
 

 

 

 
 

Svenska kyrkans överklagandenämnd 

Meddelat 2021-02-19 

Beslutsprövning 

 

YRKANDE M.M. 

I det klandrade beslutet fastställde stiftsstyrelsen Kyrkofullmäktiges i Y pastorat beslut den 19 oktober 

2020, § 133, att pastoratet ska bestå av en församling, se bilaga A 

A, B, C, D och E har begärt beslutsprövning och yrkat att beslutet ska upphävas. De har bl.a. anfört att 

stiftsstyrelsen borde ha avstått från att besluta i ärendet eftersom kyrkofullmäktiges beslut var 

klandrat. 

Stiftsstyrelsen har motsatt sig att beslutet upphävs och bl.a. anfört att kyrkoordningen inte uppställer 

något krav på att ett pastorats beslut när det ska fastställs av stiftsstyrelsen ska ha vunnit laga kraft. 

Svenska kyrkans överklagandenämnd (Johan Munck, Esbjörn Särdquist, Caroline Krook, Torgny 

Werger och Britt Louise Agrell) anförde i beslut den 21 februari 2021. 

Överklagandenämnden har i beslut denna dag, beslut 7/2021, upphävt Kyrkofullmäktiges i Y pastorat 

beslut den 19 oktober 2020, § 133, att pastoratet ska bestå av en församling. Det finns därmed inte 

något beslut för stiftsstyrelsen att fastställa.  

Mot denna bakgrund ska stiftsstyrelsens beslut undanröjas och klagandenas begäran om 

beslutsprövning skrivas av från vidare handläggning. 

 

Överklagandenämndens beslut: Överklagandenämnden undanröjer stiftsstyrelsens beslut och 

avskriver ärendet från vidare handläggning. 

Sökord: Beslutsprövning. Indelningsändring. 

Ärendenummer: ÖN 2021/1 

Beslut: 8/2021 

……………….. 

Bilaga  A 

 

STIFTSSTYRELSEN 

2020-12-08 

§ 75  S 2020-0084 

 

Sammanläggning av K, L, M och Y församlingar i Y pastorat 

Beslut 

Stiftsstyrelsen beslutade i enlighet med församlingsutskottets förslag 

att fastställa kyrkofullmäktiges i Y pastorat beslut 2020-10-19 att lägga samman K församling, L 

församling, M församling och Y församling till en församling, 

att namnet på den nya församlingen ska vara Y församling. 

Ärendebeskrivning 



 

 

 
 

Kyrkofullmäktige i Y pastorat har 2020-10-19 beslutat att lägga samman K församling, L församling, 

M församling och Y församling till en församling, och att sammanläggningen träder i kraft den 1 

januari 2022. 

Stiftsstyrelsens församlingsutskott har i remiss till Lantmäteriet samt Institutet för språk och 

folkminnen föreslagit namnet Y församling. Lantmäteriet har tillstyrkt namnförslaget Y församling. 

Institutet för språk och folkminnen har förordat namnet Y församling, men också angett namnet Y-K 

församling som ett möjligt alternativ. Kyrkofullmäktige i Y pastorat har föreslagit namnet N 

församling. 

Domkapitlet har 2020-12-07, § 121 behandlat en begäran om beslutsprövning av Kyrkofullmäktige i 

Y beslut. Domkapitlet fann inte skäl att upphäva kyrkofullmäktige i Y beslut. 

Domkapitlet har 2020-12-07, § 122 yttrat sig i ärendet och inte haft något att erinra mot en 

sammanläggning av K, L, M och Y församlingar läggs samman. 

Efter kyrkofullmäktiges beslut ska stiftsstyrelsen besluta om fastställande av kyrkofullmäktiges beslut 

och, om stiftsstyrelsen har fastställt kyrkofullmäktiges beslut, om namn på församling 

Yrkande 

C, D och E yrkade bifall till församlingsutskottet. 

A, D, E, C och F yrkade att bordlägga ärendet till kyrkofullmäktige i Y beslut vunnit laga kraft. 

C yrkade på avslag på första att-satsen i församlingsutskottets förslag. 

Proposition 

Ordföranden ställde proposition på dels om ärendet ska avgöras idag, dels om ärendet ska bordläggas 

och fann att ärendet ska avgöras idag. 

Votering 

Votering begärdes. Propositionsordningen fastställdes till Ja för avgörande idag, Nej för bordläggning. 

