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Förfarandet vid anställning vid Södertörns högskola
Södertörns högskola hade vid handläggningen av ett anställningsärende bl.a.
skräddarsytt annonsens utformning efter en viss tänkt sökande, begränsat utlysningen
till ett minimum samt informellt låtit de sakkunniga förstå att tillsättningsprocessen
skulle avbrytas om de inte förordade "rätt" sökande. Överklagandenämnden för
högskolan undanröjde högskolas beslut om anställning med motiveringen att
högskolan inte iakttagit de principer som anges i 1 kap. 9 § regeringsformen. Beslutet
har överlämnats till Högskoleverket i dess egenskap av tillsynsmyndighet. Verket har
uriderstrukit vikten av att grundlagens principer upprätthålls vid högskolans
anställningsprocesser, likväl som i dess verksamhet i övrigt.

Bakgrund
Södertörns högskola ledigförklarade en anställning som högskolelektor i etnologi. Som
sökande anmälde sig Georg Drakos och Anna Hagborg. Högskolan beslutade den 16
mars 2006 att anställa Anna Hagborg. Georg Drakos överklagade beslutet och yrkade att
själv erhålla anställningen. Till stöd för sitt överklagande anförde han bl.a. att
konkurrensmöjligheterna kring tillsättningen delvis hade satts ur spel på grund av
annonsens utformning och förfarandet vid tillsättningen.

Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) undanröjde den 18 augusti 2006 det
överklagade beslutet (reg.nr 22-370-06). Som skäl angav ÖNH följande.

Av l kap. 9 § regeringsformen framgår an förvaltningsmyndigheter i sin verksamhet skall beakta allas

likhet inför lagen sarnt iaknaga saklighet och opartiskhet. Av utredningen i ärendet framgår an

Södertörns högskola vid handläggningen av aktuellt anställningsärende bl.a. skraddarsytt annonsens

utformning efter en viss tänkt sökande, begränsat utlysningen till en minimum sarn t informellt låtit de

sakkunniga förstå att tillsättningsprocessen skulle avbrytas om de inte förordade "rart" sökande. De av

högskolan vidtagna åtgärderna ger sammanraget en tydlig bild av vilken det framgår att högskolan i

anställningsprocessen varken agerat sakligt, opartisk eller iakttagit principen om allas likhet inför bgen.

Ansrallningsbesluret är därför inte förenligt med grunderna för det statliga anställningsvasendet.

Södertörns högskolas beslut an anställa Anna Hagborg som högskolelektor i etnologi skall till följd

härav undanröjas. OJ. det av handlingarna i ärendet framgår att högskolan, i flera steg, aktivt och

medvetet agerat för att kringgå vad som stadgas i l kap. 9 § regeringsformen överlamnar
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Utredning

Frågor till Södertörns högskola
Högskoleverket har tagit del av handlingarna i ÖNH:s akt. HögskoLlO har anmodats att

svara pl frågor om hur man tänker verkställa Ö0:H:s beslut, vilka övriga åtgärder

högskolan tänker vidta med anledning av (jj\;H:s ställningstagande sarnt vad högskolan

planerar tor ltgärder tor att säkerställa att rekryteringen och förfarandet vid anställning
uppfyller kraven i l bp. 9 § regeringsformen.

Högskolans svar
Högskolans rektor har i sitt svar till Högskoleverket slagit fast att högskolan CH kritiken i

ÖNH:s beslut på största allvar och att högskolan skall säkerställa att rekryteringar av

personal sker på ett sätt som följer gällande regler. Detta kornmer att ske genom

information, utbildning och revidering av högskolans dokument.
Rektor har vidare uppgett att Södertörns högskola har avbrutit anställningen med

anledning av ÖNH:s beslut. De sökande har informerats om detta. Högskolan kornmer

att inom en snar framtid återigen utlysa ett högskolelektorat i etnologi. Annonsen

kornmer att formuleras så att den motsvarar de krav som ställs. Den kornmer att

publiceras på högskolans externa hemsida. högskolans officiella anslagstavla sarnt spridas

till övriga lärosäten i landet.
Högskolans utbildnings- och forskningsnämnder, lärarförslagsnämnder. chefer och

personalhandläggare kornmer - enligt rektorn - stiarast att informeras om ärendet och

ÖNH:s beslut. Under hösten kommer högskolan att genomtora utbildning för

lararförslagsnamnderna och centralt anställda personalhandläggare. Utbildningen

kornmer bl.a. att behandla rekryteringsprocessen samt vilka krav som ställs i lagar och

avtal. Högskolan kommer också att revidera sina riktlinjer för hur man annonserar lediga

anställningar. Riktlinjerna kommer att tarankras hos chefer, nämndledamöter sam t

perso nalhandläggare.

