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BEGÄRAN OM UTLÅTANDE 

 

 

 

Besvärande 

Joakim Söderberg.   

 

Överklagat beslut 

Besvären avser ett e-postmeddelande sänt från Dan E. Eriksson till Joa-

kim Söderberg den 23.1.2020. 

 

Besvärsyrkande 

Söderberg yrkar att domstolen upphäver landskapsregeringens beslut om 

att Söderbergs tjänsteförhållande som myndighetschef vid datainspekt-

ionen ska upphöra. 

 

Besväranden yrkar även att landskapsregeringen förpliktas ersätta besvär-

andens rättegångskostnader. 

 

Landskapsregeringens bemötande 

Landskapsregeringen anser att besvären ska förkastas som ogrundade. 

 

Landskapsregeringen anser att det oberoende av utgången i ärendet inte 

finns skäl att tillerkänna besväranden ersättning för rättegångskostna-

derna. 

 

Grunder för bemötande 

 

1. Besvärsrätt föreligger inte 

 

1.1. Något formellt beslut om att inte utnämna någon till ordinarie 

tjänst behöver inte fattas 

 

Tanken med prövotid är att arbetsgivaren under början av anställnings-

förhållandet ska ha en möjlighet att ta ställning till om rätt person blivit 

rekryterad för jobbet. Tjänstemannen ska för sin del kunna överväga om 



 

jobbet var det rätta för honom eller henne. Därför kan anställningsförhål-

landet avslutas utan iakttagande av uppsägningstider och utan hänvisning 

till de egentliga uppsägnings– eller hävningsgrunderna. En arbetsgivare 

kan också rekrytera en ny person om arbetsgivaren väljer att inte fatta be-

slut om fast anställning då prövotiden upphör. Det räcker med att arbets-

givaren inte är nöjd med arbetstagarens insatser som grund för att inte 

fatta beslut om fast anställning. 

 

Landskapsregeringen konstaterar inledningsvis att bestämmelserna om 

avslutande av tjänsteförhållande efter prövotid skiljer sig åt om man jäm-

för lagstiftningen rörande landskapsanställda med lagstiftningen rörande 

statligt och kommunalt anställda. 

 

Prövotid i statliga och kommunala anställningsförhållanden fungerar på 

samma sätt som enligt arbetsavtalslagen. Prövotid i arbetsavtal kräver all-

tid en aktiv åtgärd för att anställningen inte ska övergå till ordinarie 

tjänst.  

 

Enligt tjänstemannalagen för landskapet Åland (1987:61), som är den 

lagstiftning som är tillämplig i det nu aktuella ärendet, fungerar det däre-

mot precis tvärtom. Gör arbetsgivaren ingenting under prövotiden utan 

låter förordnandet löpa ut så upphör anställningen. I en sådan situation 

kommer det således inte att finnas ett formellt beslut om att inte utnämna 

personen i fråga till tjänsten. Så är fallet även i det nu aktuella ärendet där 

Söderberg har besvärat sig över ett e-postmeddelande som helt uppenbart 

inte är ett formellt beslut och därmed inte heller överklagbart. 

 

Landskapslagstiftningen skiljer sig således markant från den lagstiftning 

som gäller staten och kommunerna på denna punkt. Dessa skillnader 

framgår tydligt av utdragen ur lagtexterna nedan:  
 

Tjänstemannalag (1987:61) för landskapet Åland 

 

10 §”... Före prövotidens utgång skall beslut fattas om huruvida på prövotid anställd tjänsteman 

skall utnämnas till tjänsten. Om på prövotid anställd tjänsteman inte senast före prövotidens ut-

gång utnämns till tjänsten, upphör hans tjänsteförhållande utan uppsägning vid prövotidens ut-

gång. På prövotid anställd tjänsteman får sägas upp utan hinder av vad i denna lag är stadgat om 

grunderna för uppsägning.” 

 

Statstjänstemannalag 1994/750 

 

10 § ”Vid utnämning av en tjänsteman kan det bestämmas att tjänsteförhållandet under en prövo-

tid på högst sex månader kan upplösas av såväl den utnämnande myndigheten som tjänsteman-

nen. Upplösandet får emellertid inte ske på diskriminerande grunder eller annars på osakliga 

grunder med hänsyn till syftet med prövotiden...” 

 

 

Lag om kommunala tjänsteinnehavare 2003/304 

 

8 § ”...Under prövotiden kan vardera parten häva tjänsteförhållandet med omedelbar verkan. 