Ordföranden konstaterade att stiftsstyrelsen med 9 Ja-röster och 6 Nej-röster beslutat att avgöra 

ärendet idag. 

Hur var och en röstade framgår av följande: för Ja röstade E, G, H, I, K, D, C och ordföranden. För 

Nej röstade A, B, D, C, E och F. 

Proposition 

Ordföranden ställde proposition på dels fastställa kyrkofullmäktiges i Y pastorat beslut, dels avslag 

och fann att stiftsstyrelsen beslutat att fastställa kyrkofullmäktiges i Y pastorat beslut. 

Votering 

Votering begärdes. Propositionsordningen fastställdes till Ja för fastställa kyrkofullmäktiges i Y 

pastorats beslut, Nej för avslag. Ordföranden konstaterade att stiftsstyrelsen med 9 Ja-röster och 6 

Nej-röster beslutat att fastställa kyrkofullmäktiges i Y pastorat beslut. 

Hur var och en röstade framgår av följande: för Ja röstade E, G, H, I, K, D, C och ordföranden. För 

Nej röstade A, B, D, C, E och F. 

Proposition 

Ordföranden ställde proposition på att namnet på den nya församlingen ska vara Y församling fann att 

stiftsstyrelsen beslutat i enlighet med församlingsutskottets förslag. 

Reservation 



 

 

 
 

A, B, D, C och E reserverade sig mot beslutet i enlighet med bilaga. 

 

Reservation mot stiftsstyrelsens beslut 2020-12-08 § 75 att fastställa 

kyrkofullmäktiges i Y pastorat beslut att bli en församling 

 

Stiftsstyrelsen beslutade enligt församlingsutskottets förslag att fastställa kyrkofullmäktiges 

i Y pastorat beslut 2020-10-19 att lagga samman K församling, L församling, M församling och Y 

församling till en församling, och att sammanläggningen träder i kraft den 1 januari 2022. 

 

Kyrkofullmäktiges beslut har 2020-12-07, § 121, varit föremål för beslutsprövning i domkapitlet, 

varvid domkapitlet efter votering med röstsiffrorna 5 - 2 avslagit klagandens begäran att beslutet ska 

upphävas. Beslutet kan överklagas hos Svenska kyrkans överklagandenämnd inom tre veckor från det 

att den som överklagat får del av beslutet. Det är långt ifrån självklart vilken bedömning 

överklagandenämnden kommer att göra, särskilt eftersom två ledamöter anfört skiljaktig mening och 

det således inte handlar om någon "okynnesanmälan". Stiftsstyrelsen har aldrig tidigare fastställt något 

liknande beslut utan att invänta att klagotiden för det har löpt ut. Även i detta fall borde stiftsstyrelsen 

rätteligen ha bordlagt ärendet tills kyrkofullmäktiges beslut vunnit laga kraft. 

 

De skiljaktiga ledamöterna i domkapitlet anför ett flertal starka skal såväl till att beslutet borde ha 

upphävts som till att yttrandet till stiftsstyrelsen enligt § 122 borde ha senarelagts tills domkapitlets 

beslut i beslutsprövningsärendet vunnit laga kraft. I andra hand borde yttrandet ha utmynnat i en 

rekommendation att uttrycka stor oro för de följder kyrkofullmäktiges beslut kan få för 

Församlingslivet i Y. De fyra församlingarna, med olika karaktär och historik, kommer att upphöra 

och därmed de av kyrkofullmäktige valda fyra församlingsråden, med ansvar för bland annat 

församlingens gudstjänstliv. Den demokratiska och pastorala nivå, som en församling med 

församlingsråd utgör, försvinner i och med detta beslut. 

 

Stiftet har enligt kyrkoordningen ansvar för att utöva tillsyn over Svenska kyrkans församlingar för att 

säkerställa att församlingens grundläggande uppgift utförs. Stiftsstyrelsens uppgift att fastställa 

indelningsändringar som beslutats lokalt ingår i detta ansvar. Utredningen Närhet och samverkan so m 

behandlades av kyrkomötet 2012 lyfte fram att församlingen är den primära enheten inom kyrkan med 

ansvar för den grundläggande uppgiften. För församlingar med svårighet att fullt ut fullgöra den 

grundläggande uppgiften på grund av bristande ekonomiskt underlag finns möjlighet att ingå i ett 

pastorat med flera församlingar. Därför är det oroande att den församlingsdöd som Närhet och 

samverkan skulle motverka visserligen har bromsats något, men ändå fortsätter. Strukturutredningens 

ambition, som en star majoritet i kyrkomötet ställde sig bakom, var att församlingar med olika historik 

skulle kunna fortsatta sin verksamhet med olika profiler och förutsättningar, men med ett regelbundet 

gudstjänstliv i sina kyrkor som bas. Detta kan vara svart att åstadkomma för församlingar i glesbygder 

men definitivt inte för församlingarna i Y pastorat. 

