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57 kap. 8–19 §§ kyrkoordningen 
 
YRKANDE M.M. 

Stiftsfullmäktige i X stift behandlade vid sitt sammanträde den 28 november 2017 under § 17 i 
protokollet frågan om budget med verksamhetsplan för Prästlönetillgångarna i X stift för år 2018 
med flerårsplan 2019-2020. Stiftsfullmäktige fastställde framlagd budget. I budgeten fanns medel 
upptagna för omkostnader förknippade med nomineringsgruppernas arbete. Bidraget uppgick till 
500 kr per mandat och år. 

Frimodig kyrka har, genom ordföranden A och B, kandidat för Frimodig kyrka, begärt 
beslutsprövning och yrkat att Överklagandenämnden ska upphäva beslutet såvitt avser 
stiftsfullmäktiges beslut i den del som avser mandatstöd. Till stöd för sin begäran har Frimodig kyrka 
anfört att det inte finns något stöd för att utge mandatstöd till nomineringsgrupper. 

Stiftsfullmäktige har anfört att begäran om beslutsprövning ska avvisas eftersom en nominerings-
grupp, i detta fall Frimodig kyrka, inte har möjlighet att begära beslutsprövning. I andra hand bör 
begäran avslås. 

B har anfört att han ensam har undertecknat begäran och att det är han personligen som begärt 
beslutsprövning. 

Svenska kyrkans överklagandenämnd (Johan Munck, Esbjörn Särdquist, Caroline Krook, Torgny 
Werger och Britt Louise Agrell) anförde i beslut den 27 mars följande. 
Beslut som fattas av en församling, ett pastorat eller ett stift överprövas genom beslutsprövning i 
enlighet med bestämmelserna i 57 kap. 8–19 §§ kyrkoordningen, om det inte finns någon särskild 
regel i kyrkoordningen för hur beslutet ska överprövas. Beslutsprövningen innebär, enligt 57 kap. 10 
§ kyrkoordningen, att beslutet ska upphävas om det 
     1. inte har tillkommit i rätt ordning, 
     2. hänför sig till något som inte är en angelägenhet för församlingen, pastoratet respektive stiftet, 
     3. har fattats av ett organ som har överskridit sina befogenheter, eller 
     4. strider mot kyrkoordningen, någon annan kyrklig bestämmelse eller någon rättsregel som 
Svenska kyrkan har att följa. 

Enligt 57 kap. 8 § kyrkoordningen prövas beslut av ett stift på begäran av en församling i stiftet, på 
begäran av ett pastorat i stiftet och på begäran av den som tillhör en församling i stiftet och som vid 
tidpunkten för begäran har fyllt 16 år. 

I förevarande fall är överklagandet utformat på ett sådant sätt att den enda rimliga tolkningen är att 
det är nomineringsgruppen Frimodig kyrka som är den som begär beslutsprövning och yrkar 
upphävande av det klandrade beslutet. Detta bekräftas också av formuleringarna i överklagande-
skriften där det anges att "Frimodig kyrka överklagar…" och att "Frimodig kyrka begär att…" samt 
undertecknas "För Frimodig kyrka 2017-12-22". Att endast B har undertecknat handlingen förändrar 
inte bedömningen. 

Överklagandenämnden har tidigare konstaterat att nomineringsgrupper inte har rätt att begära 
beslutsprövning (se beslut 13/2011, 30/2011 och 16/2015). Frimodig kyrka har alltså inte någon 
självständig rätt att begära beslutsprövning av stiftsfullmäktiges beslut.   

Överklagandet ska därför avvisas. 

Överklagandenämndens beslut: Överklagandenämnden avvisar överklagandet. 
Sökord: Beslutsprövning. Avvisning. 
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