Högskoleverkets bedömning
Vid anställning av lektorer, såsorn i det aktuella Edlet, har högskolan att tillämpa

bestämmelserna i 4 kap. högskoleförordningen (1993: l 00). Att vid anställningsprocessen

talja dessa bestämmelser är dock inte tillräckligt eftersom det i andra torfattningar finns

regler och principer som också måste beaktas. Överklagandenämnden angav sorn skäl för

sitt beslut att högskolan inte hade iakttagit de principer som anges i l kap. 9 §
regeringsformen.

Högskoleverket vill starkt understryka vikten av att dessa principer upprätthålls vid

högskolans anställningsprocesser, likväl som i dess verksamhet i övrigt. ;\lIan bör notera

att lagstiftaren funni t dessa principer så viktiga att de fastslagits i regeringsformen, vilken
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är en av Sveriges grundlagar och därmed överordnade annan lagstiftning. Att vid

anställningsprocessen göra avsteg från dessa principer kan inte accepteras.

Södertörns högskola har nu redovisat planerade åtgärder för att säkerställa att framtida

anställningsprocesser kommer att ske på lagenligt sätt. Högskoleverket utgår från att de

planerade åtgärderna kommer att genomföras och nöjer sig därför med högskolans svar.

På Högskoleverkets vägnar

I '
(
'Eva Westberg

Chefsjurist

Teresa Edelman

Verksjurist

Kopia för kännedom:

Georg Drakos
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Förfarandet vid anställning vid Södertörns högskola
Högskolans svar översänds för kännedom.

I tjaristen(fL
Ter~a Edelman

http://www.hsv.se
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Svar på skrivelse 2006-09-07 reg.nr 31 - 3458-06 - Förfarandet vid
anställning vid Södertörns högskola

Jag vill börja med att slå fast att vi tar kritiken i Överklagandenämndens beslut
2006-08-18 reg.nr 22-370-06 på största allvar. Genom information, utbildning och
revidering av dokument ska vi säkerställa att rekryteringen av personal till
Södertörns högskola sker på ett sätt där gällande regler följs.

Nedan följer våra svar på era frågor.

1. Södertörns högskola har med anledning av Överklagandenämndens beslut
2006-08-18 reg.nr 22-370-06 besl utat att avbryta anställningen som
högskolelektor i etnologi, dm 321/22/2005. Detta skedde 2006-09-14. De
sökande till anställningen har informerats om detta.

2. Södertörns högskola kommer att inom en snar framtid att återigen utlysa
ett högskolelektorat i etnologi. Då förhållandena har ändrats inom
lärarutbildningen påverkar detta anställningsprofilens utformning.
Högskolelektoratet vi annonserar denna gång omfattar heltid istället för
halvtid. Annonsen kommer att formuleras så att den motsvarar de krav
som ställs. Den kommer att publiceras på vår externa hemsida, vår
officiella anslagstavla samt spridas till övriga lärosäten i landet.

3. Första steget är att informera om ärendet och Överklagandenämndens
beslut till våra utbildnings- och forskningsnämnder, lärarförslagsnämnder.
chefer samt personalhandläggare. Nästa steg är att under hösten genomföra
utbildning för lärarförslagsnämnderna och centralt anställda personal-
handläggare. Utbildningen kommer bl.a. att behandla rekryterings-
processen samt vilka krav som ställs för att lagar och avtal följs.
Ytterligare ett steg är att revidera våra riktlinjer för hur vi annonserar
lediga anställningar. Riktlinjerna kommer att förankras hos chefer.
nämndledamöter samt personalhandläggare.

