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Motion

1977178:1983
av Rune Torwald
i anledning av propositionen 1977178:182 angående viss alkohol
forskning, m. m.

Vid den för Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet
gemensamma fysiska institutionen är en av tre professurer i fysik ledig sedan
1974. Innehavaren av professuren har tjänstgöringsskyldighet vid båda
högskolorna. Göteborgs universitet har- till skillnad från andra universitet
och tekniska högskolor- ingen professur eller biträdande professur i ämnet
experimentell fysik. Universitetet är således för sin forskarutbildning och
forskning helt beroende av de vid Chalmers tekniska högskola befintliga
befattningarna. Majoriteten av de forskarstuderande inom ämnet är univer
sitetsstuderande.
Den vakanta professuren har under en längre tid varit föremål för prövning
enligt 69

* universitetsstadgan (numera

19 kap. 22

* högskoleförordningen).

Vid prövningen har framkommit allernativa förslag till program för en
professur i fysik.
UHÄ:s planeringsberedning för sektorn för tekniska yrken samt för de
matematisk-naturvetenskapliga och tekniska fakulteterna har i maj 1977
berett Chalmers tekniska högskola tillfälle att ytterligare överväga vilken
inriktning den ledigblivna tjänsten borde få och inkomma med förslag till
UHÄ senast den 20 september 1978. Planeringsberedningen har då bl. a.
krävt att det nya förslaget skulle bygga på en analys av de behov som förutses
för forskning och utbildning vid såväl Chalmers tekniska högskola som
universitetet i Göteborg.
En sådan analys har genomförts och styrelsen vid den gemensamma
fysiska institutionen har därefter enhälligt förordat att professuren skall
återbesätta

i ämnet fysik med följande beskrivning av det vetenskapliga

området:
Ämnesområdet är atomfysik i vid mening, innefattande såväl studium av
elektronhöljet och dess växelverkan med atomkärnan som joners och
molekylers fysik. Särskilt beaktas sådan forskning som har tillämpningar
inom övriga grenar av fysiken. inom tekniken eller inom biovetenskaperna.
Verksamheten skall företrädesvis vara av experimentell natur.
Den för universitetet och Chalmers gemensamma sektionsgruppen har
likaså enhälligt förordat återbesättande av tjänsten i ämnesområdet fysik med
ovan angivet program.
Efter sektionsgruppens behandling av frågan togs ärendet upp i Chalmers
styrelse den 20 september och i universitetets styrelse den 23 september 1977.
De båda styrelserna förordade var för sig att tjänsten återbesattes i ämnet
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fysik med det föreslagna programmet. Styrelsen vid Chalmers prioriterade
dock omvandling av den aktuella professuren till arbetsorganisation före
återbesättande i ämnet fysik, om ett reguljän inrättande av en professur i
arbetsorganisation var uteslutet inom rimlig tid.
Planeringsberedningen på UHÄ beslöt därefter med 7 röster mot 4 att
föreslå en omvandling av tjänsten till arbetsorganisation.

3

av ledamöterna

reserverade sig mot beslutet. En ledamot antecknade till protokollet att han
ansåg det angeläget att universitetet i Göteborg, om det visar sig nödvändigt.
kompenseras för bortfallet av undervisningsresurser på forskarutbildnings
nivå i fysik.
Skrivelser med begäran om återremiss av ärendet har ingivits till utbild·
ningsdepartementet från universitetet i Göteborg, fakultetsnämnden vid
Chalmers tekniska högskola. den för universitetet och Chalmers gemen
samma sektionsgruppsnämnden samt från regionstyrelsen för Göteborgs
högskoleregion. Fakultetsnämnden vid Chalmers tekniska högskola har
liksom sektionsgruppsnämnden begärt att ärendet skall prövas i alla berörda
instanser. Regionstyrelsen. som enligt sin instruktion har ett ansvar för
organisatoriska frågor som rör två eller flera högskoleenheter, har hemställt
att frågan om ämnesbeskrivning för professuren skall prövas i det av
.
organisationskommitten inrättade organet . Högskolestyrelsernas gemen
samma nämnd". Detta gemensamma organ konstituerades icke förrän i
oktober 1977, vilket är skälet till att de båda högskolestyrelserna behandlade
prövningen var för sig utan hörande av det gemensamma organet på
styrelsenivå.
Mot bakgrund av ovanstående hemställer jag
att riksdagen beträtTande bemyndigande att inrätta en professur i
arbetsorganisation vid Chalmers tekniska högskola avslår
propositionen

1977178: 182 samt hemställer att regeringen,

sedan samtliga berörda instanser i Göteborg beretts tillfälle avge
yttrande i

ärendet,

förslag.
Stockholm den

23

maj 1978

RUNE TORWALD (c)

återkommer

till riksdagen

med

nytt

