
Beslut 2000/09 
Beslutsprövning. Fråga dels om åberopande av nya 
omständigheter efter klagotidens utgång, dels om en kyrkoherde 
är jävig att delta i organisationsbeslut.

Meddelat 18/9-2000 

57 kap. 9 och 10 § kyrkoordningen, 4 kap. 22 och 32 § kyrkoordningen 

Samfällda kyrkofullmäktige i C församlingar beslutade den 16 mars 2000, § 7, att fastställa en ny 
organisation för C kyrkliga samfällighet. Organisationsförändringen innebar bl.a. att kyrkoherden B 
blev arbetsledare för ytterligare tre personer. 

A begärde beslutsprövning och yrkade att beslutet skulle upphävas som stridande mot 4 kap. 22 och 
32 §§ kyrkoordningen. Som grund för yrkandet anförde hon att jäv förelåg för B, som deltog i 
beredning, handläggning och beslut i frågan som ledamot i kyrkonämndens arbetsutskott, i 
kyrkonämnden och i kyrkorådet trots att han personligen berördes av ärendet genom att han i 
beslutet utses till arbetsledare för viss personal, vilket A ansåg skulle komma att medföra trolig 
ekonomisk vinning för honom. 

Kyrkonämnden i C kyrkliga samfällighet menade att jäv inte hade förelegat vid beredningen av 
ärendet och yrkade avslag. Vidare anförde kyrkonämnden bl.a. följande. 

För att jäv skall föreligga krävs att ärendet skall beröra vederbörande personligen. Med detta avses 
att det skall vara fråga om någon form av direkt ekonomiskt intresse, vilket inte föreligger i detta fall. 
Det är naturligt att kyrkoherden med hänsyn till sin ställning enligt kyrkoordningen skall ha 
inflytande över hur verksamheten skall ledas och organiseras. Den beslutade förändringen av 
kyrkoherdens ledningsansvar berör honom inte personligen i jävsgrundande mening, utan enbart i 
hans funktion som kyrkoherde och anställd i samfälligheten. Huruvida beslutet får betydelse för 
kyrkoherdens löne- och anställningsvillkor avgörs i annat sammanhang. Det är viktigt att 
kyrkoherden som självskriven ledamot i kyrkoråd och kyrkonämnd deltar i alla frågor som rör 
församlingarnas och samfällighetens verksamhet och organisation. De flesta av dessa beslut torde på 
ett eller annat sätt påverka kyrkoherdens uppgifter och ansvar. Skulle kyrkoherden anses jävig i 
dessa situationer kan kyrkoherden inte leva upp till den roll som kyrkoherden fått enligt 
kyrkoordningen. 

Domkapitlet ogillade i beslut den 4 maj 2000 A:s yrkande om att kyrkoherde B skulle anses ha 
varit jävig. 
Som skäl för beslutet anförde domkapitlet följande. Av 4 kap. 22 § kyrkoordningen framgår att en 
ledamot skall anses jävig om ledamoten eller någon ledamoten närstående på något sätt är 
personligen berörd av beslutet. Detsamma gäller om det i övrigt finns någon särskild omständighet 
som är ägnad att rubba förtroendet för ledamotens opartiskhet i ärendet. Ingen av dessa 
förutsättningar föreligger i detta fall. Beslutet om organisationsöversyn berör inte B personligen, 
utan rör enbart hans roll som kyrkoherde. Det föreligger inte heller någon annan omständighet som 
gör att hans opartiskhet i ärendet skulle kunna anses rubbad. Löner för präster fastställs dessutom i 
särskild ordning av Församlingsförbundet. Domkapitlet vill poängtera att det klart ingår i 
kyrkoherdens tillsyns- och samordningsansvar enligt 2 kap. 6 § kyrkoordningen att arbeta fram 
förslag till beslut samt deltaga i den typ av beslut som överklagandet avser. Skulle B inte fullgöra 
denna uppgift skulle han svika den ledarroll kyrkoherden har enligt vår kyrkas ordning. 