Vänliga hälsningar

Ingela Josefsson
Rektor

adress Södertörns högskola. 141 89 Huddinge. besök Alfred Nobels alle 7. Henringsberg
le/ 08-6084 I 88. fax 08-608 40 10. e-post rektoro sh.se

I(I)
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Teresa Edelman
Högskoleverket

Tack för ditt brev (2006-09-07, reg nr 31-3458-06) och snabba besked om hur min
överklagan kommer att följas upp. Jag skulle också vilja be dig om vänligheten att hålla
mig informerad om den fortsatta handläggningen genom att skicka mig en kopia på
Söde~ns Höqskolas svar på de tre frågorna i din skrivelse.

M~ .., liga h.a.··~7(ngar,.:/

~._-L--- I

~ ;'\ 1
Georg Dp6kci
Brännkfrkag. 35
118 22 Stockholm

e-post: georg. drakos@etnologi.su.se

mailto:drakos@etnologi.su.se
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Reg.nr 31-3458-06

Din förfrågan till Högskoleverket
Du lur ställt några frågor angående beslut 2006-08-18, reg.nr 22-370-06 från
Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH).

En kopia av detta beslut har överlämnats av ÖNH till Högskoleverket sorn

tillsynsmyndighet över bl.a, Södertörns högskola. Arendet har därför registrerats sorn

tillsynsärende under ovanstående nummer med mig sorn handläggare. Jag har stillt n~lgra
frågor till högskolan, se bifogade kopia.

ÖNH har undanröjt Södertörns högskolas beslut den 16 mars 2006 art ansralla Anna
Hagborg sorn högskolelektor i etnologi. Det innebar inte art du har fltt J.nstillningen.

Högskolan kan utlysa anst:illningen på nyn eller besluta att anstillningen inte kornmer

an tillsättas. Om anställningen utlyses kornrner du att kunna söka anställningen i vanlig
ordning.

Med vinliga hälsningar

Teresa Edelman

http://www.hsv.se
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Förfarandet vid anställning vid Södertörns högskola

Bakgrund
Södertörns högskola beslutade den 16 mars 2006 att anställa Anna Hagborg xorn

högskolelektor i etnologi. Georg Drakos överklagade beslutet och yrkade att sjalv erhålla

anstallningen. Overklagandenämnden För högskolan (ÖNH) undanröjde den 18 augusti

2006 det överklagade beslutet. Som skäl angav ÖNH att anställningsbeslutet inte var

förenligt med grunderna för det statliga anställningsväsendet. ÖNH fann också att

högskolan i Hera steg, aktivt och medvetet agerat för att kringgå vad som stadgas i l kap.

9 § regeringsl~)[mel1 och overlämnade en kopia J.V sitt beslut till Högskokverket i dess
egenskap av tillsynsmyndighet.

Frågor till högskolan
Högskoleverket har tagit del av ÖNH:s beslut 2006-08-18, reg.nr 22-370-06, sarnt av

handlingarna i ÖNH:s akt. Högskolan ombes nu att svara på följande frågor:

l. Hur tänker högskolan verkställa ÖNH:s beslut i det aktuella fallet!

2. Vilka övriga åtgärder tänker högskobn vidta med anledning av ÖNH:s

ställningstagande?

3. Vad planerar högskolan för åtgärder för att säkerställa act rek.ryteringen och

förfarandet vid anställning uppfyller kraven i l kap. 9 § regeringsformen om JU

Förvaltningsmyndigheter i sin verksamhet skall beakta allas likhet inför lagen

sam t iakttaga saklighet och opartiskhet?

Svaren emotses senast den 2 oktober 2006.

I tjänsten

T"Tesa Edelman
\ ' .. t·;," .,'; 1 \ 1-' er
, ._ ~.),.-' ) ..... ..._ . '-"' ~
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Till
Högskoleverket
Box 7851
103 99 Stockholm

Ang bif. beslut 06-08-18 (reg nr 22-370-06) från Överklagandenämnden för högskolan.
Med hänvisning till bif beslutsmeddelande skulle jag vilja veta vad som kommer att ske
härnäst i handläggningen av anställningsbeslutet. Kommer tjänsten ifråga att tilldelas
mig? Kommer den att utlysas på nytt? Eller innebär beslutet att tjänsten inte alls kommer
att tillsättas? Jag skulle vara tacksam för lite information om vad beslutet konkret innebär
för min del.
Med vänliga hälsningar, '

/--"1

~-L
r '
/

Geor,g"Drakos
Brd"nnkyrkag. 35
118 22 Stockholm
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Överklagat
beslut

Södenbrns högskob, beslut den 16
mars 2006 an ansralla Anna Hagborg
som högskolelektor i etnologi
(Dm 32112212005,

Bakgrund
Söderrörns hözskoia ledigtorkhracle en anställning som hözskoleiekror Dj halvtid i

\.oJ""_ L '-- j_

etnologi. Som sökande an malde sig Ceorg Drakos och :\nna Hagborg.