 

Vår oro beträffande kyrkofullmäktiges i Y beslut grundar sig på följande: 

 

• Beslut av så genomgripande karaktär som regleringar av pastorat och församlingar bör, som tydligt 

framhållits av kyrkomötet, vara väl beredda och föregås av en bred förankringsprocess så att en större 

majoritet av förtroendevalda i pastoratet kan känna sig bekväm med beslutet. En så knapp majoritet, 

som den som var i kyrkoråd och kyrkofullmäktige i Y pastorat, vittnar om att denna process inte har 

genomförts på ett tillfredsställande sätt. Någon plan för en ny organisation och att ersätta 

församlingsråden med något annat hade inte tagits fram under den korta beredningstid som föregick 

beslutet i kyrkofullmäktige. 

• Ett beslut som delat kyrkorådet och kyrkofullmäktige i två lika stora delar (med ordförandens 

utslagsröst i kyrkorådet) kan utgöra en risk för att den nya församlingen splittras i två grupperingar 

som kan försvåra det kommande pastorala uppbyggnadsarbetet i församlingen. 

• Inför avregleringen av X kyrkliga samfällighet med 28 ingående församlingar och kyrkoråd utreddes 

pastoratsregleringen noggrant. Stiftsstyrelsens beslut blev att samtliga församlingar kunde bestå men 

indelade i nio ekonomiska enheter, sex pastorat och tre församlingar. Y pastorat inrättades 2018-01-01 



 

 

 
 

med fyra ingående församlingar med olika traditioner och profiler men under ett kyrkoråd och en 

kyrkoherde. Y kyrkofullmäktiges beslut att efter enbart tre verksamhetsår göra en ny reglering 

upplever vi som förhastat; den nya organisationen från 2018 borde rimligen ges tid att satta sig 

åtminstone under mer än en mandatperiod. 

• Kyrkofullmäktiges beslut innebar ingen förändring av de ekonomiska förutsättningarna för den nya 

församlingen. Pastoratet har i dag ett kyrkoråd och en kyrkoherde. Nödvändiga ekonomiska 

åtstramningar kan beslutas och verkställas redan i dag. Men fullmäktiges beslut innebär att 

församlingsråden försvinner och därmed den pastorala församlingsutveckling som de fyra 

församlingarnas förtroendevalda och anställda har arbetat med under mandatperioden. 

 

Vi konstaterar mot bakgrund av detta att kyrkofullmäktiges i Y beslut att lägga samman de fyra 

församlingarna inte är förankrat så väl som det borde vara utan fattat i stor oenighet. Samrådet med 

stiftet må ha skett i enlighet med de riktlinjer som stiftet utarbetat, men samrådet inom pastoratet har 

uppenbarligen inte varit tillfyllest. Stiftets riktlinjer bör ses över mot bakgrund av den tydliga 

markering som kyrkoordningens skrivningar i kommentarerna till 37 kap. 7 § innebär. Det är 

angeläget att stiftsstyrelsen och domkapitlet i X stift kan hitta former för att diskutera 

frågor kring hur regleringar av församlingar och pastorat ska beredas på bästa sätt inför beslut i 

stiftsstyrelsen och på lokal nivå. 

 

Vi reserverar oss av dessa skal mot stiftsstyrelsens beslut till förman för vårt eget förslag att bordlägga 

ärende, för att ge pastoratet rådrum så att de gemensamt kan finna en väg framåt som alla kan vara 

nöjda med. Stiftets uppgift är inte att vara ett rent transportkompani för så stora förändringar som det 

innebär att fyra församlingar upphör när beslutet har fattats med minsta möjliga marginal och 

dessutom utan tillfredsställande beredning. Därför yrkade vi i andra hand på att avslå förslaget att 

fastställa indelningsändringen. 

 

A B C D E 