A överklagade domkapitlets beslut. A vidhöll att B var personligen berörd av den 
organisationsöversyn som C kyrkliga samfällighet beslutade om den 16 mars 2000. A framhöll att B 
genom beslutet hade fått ett utvidgat uppdrag som kyrkoherde/arbetsledare för personalen, vilket 
hon menade skulle komma att påverka hans lön. Att frågan om B:s lön avgörs i särskild ordning av 
Församlingsförbundet förändrade, enligt A, inte detta förhållande. Hon betonade att det är 



principiellt viktigt med den nya kyrkoordningen att kyrkoherdens tillsyns- och samordningsansvar 
klart avgränsas från ärenden där denne är berörd av besluten. 
I överklagandeskrivelsen gjorde A även gällande att omständigheterna i ärendet klart var ägnade att 
rubba förtroendet för B:s opartiskhet i ärendet. Detta styrktes enligt henne av att tio av fullmäktiges 
ledamöter reserverade sig mot beslutet av denna anledning. 

Samfälligheten yrkade att överklagandet skulle avslås på de skäl domkapitlet hade anfört. 
Samfälligheten hänvisade till vad B och kyrkonämnden hade anfört i sina yttranden till domkapitlet. 
Vidare anförde samfälligheten följande. En grundläggande förutsättning vid en jävsprövning måste 
vara att ärendet skall beröra vederbörande personligen och inte i rollen som kyrkoherde. Många, för 
att inte säga de flesta beslut som fattas av ett kyrkoråd eller en kyrkonämnd, berör naturligtvis 
kyrkoherden i egenskap av såväl andlig ledare i församlingen som arbetsledare över ett antal 
anställda.. Detta är en konsekvens av de uppgifter och det ansvar som kyrkorådet resp. 
kyrkonämnden har enligt kyrkoordningen. Som styrelse ankommer det på dessa organ att 
kontinuerligt följa verksamheten och tillse att organisation och verksamhetsformer är sådana att 
målet för verksamheten kan uppnås på bästa möjliga sätt. Kyrkoherden intar här en central roll både 
som arbetsledare och ledamot i kyrkorådet respektive kyrkonämnden. En jävsprövning med 
utgångspunkt från rollen som kyrkoherde skulle i princip omöjliggöra för en kyrkoherde att fullgöra 
de uppgifter och ta det ansvar som åläggs denne enligt kyrkoordningen. Mot denna bakgrund är 
domkapitlets nu överklagade beslut det enda tänkbara. 

A vidhöll därefter att B var personligen berörd av beslutet och pekade därvid på att prästerna i 
Svenska kyrkan är anställda av pastoraten fr.o.m. den 1 januari 2000. Vidare gjorde A gällande att det 
skulle ha förekommit vissa felaktigheter i samband med MBL-förhandlingarna angående 
organisationsöversynen. 

Svenska kyrkans överklagandenämnd (Robert Schött, Tor Frylmark, Madeleine Emmervall och 
Martin Olsson [skiljaktig]) anförde i beslut den 18 september 2000: 
Av 57 kap. 8 § kyrkoordningen framgår att beslut av en samfällighet prövas på begäran av en 
församling som ingår i samfälligheten och på begäran av den som tillhör en sådan församling. En 
begäran om beslutsprövning skall, enligt 57 kap. 9 § kyrkoordningen, vara skriftlig och ges in till 
domkapitlet inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på samfällighetens anslagstavla att 
protokollet över beslutet har justerats. I den egenhändigt undertecknade skrivelsen skall klaganden 
ange dels vilket beslut som skall prövas och dels vilka omständigheter som åberopas till stöd för 
prövningen. 

Av sistnämnda bestämmelse följer att omständigheter som anförts efter klagotidens utgång inte skall 
beaktas när beslutet prövas. Vad en klagande anför i skrivelser som ges in efter klagotidens utgång 
kan därför endast beaktas i de avseenden det innefattar förtydliganden och preciseringar av de 
omständigheter som åberopats inom klagotiden. 

Ett prövat beslut skall, enligt 57 kap. 10 § kyrkoordningen, upphävas, om det 
1. inte har tillkommit i rätt ordning, 
2. hänför sig till något som inte är en angelägenhet för församlingen, 
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. 

A har i sin begäran om beslutsprövning yrkat att beslutet om organisationsöversyn skall upphävas på 
grund av att kyrkoherden B var jävig då han deltog i handläggningen av ärendet, eftersom han var 
personligen berörd av ärendet. 

I överklagandeskrivelsen har A även gjort gällande att omständigheterna i ärendet klart är ägnade att 
rubba förtroendet för B:s opartiskhet i ärendet. Detta styrks enligt henne av att tio av fullmäktiges 
ledamöter reserverade sig mot beslutet av denna anledning. Vidare har A i ett yttrande till 
Överklagandenämnden gjort gällande att det skulle ha förekommit vissa felaktigheter i samband med 
MBL-förhandlingarna angående organisationsöversynen. 