Sakkunnigutlätanden lämnades ;JX proressorerna Bilk Ehn, Lmel universirer. och
Inger Lövkrona. Lunds universirer. Bacia sakkunniga rangordnade "-\nn:l l-hgb()r~
sam etta.

Lirarrörslagsnimnden för humaniora föreslog att A.nna Hagborg skulle ansrallas sam
.._ .___ L "-

högskolelektor i etnologi.

Södertörns högskola beslutade arr ansralla Anna Hagborg.

Yrkande m.m.
Ceora Drakos har överklagat beslurer och har vrkar an själ\" erhålla anställningen.
Till stöd tor sin överklagande lur han bi.a. anfört föliancie. Konkurrens-
moilighererna knng tihsattru nzcn nar dervis satts ur 3pel crrcrsorn iexto rarer g:iVlts er:
si skrädd:trsvLill inriktning att Lien endast stammer m pa en av ::)\'enges verksamma
etnologer. Han fick rare och erter de arr han larunaue in "in ansökan kiara si~Edle;
om att han inte kuride rakria med an erhålla anstallninuen ertersorn cien ':::<:. ':ink:"'
för en bestarrid person. Enligr uppzirr urivsres anställningen enbart vid högskolans
f'.':::>n!c;"i,--; H'It, ;,;-,1" ;""'\P~;'n·.,< ,-· ,',",\~, ...,h..lo. ...... Y'Y'I="- ......""'\~ .. ,r...:.r."', ........ ~~;~ , ......,-.-:-:1; ......; ......,.,..,-'•• ·..... '.;..::_L •• 4'.'.".......-, ~...... "'.....,
~ ................ ._, ........ ....._ • .._ ............ ~ ~,,'-'~ '-' .... ....,._...__,"- _.\...1 ........ "--l-'-j_J. J..J.J.'-v,,- J.J.J."_"_ll-I"....l.LlW'- i_\.J <;:1.l..J..Jl-'-lJ.ll.J.J..1.1E"-';'1 ~l.L\"""';'_')Vl.l.!_ IJ.tl.J..

'i~ iJCn ~.·('t.~nska?ils:r: mesr :-nc·:"!re:-2cl:_:. ~Jc -;D::>:.=irii':J:Jedör::'l'.i!:'2Sgr'.._lnLl~:·:-:~~
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Sakkunnige Fhn har i vttraridc over Drakos overklacande anrörr följande. "\lec~
anicdninc av Ceors Drakos ovcrkiazan av beslut angående anstallninz sam lekror vid
Söderrörns högskola tinns inte s,l mvcket annat at, säga an att Drakos nar gee en
korrekt beskrivning av ärendets hantering. Olvckligrvis utlyste högskolan er.
anställning som helt uppenbar: var avsedd för den person som redan vikarierade pil
den. Detta försatte bade sakkunniga och sökande; en bewärlig situation, errersorn
utlvsninastex ren val" rurIIlulcud ~d all del i praktiken bara var vikarien sorn kuride
komma i r-riga. De gjorde inte saken bartre att sakkunniga fick informella
upplysningar om att anställningen skulle dras in ifall någon annan sökande
förordades, Drakos har också helt rart i att han bedömdes vara vetenskapligt mer
meriterad in Hagborg. Men eftersom bedömningskriterierna var så specifika när det
gällde övriga meriter - till Hagborgs fördel- ser jag ingen anledning att orriprova

beslutet, trots att Drakos nu lvner fram relevanta erfarenheter som återigen tvdlig::
visar att han ar rnvcker val komperent för den utlysta anstallningeri."

