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Anmälan mot Malmö högskola angående handläggning
av en ansökan om att bli befordrad till lektor
Fråga om tiden för handläggningen av ett befordringsärende.

Anmälan
N N har i en anmälan framfört klagomål mot hur Malmö högskola har handlagt
hans ansökan om att bli befordrad till lektor vid högskolan. Han har anfört att
trots att han lämnade in en ansökan i juni 2005 och gjort flera förfrågningar har
högskolan ännu i december 2007 inte fattat något beslut. Han anser att detta är en
oacceptabel lång handläggningstid.
Utredning
Malmö högskolas yttrande
Anmälan har remitterats till Malmö högskola som har anfört i huvudsak följande.
N N inkom den 29 juni 2005 med en ansökan om att bli befordrad till lektor.
Den 29 september 2005 beslutade högskolan att utse två sakkunniga i ärendet. De
inkom med yttranden den 28 februari 2006 respektive den 3 mars 2006. Eftersom
de sakkunniga var oense om N N var att anse som behörig beslutade högskolan
den 27 mars 2006 att utse en tredje sakkunnig. Ett tredje yttrande inkom till
högskolan den 14 november 2006. Den 26 januari 2007 behandlade Teknik och
samhälles anställningsnämnd detta ärende vid ett sammanträde, ärendet
behandlades därefter vid Teknik och samhälles områdesstyrelse sammanträde den
11 december 2007. Den 10 januari 2008 fattade rektorn beslut i ärendet och N
N fick del av beslutet den 14 januari 2008. Malmö högskola beklagar den långa
handläggningstiden som dels berodde på att det tog lång tid att få yttranden från
de sakkunniga, dels på att högskolan under år 2007 omorganiserat delar av
verksamheten.
N N har beretts tillfälle att yttra sig över Malmö högskolas yttrande, men har inte
hörts av.

Högskoleverkets bedömning
Det finns inga bestämmelser angående hur lång handläggningstiden får vara för en
ansökan om att bli befordrad. Vid handläggningen får man därför falla tillbaka på
de allmänna kraven i 7 § förvaltningslagen (1986:223) där det anges att varje
ärende där någon enskild är part ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som
möjligt utan att säkerheten eftersätts.
Högskoleverket kan konstatera att det tog cirka två år och sex månader innan
Malmö högskola fattade ett beslut i anledning av N Ns ansökan om att bli
befordrad till lektor. Högskoleverket kan ha förståelse för att denna typ av ärenden
kan ta tid att handlägga och Malmö högskola har lämnat en förklaring till den
långa handläggningstiden. Högskoleverket anser dock att en sådan lång
handläggningstid är oacceptabel och att Malmö högskola måste kritiseras för detta.
Högskoleverket förutsätter att Malmö högskola ser över sina rutiner i samband
med ansökningar om befordran och avslutar härmed ärendet.
Med dessa besked avslutas ärendet.
Detta beslut har fattats av chefsjuristen Eva Westberg i närvaro av verksjuristen
Teresa Edelman efter föredragning av verksjuristen Anna Sandström.
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