De omständigheter som A åberopat först hos Överklagandenämnden kan inte anses utgöra 
förtydliganden eller preciseringar av den omständighet som hon åberopat inom klagotiden och som 



prövats av domkapitlet. Överklagandenämnden tar därför inte upp dessa omständigheter till 
prövning. 

När det gäller frågan om kyrkoherde B var jävig gör Överklagandenämnden följande bedömning. 
Enligt 2 kap. 6 § andra stycket kyrkoordningen har kyrkoherden ansvaret för tillsyn och 
övergripande samordning av all verksamhet utifrån församlingens grundläggande uppgift. Såsom 
närmare beskrivs i förarbetena till kyrkoordningen (CsSkr 1999:3 s. 2-44 ff.) innefattar denna 
kyrkoherdens uppgift också ett övergripande samordningsansvar avseende de övriga anställda. De 
som är anställda i Svenska kyrkans församlingar fullgör alla sina arbetsuppgifter i syfte att fullfölja 
det gemensamma uppdraget. Detta kräver samverkan och samordning. Med hänsyn till att 
kyrkoherdetjänsten är en chefstjänst i ett pastorat och till det särskilda prästerliga ansvaret för det 
överordnade syftet med all församlingsverksamhet, är det naturligt att det övergripande 
samordningsansvaret avseende de anställda vilar på kyrkoherden. Kyrkoherden är också 
självskriven ledamot av kyrkorådet respektive kyrkonämnden. Mot denna bakgrund måste 
kyrkoherden självfallet delta i handläggningen av ärenden rörande församlingens organisation. 

Av bestämmelserna i 4 kap. 22 och 32 §§ kyrkoordningen framgår dock att en ledamot inte får delta i 
handläggningen av ett ärende som rör ledamoten eller ledamotens make, sambo, förälder, barn, 
syskon, någon annan närstående eller något ledamoten närstående intresse. Syftet med 
jävsbestämmelserna i kyrkoordningen är att i största möjliga utsträckning garantera objektivitet och 
opartiskhet vid behandlingen av ärenden. 

Enligt Överklagandenämndens uppfattning får kyrkoordningens jävsbestämmelser emellertid inte 
ges en sådan innebörd att kyrkoherden inte fullt ut kan ta det ansvar för församlingens verksamhet 
som denne åläggs i kyrkoordningen. Vid en övergripande intresseavvägning måste därför en 
kyrkoherde kunna delta i beredning och beslut avseende församlingens organisation, trots att sådana 
beslut normalt allmänt påverkar kyrkoherdens uppgifter och ansvar samt i vissa fall även 
kyrkoherdens löne- och anställningsvillkor. Kyrkoherdens löne- och anställningsvillkor fastställs 
dessutom i särskild ordning (jfr 34 kap. 6 § kyrkoordningen). 

Mot denna bakgrund finner Överklagandenämnden, i likhet med domkapitlet, att kyrkoherden B inte 
kan anses ha varit jävig när han deltog i handläggningen av Samfällda kyrkofullmäktiges beslut om 
organisationsöversyn den 16 mars 2000. 

A:s överklagande skall därför avslås. 

Överklagandenämndens beslut: Överklagandenämnden, som inte tar upp de omständigheter A 
anfört efter klagotidens utgång, avslår överklagandet. 
— — — 

Martin Olsson var skiljaktig i fråga om motiveringen fr.o.m. sjunde stycket och anförde: 

"När det gäller frågan om kyrkoherde B var jävig gör jag följande bedömning. 

Av bestämmelserna i 4 kap. 22 och 32 §§ kyrkoordningen framgår att en ledamot inte får delta i 
handläggningen av ett ärende som rör ledamoten eller ledamotens make, sambo, förälder, barn, 
syskon, någon annan närstående eller något ledamoten närstående intresse. Syftet med 
jävsbestämmelserna i kyrkoordningen är att i största möjliga utsträckning garantera objektivitet och 
opartiskhet vid behandlingen av ärenden. 

Jag finner att kyrkoherden B inte kan anses ha varit jävig när han deltog i handläggningen av 
Samfällda kyrkofullmäktiges beslut om organisationsöversyn den 16 mars 2000. A:s överklagande 
skall därför avslås." 

— — — 

Sökord: Beslutsprövning. Nya omständigheter. Jäv. 
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