Sakkunniga Lovkrona har i vttrande over Drakos överklagaride anfört följancie. ";Vlec.
anledninz av Ceorg Drakos overklagan av beslut angående anställningen som lekror
vie! Södenörns högskola instämmer jag i vad Bili:' Ehn vttrat angående areridets
hantering. _Jag vill dock tilbgga an jag som sakkunnig inte kan påverka
formuleringen av utlvsnirigen. Detta är en fråga för Högskolans ledning all fastställa
principerna för. Min uppgift som sakkunnig ar att pröva de sökande i enlighec mej
de riktlinjer tor uppdraget jag fitt. SJ. har också skett. Enligt Högskoleforordningen
skall vid tillsättning av lekterar vetenskapliga och pedagogiska meriter väga likJ..1 ag
har därvid kommit fram till att Drakos har ett företräde vad gäller vetenskaplig
rneriterinc; Anna Hagborg vad gäller pedagogiska meriter (och vad däri inkluderas).
Drakos menar att hans pedagogiska meriter undervärderats, men jag kan vid en I1\'

granskning inte finna att s~l är fallet. Hagborg är klan bättre meriterad härvidlag.
Virderingen av vetenskapliga och pedagogiska merirer iarnsräller således de bacia
sökanden. Dären:e:- har de specifika bedömningsgrunderna vägts in och här är
Hagborg klan bittre meriterad. Denna sammanvägninz har legat till grund fö;' min
rangordning. Jag ser därför ingen anledning an ändra mitt ställningstagande."

LirJ.rförslagsnimnden fÖr humaniora furordade att överklagande:: skulle a\'s]a:,.

Rektor har avsrvrkr birall till överklagande: och bi.a. anrört föliande. l:t!vsl1l11ger. ~,"\'
ansrälininpen var : cet iilla rorrnater uvs. hÖgskOlans interna nerrisida sam: mea er:
'·'''''''510[; . 1'"\'101''''''' ',I QPn offir!pij l anslacstaviar t\,p'-"io-"ndp- hö'>si.;:o;an "'OI'O~ FO"''-~~ ... L-'~ ~I,,_.~ L.''-o. \_'l, '--~I...... ~~ ::: '- l~. '- \"'-J_ , ...... :=o...l. ...... ~.::- ._.:::' __ Jo. ..... .._ ... _

~ , ~. .' ..: . . ----_ • 1 ~ ,. : ,. , :'
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Skär
._\' kar . e, -0 rc~c:-i:lt:sl-ormer. rram~å;- at: fö,yaltl1inssmvncii~nctc:- : sir. verksarnhe:
Si",;: hcak~~, .illas l ikn«: 1I1 f(l:- lagen sam, iakttag:;. sakligher och opartisKne~, ,-\\-
utrcaninz ..r' .ircncc: j-t"') rt'(i"S t- -ar r 'ödprtr~n,(..· h;-)(l"sl'ol'; ,-iri h·.lndl:ioO-Il;n(1·J.r~ 'P"
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aktuellt ansraliningsarende bl.". skr.iddarsvtt annonsens utformning ::rtc::' en VlS~

t:1I1Kt söi,ande. begränsat utlvsninzen [iU en minimum saJ11~inro rmellt .atir de
sakkunniga rorsta at: r illsattrunasproccsscn skulle :l\'lw,'tas orr: de inre rororCael,'
"rat: sokande. De av högskoLlI1 vidtagna atgärderna ge: sammantaget er: tYdlig bilci
av vilken det framgår an högSKolan i anställningsprocessen varken agera~ sakjig~,

c. '-- (.._ '-- L.
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onarnskt euer laKttaglt pnnClpen om allas 111\:11et111ro;- lagen. :-\nstalJI1lngsUC::S1Ule:, dl
dirför in te forenligt med grunderna t()r det statliga anställningsvasendet. Södertörn~
högskolas beslut atr anställa Anna Hagborg sorn högskolelektor i etnologi 51,all till
tolid härav undanröjas. Då det av handlingarna i ärendet rramgår an högskolan. i
tlera steg. aktivt och medvetet agerat för att kringgå vad sorn stadgas i l kap. C) §
regeringstormen överlämnar Overklagandenämnden en kopia av detta beslut till

Högskoleverket i dess egenskap av rillsvnsrnvndighct.

Nämndens avgörande
Överklagandenimnden tor högskolan undanröjer de: överklagade beslutet.

