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Anmälan mot Stockholms universitet angående
tillsättningen av en tjänst som IT-chef m.m.
Högskoleverket vidtar inga åtgärder med anledning av anmälan.

Anmälan
NN har anmält Stockholms universitet och vill att Högskoleverket ska utreda hur
tillsättningen av tjänsten som IT-chef gått till. NN har anfört bl.a. följande. Enligt
den information som finns tillgänglig frångicks regelverket om utlysning av
tjänsten. Dessutom kan det anses vara så att tjänsten mer eller mindre
skräddarsytts för den som fick tjänsten.
NN har även tagit upp frågor om mobbning och att en konsult anlitats utan att
upphandling skett.

Utredning
Högskoleverket har inhämtat ett yttrande från Stockholms universitet vari lärosätet
har anfört följande. Universitetet har lagt fast att en anställning som omfattar mer
än sex månader ska föregås av ledigförklaring, men har i det aktuella fallet valt att
frångå detta förfarande. Den aktuella personen anställdes som IT-chef för tiden
den 1 september 2008 – den 31 augusti 2009. Innan det första förordnandet hade
löpt ut, kunde universitetet konstatera att uppdragens omfattning och komplexitet
hade ökat väsentligt jämfört med den tidigare bedömningen. Att ledigförklara
befattningen och behöva tillsätta en annan person betraktades som allt för osäkert
och som ett påtagligt mer kostsamt alternativ. Mot bakgrund av denna mycket
speciella situation valde universitetet att inte utlysa befattningen utan i stället fråga
om personen var villig att slutföra uppdraget. Efter MBL-förhandlingar beslutade
universitetet att tillsvidareanställa personen samt att uppdra åt honom att, inom
ramen för den anställningen, vara chef för avdelningen för IT och media under
tiden den 1 september 2009 – den 31 augusti 2011. Universitetet finner i
sammanhanget inte anledning att i övrigt yttra sig över vad anmälaren i övrigt har
anfört.

Bedömning
Högskoleverket är tillsynsmyndighet över universitet och högskolor, vilket innebär
att verket ska granska att universitet och högskolor följer de regler som gäller för
verksamheten. Högskoleverket kan dock inte överpröva lärosätenas sakliga
bedömningar i enskilda ärenden. Högskoleverket uttalar sig inte i frågor som
hanteras av andra myndigheter.
Av 12 kap. 2 § högskoleförordningen (1993:100) framgår att beslut om bl.a.
anställning vid ett lärosäte kan överklagas till Överklagandenämnden för
högskolan. Frågan om tillsättningen av den aktuella tjänsten har gått rätt till är en
fråga som vid ett överklagande skulle ha kunnat prövas av Överklagandenämnden
för högskolan. Högskoleverket kan därför inte uttala sig i denna fråga.
Frågor om mobbning faller inom ramen för Arbetsmiljöverkets tillsyn och
Konkurrensverket utövar tillsyn över regelverket om offentlig upphandling.
Högskoleverket kan därför inte heller uttala sig i dessa delar.
Med dessa besked avslutas ärendet.
På Högskoleverkets vägnar
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