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Överklagace oeslut
Domstolsverkets beslut den 26 november 2020, dnr 20204365

Saken
Ansökan om anställning som notarie

Notarienämndens avgörande
Notarienämnden avslår överklagandet.

Bakgrund
har ansökt om notarieanställning i den omgång som tillsattes den
26 november 2020. Hon tilldelades en anställning vid Förvaltningsrätten i Falun
med startdatum den 1januari 2021. I sin ansökan åberopade hon sidomeriter i form
av extra studier i statsvetenskap, 30 högskolepoäng (hp), samt andra juridiska
kurser, 45 hp. Domstolsverket har bedömt hennes totala ansökningspoäng till 292
varav 12 för sidomeriter i form av extra studier.

Yrkanc en m.m.
har överklagat Domstolsverkets beslut och har yrkat att hon ska
tilldelas en anställning vid Förvaltningsrätten i Stockholm. Hon har anfört bl.a.
följande. Hon har i sin ansökan åberopat sidomeriter i form av extra studier i
statsvetenskap, 30 hp, samt andra juridiska kurser, 45 hp. Dessa studier tillhör
samtliga grupp 1och hon ska således ges 24 meritpoäng för extra studier, vilket
innebär totalt 304 i ansökningspoäng. Med den poängen skulle hon ha tilldelats en
anställning vid Förvaltningsrätten i Stockholm.
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En av kurserna som hon har läst heter Genus och politik och är ett kurspaket som
innehåller statsvetenskap och genusvetenskap. Domstolsverket synes inte ha beaktat
att genusvetenskap existerar inom vitt skilda forskningsområden och därför ofta
beskriv som en tvärvetenskaplig disciplin. De genusvetenskapliga teorierna i
kurspaketet Genus och politik har tydligt figurerat på statsvetenskapens område,
varför kursen är statsvetenskaplig och sålunda bör beaktas vid värderingen av
hennes meriter. Hennes sidomeriter i statsvetenskap uppgår till de 30 hp som
fordras för att de ska beaktas vid värderingen av hennes meriter.
Domstolsverket anser att den bedömning som har gjorts av
studiemeriter är korrekt och att hennes överklagande därför ska avslås.
Domstolsverket har ansett att de 45 hp som avser juridiska kurser tillhör grupp 1.
Bedömningen avseende dessa är således ostridig. Domstolsverket har vidare bedömt
samtliga kurser i statsvetenskap som statsvetenskap, förutom kursen GE015G
Genusvetenskap, som har bedömts som just genusvetenskap. Genusvetenskap är ett
enskilt ämne som liksom statsvetenskap kan ingå i grupp 1 förutsatt att man har läst
minst 30 hp i just det ämnet. En sammanslagning av flera olika ämnen kan således
inte göras för att uppnå gränsen på 30 hp.
extra studier i
statsvetenskap samt genusvetenskap har således av Domstolsverket bedömts till
grupp 2. Vilket har gett henne en meritpoäng om totalt 12 poäng för extra studier.

Skälen för avgöranc et
Vid beslut om statliga anställningar ska, enligt 12 kap. 5 § andra stycket
regeringsformen avseende förtas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och
skicklighet. Enligt 7 § notarieförordningen (1990:469) beslutar Domstolsverket om
anställning av notarier. Förordningen innehåller inga bestämmelser om hur olika
meriter ska värderas vid bedömningen av förtjänst och skicklighet. Enligt fast praxis
är utgångspunkten vid bedömningen den sökandes betyg i juristexamen som kan ge
mellan 240 och 480 poäng. Enligt de principer som gällde vid tidpunkten för det nu
överklagade beslutet var det möjligt att få maximalt 36 extra poäng för sidomeriter i
form av akademiska studier eller arbetslivserfarenhet.
Enligt Domstolsverkets praxis ger akademiska studier på högskolenivå extra
meritpoäng oavsett ämne förutsatt att de har viss omfattning. De akademiska
meriterna delas in i två grupper, grupp 1och grupp 2. De kurser som ingår i grupp 1
utgörs av juridiska ämnen som inte ingår eller har sin motsvarighet i examen och av
icke-juridiska ämnen som till sin inriktning och omfattning är av värde för
tjänstgöring i domstol. Akademiska studier som ingår i grupp 1ger ett högre
meritvärde än de som ligger i grupp 2. Studierna i ett visst ämne ska omfatta minst
30 hp för att räknas in i grupp 1.
Frågan i detta ärende är om
studier i statsvetenskap och
genusvetenskap ska ingå i grupp 1eller grupp 2. Om kursen GE015G
Genusvetenskap, om 4 hp, bedöms som statsvetenskap har
läst
30 hp statsvetenskap och dessa studier ska i så fall ingå i grupp 1.
Notarienämndens utgångspunkt är att statsvetenskap och genusvetenskap är två
skilda ämnen. Nämnden utesluter dock inte att studier med genusvetenskapliga
inslag ibland kan räknas in under ett annat ämnesområde. Så har också gjorts när
Domstolsverket har bedömt kusen SK040G Genus i statsvetenskap, 3,5 hp, som
statsvetenskap. Gällande kursen GE015G Genusvetenskap, vilken enligt
överklagandet ingår i kurspaketet Genus och politik, har
emellertid
inte visat att den bör hänföras till ämnet statsvetenskap snarare än till ämnet
genusvetenskap, vad i
har anfört i övrigt utgör inte heller skäl att
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frångå den meritvärdering som Domstolsverket har gjort. Överldagandet ska därför
avslås.

Notarienämndens beslut får inte överklagas.
På Notarienämndens vägnar,

a korl g Jönsson

I avgörandet har lagmannen Ylva Norling Jönsson (ordförande), lagmannen Johan
Kvart, lagmannen Daniel Samuelson, professorn Margareta Brattström,
utbildningsehef Pär Andersson samt rådmannen Elisabeth Åberg deltagit.

