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Närvarande  
 
 
 

Benny Hjern (dekanus, ordförande), Kennet Axelsson (adjungerad), 
Sverker Johansson, Bo Malmberg, Örjan Nilsson, Lars Pålsson Syll, 
Ingvar L. Svensson, Björn Westberg (sekreterare), Tommy Öberg 
(prodekanus), samt även Helena Streijffert vid behandling av punkterna 
8.1 och 8.2. 
 

§ 1 Dagordning 
 
Bilaga 1 

Fakultetsnämnden beslutar 
 
att fastställa föreliggande dagordning med tillägg av punkt 4.2 avseende 
lektorat i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik, punkt 4.3 
avseende universitetslektor i biologi, punkt 4.4 avseende anställning av 
professor i pedagogiskt arbete samt punkt 5.1 avseende antagning av 
oavlönad docent. 
 

§ 2 Val av justeringsman 
 

2.1 Val av justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
Fakultetsnämnden beslutar 
 
att utse Sverker Johansson att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 
 

 3. Anmälan av dekanusbeslut och presidieärenden. Inga ärenden 
föreligger. 
 

 4. Fråga om  
- ämnesbeteckning och inriktning för planerade anställningar som 

lektor, docent och professor samt  
- utseende av vetenskapligt sakkunniga för prövning av anställning 

eller befordran inom ramen för befintlig anställning inom 
vetenskapsområdet. 
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Bilaga 4.1.1 och 4.1.2 4.1 IHH föreslår, 
 
att ämnesbeteckningen företagsekonomi, särskilt entreprenörskap, 
godkänns 
 
att sakkunnigprövning inte erfordras, då Johan Wiklund otvetydigt 
uppfyller kraven för en anställning som docent i företagsekonomi, 
särskilt entreprenörskap 
 
Fakultetsnämnden beslutar  
 
att även för en docentur godkänna ämnesbenämningen företagsekonomi, 
särskilt entreprenörskap; 
 
att i enlighet med sin instruktion, p. 2.4.5, fastställa att 
sakkunnigprövning inte erfordras för en anställning av Johan Wiklund 
som docent i företagsekonomi, särskilt entreprenörskap. 
 

Bilaga 4.2 
 

4.2 Lektorat i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik  
 
HLK har för avsikt att rekrytera fil. dr. Matts Mattsson som lektor i 
pedagogik med inriktning mot specialpedagogik. Mattsson har prövats 
1997 i samband med att han erhöll sin nuvarande anställning som lektor 
i specialpedagogik, med inriktning mot samhällsvetenskapliga perspektiv.
 
HLK föreslår,  
 
att sakkunnigprövning inte erfordras, då Matts Mattsson otvetydigt 
uppfyller kraven för en anställning som lektor i specialpedagogik. 
 
Fakultetsnämnden beslutar  
 
att i enlighet med sin instruktion, p. 2.4.5, fastställa att 
sakkunnigprövning inte erfordras för en anställning av Matts Mattsson 
som lektor i specialpedagogik. 
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Bilaga 4.3 4.3 Universitetslektor i biologi 
 
HLK föreslår nedanstående personer som sakkunniga för bedömning av 
universitetslektorat i ämnet biologi. Som extern sakkunnig föreslås 
professor Bengt Silverin, avdelningen för Zoomorfologi vid Zoologiska 
institutionen, Göteborgs universitet, och som pedagogiskt sakkunnig 
professorn i pedagogik, Tomas Kroksmark, Luleå tekniska universitet. 
 
Fakultetsnämnden beslutar  
 
att återremittera ärendet till HLK; 
 
att som princip uttala att Fakultetsnämnden skall undvika att som 
sakkunnig utse en tidigare innehavare av den nu aktuella anställningen, i 
de fall det är fråga om en direkt ersättning av en tidigare anställd. 
 

Bilaga 4.4 4.4 Professur i pedagogiskt arbete 
 
HLK har för avsikt att till en professur i pedagogiskt arbete 
direktrekrytera professor Tomas Kroksmark, Luleå tekniska universitet. 
 
