
 1 

Överklagandenämnden för högskolan  
Box 7249  
103 89 STOCKHOLM 
 
 
 
 
Överklagande av tillsättning av universitetslektorat i judaistik vid Lunds 
universitet 

 
Sedan den 2 januari 2012 är docenten Svante Lundgren anställd som 
universitetslektor i judaistik vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, 
Lund universitet. Av besluten (bilagorna 1, 2) framgår att anställningen 
omfattar perioden 2012-01-02 till 2013-12-31, alltså en period om två år. 
Följande omständigheter kan noteras: 

 
1. anställningen är planerad att vara mer än sex månader 
2. anställningen har inte föregåtts av utlysning 
3. ärendet har inte beretts av lärarförslagsnämnd 
4. ingen sakkunnigbedömning har gjorts 
5. Lunds universitet har vid direkt förfrågan (2012-04-10) inte kunnat 

lämna besked om var och när beslutet anslagits. 
 

Av anställningsförordningen (1994:373) 6 § framgår att en myndighet på 
något lämpligt skall sätt informera om en ledig anställning så att de som är 
intresserade av anställningen kan anmäla det till myndigheten inom en viss tid 
under förutsättning att anställningen beräknas vara längre än sex månader. 

Av anställningsförordningen (1994:373) 7 § framgår att beslut om 
anställning ska lämnas på myndighetens anslagstavla.  

Av anställningsförordningen (1994:373) 8 § framgår att ett sådant anslag 
ska innehålla information om när beslutet sattes upp på anslagstavlan och vad 
som gäller vid överklagande. 

Av Lunds universitets anställningsordning (Föreskrifter rörande anställning 
av lärare, dnr LS 2010/771) 10 § framgår att Lunds universitet ska informera 
om ledig anställning som universitetslektor. 

Av Lunds universitets anställningsordning (Föreskrifter rörande anställning 
av lärare, dnr LS 2010/771) 11 § framgår att lärarförslagsnämnd ska bereda 
ärenden och lämna förslag till anställning bland annat som universitetslektor. 



 2 

Av Lunds universitets anställningsordning (Föreskrifter rörande anställning 
av lärare, dnr LS 2010/771) 14 § framgår att sakkunnigbedömning om de 
sökandes skicklighet ska hämtas in från minst en extern sakkunnig. 

Vid tillsättningen av det aktuella universitetslektoratet i judaistik har Lunds 
universitet brutit mot gällande regelverk för tillsättning av universitetslektorer 
med en planerad anställning längre än sex månader. Jag är väl meriterad för 
den aktuella anställningen men har genom universitetets agerande inte fått 
möjlighet att prövas för anställningen. Av detta skäl och mot bakgrund av 
ovanstående yrkar jag på: 

 
att beslutet (dnr HTPA 2011/230, med ändringsbeslut dnr KHT av den 11 
april 2012) att anställa docenten Svante Lundgren undanröjs, samt 
 
att ärendet återförvisas till Lunds universitet och att den aktuella tjänsten ånyo 
bereds i enlighet med gällande regelverk och under beaktande av Lunds 
universitets etiska värdegrund. 

 
 
 
 
 

State College den 18 april 2012 
 
 
 
Karin Zetterholm 

 
 

Adress och telefon (t.o.m. 15 juni 2012) 
130 Farmstead Lane 130 #162 
State College, PA 168 03 
USA 
+1 814 321 6620 
 
Adress och telefon (fr.o.m. 16 juni 2012) 
Skyttelinjen 80 
226 49 Lund 
046-184556 
 
E-post: Karin.Zetterholm@gmail.com 