Eniigr S kap. l § högskolelagen (]C)92:1434J tJ.r Överklaganden:imnJens beslur Inte

överklagas.

För Överkbgandenämnden

Gertrud Lenriander
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l avgörandet har deltagir iusti neråder Gertrud Lermander. ordförande, riiosorie
studenten kns Christlan Berlin, ro rvajtn inuscheren E.vJ. Borgsrrörn. proressorn
lngegerci Johansson, enetsjuristen Lennart j onsson. univerSitetsadjunkter: Cunne:
Kristiarisson. proressorn }(~nr l(illströnl i..)C~1 chersrådrnannen ~-\_nnika S~lndsLrörn.

Föredragande: har varit verksjuristen ,-\nders :vlellsrranc.
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Överklagandenämnden
'--

Högskoleförordningen tvingar oss till utlysning av

lärartjänster även om universitetet identifierat en viss
person sam ledningen av strategiska skäl vill
ti Ilsvidareförordna sam professor eller lektor. Det kan
handla om en lärare med unik kompetens sam behövs
för viss undervisning. Det kan handla om en
världsledande forskare sam universitetet vill rekrytera

för att stärka ett visst område. Den rigida
förordningen tvingar oss till smala utlysningar för att
kunna genomföra dessa strategiska rekryteringar.
Hela proceduren med sakkunnigutlåtanden måste
därpå genomföras sam ett skådespel för att
upprätthålla förordningens bestämmelser.

Överklagandenämnden för högskolan övervakar att
lärosätena följer högskoleförordningen. I cu rall

nyligen vid Södertöms Högskola har
Överklagandenämnden flyttat fram positionerna.
Högskolan ville anställa en lektor med särskild
kompetens. En smal utlysning och
sakkunnigförfarande helt enligt förordningen
genomfördes och den tilltänkta personen förordnades.

En andra sökande överklagade och
Överklagandenämnden undanröjde
anställningsbeslutet. inte med hänvisning till något
brott mot högskoleförordningen, utan för att
"högskolan i anställningsprocessen varken agerat
sakligt, opartiskt eller iakttagit principen om allas
likhet inför lagen".

Jag tycker att detta är fullständigt orimligt.
Överklagandenämnden har med sitt beslut saboterat
högskolans strategiska rekryteringsarbete. 2006-09-2215:18



Överklagandenämnden

Högskoleförordningen tvingar oss till utlysning av lärartjänster även om universitetet
identifierat en viss person som ledningen av strategiska skäl vill tillsvidareförordna som
professor eller lektor. Det kan handla om en lärare med unik kompetens som behövs för viss
undervisning. Det kan handla om en världsledande forskare som universitetet vill rekrytera för
att stärka ett visst område. Den rigida förordningen tvingar oss till smala utlysningar för att
kunna genomföra dessa strategiska rekryteringar. Hela proceduren med sakkunnigutlåtanden
måste därpå genomföras som ett skådespel för att upprätthålla förordningens bestämmelser.
Överklagandenämnden för högskolan övervakar att lärosätena följer högskoleförordningen. I
ett fall nvli£en vid Södertörns Högskola har Överklagandenämnden flyttat fram positionerna.
Högskolan ville anställa en lektor med särskild kompetens. En smal utlysning och
sakkunnigförfarande helt enligt förordningen genomfördes och den tilltänkta personen
förordnades. En andra sökande överklagade och Överklagandenämnden undanröjde
anställningsbeslutet, inte med hänvisning till något brott mot högskoleförordningen. utan för
att "högskolan i anställningsprocessen varken agerat sakligt, opartiskt eller iakttagit principen
om allas likhet inför lagen".
Jag tycker att detta är fullständigt orimligt. Överklagandenämnden har med sitt beslut
saboterat högskolans strategiska rekryteringsarbete. Högskoleförordningens detaljstyming av
läraranställningar och därtill en Överklagandenämnd som med denna typ av beslut griper in i
lärosätenas styming av verksamheten har blivit ett verkligt problem. Universitet och
högskolor måste precis som andra myndigheter själva få ansvaret för sin personalrekrytering
utan pekpinnar och tillrättavisanden uppifrån. Hen/fru utbildningsminister in spe, skrota
snarast såväl detaljregleringen i högskoleförordningen som Överklagandenämnden för
högskolan!


