
Beslut 2018/05 
Omprövning enligt 58 kap. 18 § första stycket kyrkoordningen 
Svenska kyrkans överklagandenämnd 
Meddelat 2018-02-14 

YRKANDE 
A har ansökt om omprövning av Överklagandenämndens beslut. 

Till stöd för sin ansökan har A anfört att det har framkommit graverande fakta i ärendet efter 
klagotidens utgång vilka medför synnerliga skäl för omprövning. Han har vidare anfört bl.a. att den 
anbudsgivare som erhöll aktuell entreprenad inkom med sin offert efter anbudstidens utgång, vilket 
innebär att anbudsgivare och anbud inte har behandlats utan ovidkommande hänsyn. Detta är i strid 
mot LOU och kravet på affärsmässighet i kyrkoordningen. Han har i övrigt hänvisat till sina tidigare 
skrivelser i ärendet.  

Svenska kyrkans överklagandenämnd (Johan Munck, Esbjörn Särdquist, Hakon Långström, Torgny 
Werger och Margareta Carlenius) anförde i beslut den 14 februari följande. 
Enligt 58 kap. 18 § första stycket kyrkoordningen får ett ärende prövas på nytt om det på grund av 
något särskilt förhållande finns synnerliga skäl för det. Bestämmelsen är avsedd att utgöra en 
motsvarighet till resning enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291). Som framgår ska 
omprövning enligt detta stycke kunna ske om det på grund av något "särskilt förhållande" finns 
"synnerliga skäl" för en sådan ny prövning. 
Med synnerliga skäl avses att möjligheten ska stå öppen vid grova fel i beslutsfattandet, både fel i 
förfarandet och i själva beslutet. Det kan också vara fråga om att nya omständigheter eller bevis 
kommit fram och att dessa ställer avgörandet i en helt annan dager. En kombination av t.ex. ny 
bevisning och handläggningsfel kan också leda till omprövning. Ytterligare ett exempel är om 
beslutet är så ofullständigt eller oklart, att det inte går att utläsa vad som faktiskt har beslutats. 

Innebörden av att omprövning beviljas är att saken blir föremål för ny prövning, antingen i den 
instans som förfarit felaktigt eller ‒ om saken är självklar ‒ direkt i beslutet om prövning på nytt. 

Det som A nu har angett innefattar till övervägande del omständigheter som tidigare har anförts i 
ärendet och som alltså har beaktats i tidigare beslut. Mot den bakgrunden, och då det inte heller i 
övrigt har framkommit något som innebär att det finns synnerliga skäl för att pröva ärendet på nytt, 
bör As begäran om omprövning avslås. 

Överklagandenämndens beslut får enligt 16 kap. 7 § kyrkoordningen inte överklagas. 

Överklagandenämndens beslut: Överklagandenämnden avslår ansökan. 
Sökord: Omprövning. Synnerliga skäl. 
Ärendenummer: ÖN 2018/6 
Beslut: 5/2018   
……………………………….. 

Bilaga A 
Svenska kyrkans överklagandenämnd 
Beslut 18/2017 
Meddelat 2017-06-14 

Beslutsprövning 
------------------------- 
ÖVERKLAGANDENÄMNDENS BESLUT 

Överklagandenämnden avslår överklagandet. 

YRKANDE M.M. 



A har överklagat domkapitlets beslut och yrkat att Svenska kyrkans överklagandenämnd ska 
upphäva domkapitlets beslut och undanröja kyrkorådets i Y beslut den 11 december 2016, § 77 i 
protokollet. Han har till stöd för överklagandet vidhållit vad han anförde i domkapitlet. 

Y har motsatt sig ändring och vidhållit att den aktuella upphandlingen har gått rätt till och i allt 
väsentligt följt tillämpliga delar av kyrkoordningen samt upphandlingshandboken för nationell 
nivå.    

SKÄL FÖR ÖVERKLAGANDENÄMNDENS BESLUT 

Domkapitlet har i sitt beslut redogjort för bestämmelserna om beslutsprövning i 57 kap.10 § kyrko-
ordningen och bestämmelserna om upphandling i 47 kap. 3 § kyrkoordningen. Domkapitlet har även 
redovisat Överklagandenämndens praxis i fråga om upphandling. Överklagandenämnden ansluter 
sig till domkapitlets redogörelse och konstaterar i likhet med domkapitlet att nämndens tidigare 
praxis på området alltjämt är tillämplig beträffande den aktuella upphandlingen. 

Överklagandenämnden gör i alla delar samma bedömningar som domkapitlet har gjort.  

Överklagandet ska därför avslås. 

........... 

 

 