Tjänsteförhållandet får inte hävas på diskriminerande grunder eller på grunder som annars är 

ovidkommande med tanke på syftet med prövotiden. (30.12.2014/1333).” 

 

 

1.2. Besvärsförbud råder i utnämningsärenden 

 

Såsom framgår av resonemanget ovan under 1.1 behöver något formellt 

beslut om att inte utnämna någon till en tjänst efter prövotidens utgång 

inte fattas. Om Högsta förvaltningsdomstolen trots att lagtexten är tydlig 

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2003/20030304#a30.12.2014-1333


 

på denna punkt skulle komma fram till att ett formellt beslut ändå skulle 

behöva fattas eller att det e-postmeddelande som besväranden har besvä-

rat sig över mot förmodan skulle anses utgöra ett formellt beslut konsta-

terar landskapsregeringen att besvärsförbud råder i utnämningsärenden 

enligt 25 § 2 mom. självstyrelselagen för Åland. 

 

I riket ändrades statstjänstemannalagen från och med den 1 januari 2018 

så att besvärsrätt i utnämningsärenden delvis infördes. Innan lagänd-

ringen rådde besvärsförbud i utnämningsärenden enligt statstjänsteman-

nalagen på samma sätt som enligt 25 § 2 mom. självstyrelselagen för 

Åland. I propositionen med förslag till lag om ändring av tjänstemannala-

gen och till vissa lagar som har samband med den (RP 77/2017rd) redo-

görs ingående för besvärsförbudets förenlighet med såväl grundlagen 

som internationell rätt. Av propositionen framgår bland annat följande: 

 
Enligt 57 § 3 mom. 1 punkten i statstjänstemannalagen får ändring i beslut som gäller 

utnämning till en tjänst eller ett tjänsteförhållande inte sökas genom besvär. Riksdagen 

har tidigare prövat bestämmelsen åren 2010 och 2012 (RP 181/2010 rd och RP 61/2011 

rd). Grundlagsutskottet ansåg då i två utlåtanden till förvaltningsutskottet att varken 

grundlagen eller internationella avtal förutsätter rätt att överklaga beslut som gäller ut-

nämning till tjänst eller tjänsteförhållande (GrUU 51/2010 rd och GrUU 18/2011 rd).  

 

Av tradition har tjänsteutnämningar inte ansetts vara en rättighet i den 

bemärkelsen att en person skulle ha subjektiv rätt att bli utnämnd till den 

tjänst han eller hon söker. Därför kan ett krav på att utnämningsbeslut ska 

kunna överklagas inte direkt härledas ur grundlagsbestämmelsen i fråga. 

Inte heller är en tjänsteutnämning ett sådant beslut som gäller en individs 

rättigheter eller skyldigheter enligt artikel 6 i den europeiska människo-

rättskonventionen, och den bestämmelsen kan därför inte anses förutsätta 

att besvärsrätt i utnämningsärenden finns i lag. 

 

I högsta domstolens och högsta förvaltningsdomstolens avgörandepraxis 

har inte förekommit fall där det skulle ha ansetts att ändring kan sökas i 

ett beslut om utnämning till en statlig tjänst eller ett statligt tjänsteförhål-

lande. Däremot har högsta förvaltningsdomstolen i ett av sina beslut 

(HFD 39:2011) lämnat besvär över en utnämning utan prövning. I det ak-

tuella fallet ansåg en sökande som inte blivit utnämnd att besvärsförbudet 

stred mot grundlagen och europeiska människorättskonventionen. Högsta 

förvaltningsdomstolen konstaterade dock att besvärsförbudet inte uppen-

bart stred mot grundlagen och inte heller mot människorättskonvention-

ens bestämmelse om rätten att vända sig till domstol. 

 

 

2. Klargörande av fakta i det nu aktuella ärendet 

 

I det nu aktuella ärendet är tjänstemannalagen för Åland (1987:61) den 

lagstiftning som ska tillämpas. Landskapsregeringen önskar förtydliga att 

ärendet avser en situation där landskapsregeringen i enlighet med 10 § 2 

mom. har meddelat att något beslut om att utnämna myndighetschefen 

vid datainspektionen till tjänsten efter prövotidens utgång inte kommer 

att fattas. Det rör sig således inte om att landskapsregeringen skulle ha 

sagt upp myndighetschefen vid datainspektionen under prövotiden, vilket 

besväranden felaktigt påstår. 

