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(SOU 2022:8)
Ert diarienummer Fi2022/01388
Lunds universitet, som har anmodats att yttra sig över rubricerat
betänkande, får härmed avge följande yttrande. Universitetet har valt
att dels yttra sig generellt som arbetsgivare, dels genom att bifoga
juridiska fakultetens yttrande i sin helhet (bilaga).

Sammanfattning
Utifrån ett arbetsgivarperspektiv ser Lunds universitet positivt på
betänkandets förslag, med ett undantag. Universitetet ifrågasätter om
förslaget att uppsägning ska ske på grund av förhållande som hänför
sig till arbetstagaren personligen är bästa sättet att hantera en
överklagandenämnds beslut att upphäva ett anställningsbeslut.
Överklagande av anställningsbeslut (avsnitt 4.3 och 4.4)
Lund universitet instämmer med förslaget att överklagandenämnderna
enbart ska överpröva anställningsbeslut och att dess prövning ska
begränsas enligt förslaget.
Ett undanröjt anställningsbeslut kan ligga till grund för
uppsägning på grund av personliga skäl (avsnitt 4.5)
Lunds universitet är positiv till att en anställning ska kunna avslutas
om en överklagandenämnd undanröjer beslutet, men avslår förslaget
att en överklagandenämnds beslut om undanröjande av
anställningsbeslut ska anses utgöra sakliga skäl för uppsägning på
grund av personliga förhållanden.
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Det faktum att överklagandenämnden undanröjer ett beslut, med
hänvisning till att myndigheten uppenbart inte följt de
bedömningsgrunder som följer av lag eller annan författning, anser
inte universitetet bör drabba den enskilde mer än nödvändigt.
Vidare anser universitetet inte att det kan förutsättas, med hänvisning
till allmänna rättsgrundsatser, att ett upphävt anställningsbeslut
innebär att en myndighet återupptar handläggningen och fattar ett nytt
beslut (s. 78). Universitetet är av uppfattningen att detta bör framgå av
lag.
Lunds universitet föreslår i stället att det i lagen om offentlig
anställning klargörs att ett beslut av en överklagandenämnd direkt ska
kunna läggas till grund för avslutande av anställningen. Detta kan
jämföras med att en arbetsgivare kan avsluta en anställning dels då en
anställd beviljats hel sjukersättning i 4 b § lagen om anställningsskydd
dels vid innehav av flera statliga anställningar enligt 11 § lagen om
offentlig anställning. Ett sådant beslut bör dock förenas med en
varseltid för att underlätta för den enskilde att finna annan försörjning.
Universitetet är medveten om att eftersom ett nytt
rekryteringsförfarande kan ta lång tid kan universitetets förslag
undantagsvis och kortsiktigt äventyra myndigheternas
kompetensförsörjningsbehov. Universitetet är dock av uppfattningen
att det allmännas intresse av att myndigheter fattar rättssäkra beslut
inte bör medföra att anställda riskerar att sägas upp på grund av
personliga förhållanden, vilket är betänkandets förslag. En uppsägning
på grund av personliga skäl är starkt förknippat med misskötsamhet,
vilket känns oberättigad när det är myndigheten som hanterat
rekryteringen felaktigt. Även betänkandets slutsats om att ett formellt
fel som påverkat utgången i ett anställningsärende inte ska kunna leda
till anställningens avslutande är oklar och hade behövt förtydligas.
Utökad reglerad möjlighet till avstängning (avsnitt 5)
Lunds universitet instämmer med förslaget.
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Prövningen av vissa arbetsrättsliga åtgärder för
professorer (avsnitt 6)
Lunds universitet instämmer med förslaget.
Myndighetschefers villkor (avsnitt 7)
Lunds universitet instämmer med förslaget. Däremot hade
universitetet välkomnat att rektorers anställningsvillkor utreddes i
särskild ordning då dessa ofta faller utanför förordningens
tillämpningsområde. Orsaken är att de oftast bibehåller sin
(grund)anställning som vetenskapligt kompetent lärare och som de
sedan återgår till efter sitt chefsförordnande. De villkor som ska gällas
vid återgång hanteras genom förhandlingar mellan berörda universitet
vilket känns otillfredsställande.

Beslut
Beslut att avge detta yttrande och bilagda yttrande från juridiska
fakulteten har fattats av undertecknad rektor i närvaro av
förvaltningschef Susanne Kristensson efter hörande av representant
för Lunds universitets studentkårer och efter föredragning av senior
arbetsrättsjurist Kristine Widlund, sektionen HR.
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