HLK föreslår,  
 
att sakkunnigprövning inte erfordras, då Tomas Kroksmark otvetydigt 
uppfyller kraven för en anställning som professor i pedagogiskt arbete. 
 
Fakultetsnämnden beslutar  
 
att i enlighet med sin instruktion, p. 2.4.5, fastställa att 
sakkunnigprövning inte erfordras för en anställning av Tomas 
Kroksmark som professor i pedagogiskt arbete; 
 
att sakkunnigutlåtanden från tidigare prövning skall sändas till 
Fakultetsnämnden. 
 

 5. Fråga om tillsättande av docentnämnd med en extern sakkunnig och 
en intern ledamot.  
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Bilaga 5.1 5.1 Mari-Ann Berg, HLK har inkommit med ansökan om att bli antagen 
som oavlönad docent i engelska. HLK tillstyrker enligt skrivelse 2001-
03-11 denna ansökan. 
 
HLK föreslår att Fakultetsnämnden som extern sakkunnig utser 
professorn i engelska, Gunnar Persson, Institutionen för kommunikation 
& språk, Luleå tekniska universitet och som intern ledamot professorn i 
pedagogik, Henning Johansson, VD, HLK. 
 
Fakultetsnämnden beslutar 
 
att uppdra åt presidiet att besluta i ärendet efter det att Berg inkommit 
med föreskriven CV. 
 

 
 

6. Fråga om antagning av oavlönad docent. Inga ärenden föreligger. 
 

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

Bilaga 7.1  7.1 IHH föreslår, 
 
att ekonomie magister Volker Bruns får försvara sin licentiatuppsats "A 
dual perspective of the credit process between banks and growing 
privately held firms" den 4 april, 2001, kl. 13.00 i sal B414, 
 
att professor Bertil Gandemo, Ekonomihögskolan i Lund, Lunds 
universitet, utses till opponent, 
 
att professor Bertil Gandemo, professor Börje Johansson, IHH, och 
professor Einar Häckner, IHH, utses till ledamöter i betygsnämnden 
samt 
 
att professor Einar Häckner, IHH, utses till ordförande vid seminariet. 
 
Fakultetsnämnden beslutar  
 
att godkänna IHHs ovan angivna förslag. 
 

 8. Övriga frågor 
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Bilaga 8.1 8.1 Uppdrag från Stiftelsestyrelsen för 2001.  
 
Fakultetsnämnden beslutar 
 
att till protokollet notera det för Fakultetsnämnden gällande 
stiftelsestyrelsebeslutet 
 
att ett prioriterat område vid prövning av grundutbildningens kvalitet 
skall vara grundutbildningens utformning som grund för 
forskarutbildning. 
 
att till protokollet notera att tilldelad budget för 2001 inte täcker  

1) resor, konferensavgifter etc. för Fakultetsnämndens ledamöter vid 
deltagande i t.ex. Högskoleverkets arrangemang  

2) utveckling och underhåll av fakultetens webbsidor. 
 

Bil. 8.2 hämtas från 
http://utbildning.regerin
gen.se/propositionermm/
sou/pdf/sou2001_13.pdf 

8.2 SOU 2001:13 Nya villkor för lärandet i den högre utbildningen
Betänkande från Utredningen om pedagogisk förnyelse av den högre  
utbildningen  
 
Fakultetsnämnden beslutar 
 
att synpunkter från Fakultetsnämndens ledamöter kan inlämnas 
individuellt till Utvecklingschefen. 
 

 8.3 Ingivande av handling till Fakultetsnämnden 
 
Fakultetsnämnden beslutar 
 
att med anledning av de till dagens sent inkomna ärenden 4.1, 4.2, 4.3 
och 5.1 uttala att handlingar avseende ärenden som skall behandlas av 
Fakultetsnämnden skall vara Fakultetsnämnden tillhanda senast 8 
arbetsdagar före sammanträdet. 
 

Vid protokollet           Justerat enligt till originalet bifogad e-post  
 
 
 
 
Björn Westberg/Katarina Harryson            Benny Hjern           Sverker Johansson 