 

Enligt 10 § 2 mom. tjänstemannalagen stadgas följande: 
 

”Före prövotidens utgång skall beslut fattas om huruvida på prövotid anställd 



 
tjänsteman ska utnämnas till tjänsten. Om på prövotid anställd tjänsteman inte senast 

före prövotidens utgång utnämns till tjänsten, upphör hans tjänsteförhållande utan upp-

sägning vid prövotidens utgång”. 

 

Landskapsregeringen kan inte fatta beslut om något som enligt lagen 

upphör utan uppsägning, dvs utan att några åtgärder behöver vidtas. 

Beslut fattas alltså endast i det fall att personen utnämns till tjänsten. 

 

Av statens tillämpningsdirektiv till statstjänstemannalagen från 1987, vil-

ken till sin lydelse motsvarar 10 § tjänstemannalagen, framgår att arbets-

givaren som utgångspunkt ska ge den som anställts på prövotid  möjlig-

het att visa sin förmåga och sin lämplighet för tjänsten under hela prövo-

tiden, vilket landskapsregeringen i det nu aktuella fallet har gjort. 

 

Förfarandet med prövotid är vanligt förekommande inom landskapsför-

valtningen och beslut fattas enbart då någon utnämns till ordinarie tjänst 

eftersom det är det som lagen föreskriver. Förfarandet kan jämföras med 

en visstidsanställning som på samma sätt upphör då anställningstiden 

upphör om inte ett nytt beslut fattas. 

 

Besväranden hänvisar till att beslutet om att anställningen upphör inte är 

upprättat enligt 7 kap. 39 § förvaltningslagen för Åland (2008:9). I 1 § 4 

mom. förvaltningslagen för Åland sägs dock att ”om det i en annan lag 

finns någon bestämmelse som avviker från denna lag, gäller den bestäm-

melsen.” Landskapsregeringen konstaterar att enligt 10 § 2 mom. tjänste-

mannalagen upphör anställningen vid prövotidens utgång utan uppsäg-

ning, d v s utan att beslut fattas och denna bestämmelse har således före-

träde framom förvaltningslagens 7 kap. 39 §. Landskapsregeringen vid-

håller således sin uppfattning att något formellt beslut inte behöver fattas 

i detta ärende och på den grunden blir inte heller förvaltningslagens be-

stämmelser om formerna för fattande av beslut eller 7 kap. 42§ om be-

svärsanvisning tillämpliga.  

 

Det blev redan under hösten 2019 känt för Söderberg att arbetsgivaren 

inte var nöjd med det sätt på vilket han skötte sitt uppdrag. Vid ett möte 

den 2 september 2019 mellan Söderberg, förvaltnings- och utvecklings-

chef Dan E. Eriksson och personalchef Pia Hollsten-Friman diskuterades 

hur arbetet vid myndigheten fungerar. Då diskuterades Söderbergs bemö-

tande och samarbete vid olika kontakter med myndigheter och vid 

granskningar. Diskussionen handlade främst om att Eriksson blivit kon-

taktad av flera personer från flera organisationer som varit missnöjda 

med Söderbergs bemötande och samarbetsförmåga. Med anledning av 

detta erbjöd landskapsregeringen Söderberg handledning i bemötande av 

en psykolog och organisationskonsult. Vid ett uppföljande samtal kort 

därefter uppgav Söderberg att han var nöjd med handledningen och inte 

ansåg sig behöva handledning eller möten med handledaren fler gånger. 

Vid ett möte mellan Söderberg, Eriksson och Hollsten-Friman den 18 de-

cember 2019 konstaterades att det fortsättningsvis kom klagomål från 

olika håll rörande Söderbergs bemötande och att dialogen mellan Söder-

berg och dem han i sitt arbete ska vara i kontakt med inte fungerar. 

 

Trots att problematiken ett flertal gånger diskuterats med Söderberg un-

der hösten 2019 fortsatte problemen. Landskapsregeringen meddelade 

därför Söderberg den 23 januari 2020 att han inte skulle utnämnas till den 

ordinarie tjänsten. 

 

Några bestämmelser om att arbetsgivaren ska informera arbetstagaren vid 



 

ett protokollfört möte och upplysa om arbetstagarens rätt att ha med sig 

ett ombud till mötet finns inte i landskapslagstiftningen, varför några såd-

ana skyldigheter inte kan anses föreligga enligt lag.  

