, The 
Economics of Technological Change. 

5. Utseende av 
vetenskapligt sakkunniga 

 

5. Fråga om utseende av vetenskapligt sakkunniga för prövning av anställning 
eller befordran inom ramen för befintlig anställning inom vetenskapsområdet. 

 5.1 Presidiet behandlade 1999-03-11 en framställan från HLK daterad 1999-03-
11 om fastställande av ämnesbeteckningen samhällskunskap för ett lektorat. 
Presidiet beslöt att godkänna ämnesbeteckningen samhällskunskap och att i 
fråga om de behörighetsregler som det ankommer på HLK att fastställa påtala 
den bristande kongruensen i skrivningen. I ämnesbeskrivningen anges, att det i 
samhällskunskap förekommer inslag från disciplinerna statsvetenskap, sociologi, 
nationalekonomi och kulturgeografi. I behörighetskraven anges krav på 
doktorsexamen eller motsvarande i statsvetenskap, ekonomisk historia eller 
kulturgeografi. 
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bilaga 5.1.1 

HLK har i skrivelse dagtecknad 1999-03-29 hemställt att Fakultetsnämnden till 
sakkunniga utser Folke Vernersson, docent i samhällskunskap, Linköpings 
universitet, och docent Hans Albin Larsson, HLK. Nämnden beslöt 990329, att till 
sakkunnig för lektorat i ämnet samhällskunskap utse Folke Vernersson, docent i 
samhällskunskap, Linköpings universitet; att hos HLK hemställa om klarläggande 
huruvida den kompetens som erfordras för en sakkunnigprövning i ämnet 
samhällskunskap innefattar ämnet historia; samt att uppdraga åt presidiet att 
efter slutförd komplettering handlägga ärendet. Hans Albin Larsson framhåller i 
skrivelse 1999-04-14 att "vid HLK inkluderar ämnet dessutom en tydlig historisk dimension, 
vilket står helt i överensstämmelse med skolans behov enligt gällande läro- och kursplaner ."

Presidiet beslutar

att till sakkunnig för lektorat i ämnet samhällskunskap utse Hans Albin Larsson, docent i 
historia vid HLK.

att till protokollet notera, att det inte ankommer på Fakultetsnämnden att bedöma 
behörighetsvillkor för viss anställning så som dessa kommer till uttryck i samband med 
rekrytering, annonser etc. 

Bilaga 5.2 5.2 Vid Nämndens sammanträde 990222 förelåg skrivelse från IHH avseende 
sakkunnigprövning av t.f. professor Charlie Karlssons ansökan om 
internbefordran till professor. Nämnden beslöt att till presidiet uppdraga 
beredning av ärendet med särskilt beaktande av valet av sakkunniga.

Presidiet beslutar

att i enlighet med IHH:s förslag i skrivelse 1999-04-13 till sakkunniga utse

●     Professor Peter Nijkamp, Free University, Amsterdam, Holland (professor 
i nationalekonomi); 

●     Professor Luc Soete, University of Maastricht, Holland (professor i 
nationalekonomi); och 

●     Professor Bo Carlsson, Case Western Reserve University, USA (professor 
i nationalekonomi). 

 7. Framställan om framläggande av avhandling för doktors- eller licentiatexamen 
samt utseende av fakultetsopponent, betygsnämnd och ordförande vid 
disputationen. 

Bilaga 7.1 7.1 Presidiet beslöt 1999-02-09 att godkänna IHH:s förslag 

att Svante Forsberg får lägga fram sin licentiatuppsats "Centerpartiet – hemvist i 
stad och land" den 18 maj 1999.

att utse docent Yngve Mohlin, Mitthögskolan i Östesund, till fakultets-opponent 

att utse professor Benny Hjern, IHH, till ordförande i betygsnämnden och docent 
Yngve Mohlin, Mitthögskolan i Östesund, och docent Mohamed Chaib, HLK, som 
ledamöter i betygsnämnden.

att till ordförande vid slutseminariet utse professor Benny Hjern, IHH

 

 
   

Vid protokollet         Justeras 
Björn Westberg        Benny Hjern     Mohamed Chaib
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