 

Då landskapsregeringen beslutade att utse en annan person till tjänsten 

efter prövotidens utgång fanns ingen skyldighet för landskapsregeringen 

att delge Söderberg det beslutet och inte heller har Söderberg besvärsrätt 

över om landskapsregeringen efter prövotidens utgång väljer att anställa 

någon annan i stället. 

 

 

3. Frågan om jäv 

 

Söderberg hävdar att Dan E. Eriksson varit jävig att handlägga ärendet 

eftersom Erikssons son John Eriksson sitter i styrelsen för ÅDA, en av 

flera organisationer som uttryckt sitt missnöje med Söderbergs sätt att 

sköta sitt uppdrag.  

 

Landskapsregeringen anser inte att jäv föreligger eftersom jäv förutsätter 

att ärendets utgång kan medföra synnerlig nytta för det bolag som den 

närstående (John Eriksson) företräder. För att jäv ska anses föreligga 

krävs att bolaget direkt berörs av ärendet. Dessutom ska rättssubjektet 

som den närstående företräder (aktiebolaget ÅDA) ha ett rättsligt eller 

faktiskt intresse i saken för att jäv ska aktualiseras. Landskapsregeringen 

anser inte att dessa kriterier kan anses uppfyllda i detta fall då det rör sig 

om anställande av en tjänsteman vid en myndighet, vars uppgift i huvud-

sak är att informera, ge rådgivning samt tillsyna offentliga myndigheters 

verksamhet på Åland.  

 

 

4. Prövotidens förenlighet med GDPR 

 

Enligt dataskyddsförordningen ska myndighetschefen tillsättas i enlighet 

med medlemsstaternas nationella rätt. Enligt artikel 54.1 b dataskydds-

förordningen ska varje medlemsstat i lag fastslå: ”De kvalifikationer och 

de villkor för lämplighet som krävs för att någon ska kunna utnämnas till 

ledamot av en tillsynsmyndighet.”. I artikel 54.1 c i sägs att varje med-

lemsstat i lag ska fastslå: ”Regler och förfaranden för att utse varje till-

synsmyndighets ledamot eller ledamöter.”. För Ålands del har dessa reg-

ler och förfaranden fastslagits i den åländska tjänstemannalagen (ÅFS 

1987:61) och i den åländska dataskyddslagen (ÅFS 2019:9).  

 

Landskapsregeringen konstaterar att samma regler för tillsättande tilläm-

pas för chefen för datainspektionen som för andra tjänstemän inom land-

skapsförvaltningen. Landskapsregeringen har som praxis att anställa le-

dande tjänstemän med ett års prövotid.  

 

I de artiklar i dataskyddsförordningen som reglerar tillsynsmyndighetens 

förvaltning berörs inte prövotid över huvudtaget. Det är således inte rik-

tigt att ett förfarande med prövotid strider mot bestämmelserna i data-

skyddsförordningen, frågan om prövotid regleras helt enkelt inte i data-

skyddsförordningen. Det är istället tydligt att avsikten har varit att låta 

medlemsstaterna själva reglera anställningsförfarandet i enlighet med 

sina nationella förfaranden. Både en tolkning av enbart ordalydelsen, så-

väl som en teleologisk tolkning av bestämmelserna, ger vid handen att 

EU avsett att medlemsstaterna ska tillämpa sin inhemska lagstiftning i 



 

denna del.   

 

Det måste anses vara ett legitimt intresse för arbetsgivaren att ha möjlig-

heten att se till att man har rätt person på posten som myndighetschef och 

en viss prövotid skulle därför vara proportionerlig i syfte att befrämja att 

man faktiskt har rätt person på rätt plats, särskilt då detta förfarande till-

lämpas vid anställning av myndighetschefer inom landskapsförvalt-

ningen. 

 

Den Europeiska unionen består av ett stort antal medlemsstater med kraf-

tigt varierande storlek, offentlig förvaltning och arbetsrätt. Att i en EU-

förordning reglera varje fråga om villkor för tillsättandet av myndighets-

chefen skulle inte vara ändamålsenligt och det är inte heller rimligt att tro 

att lagstiftaren avsett att skapa en sådan ordning. 

 

 

5. Handlingar i ärendet 

 

Högsta förvaltningsdomstolen begär också in handlingarna i ärendet, 

vilka bifogas detta utlåtande. 

 

 

 

 

 

Vicelantråd   Harry Jansson 

 

 

 

 

 

Rättschef   Michaela Slotte 

 


