
Beslut 2001/04 
Fråga om verkställighetsförbud i ärende om befogenhetsprövning. 
Meddelat 9/2-2001 

58 kap. 14 § kyrkoordningen 
R kyrkliga samfällighet begärde den 22 september 2000 att domkapitlet skulle göra en 
befogenhetsprövning av ett förslag om förändring av komministern E:s arbetsuppgifter. Enligt 
samfälligheten var förslaget till förändringar av sådan art att det kunde uppfattas som ett förslag om 
omplacering. Förslaget hade enligt samfälligheten sin grund i en långt utdragen konflikt inom 
arbetslaget i X församling samt i skyddsombuds och Yrkesinspektionens krav på åtgärder för att 
förbättra arbetsmiljön. Samfälligheten framhöll att fristående konsulter hade kommit fram till att en 
splittring av arbetslaget i X var enda möjligheten att hantera konflikten. Avslutningsvis anförde 
samfälligheten att man efter noggranna undersökningar hade kommit fram till att det var omöjligt 
med omplacering av hela arbetslaget och att den enda möjliga vägen var förändring av E:s 
arbetsuppgifter. 

Personalkonsulenten H vid stiftskansliet anförde i en promemoria den 25 september 2000 att han 
under ca två år har deltagit i en bearbetning av arbetsmiljön i arbetslaget och under denna tid inte 
fått bilden att förslaget om förändrade arbetsuppgifter för E skulle ha sin grund i synpunkter på 
hennes sätt att utöva vigningstjänsten utan enbart på hennes sätt att utöva arbetsledning. H anförde 
vidare att E i samtal med honom den 22 september 2000 bekräftade att frågan handlar om 
arbetsledningen och inte vigningstjänsten. 

E bestred att hon för H skulle ha bekräftat att förslaget att omplacera henne inte strider mot 
kyrkoordningens regler om tillsyn från biskop och domkapitel. I övrigt anförde hon bl.a. följande. 
Hon har motarbetats av delar av arbetslaget när hon utövat vigningstjänsten och försökt upprätthålla 
Svenska kyrkans ordning med avseende framför allt på gudstjänst, undervisning och diakoni. Att 
förhållandena inom arbetslaget blivit så infekterade går tillbaka på att delar av arbetslaget inte 
önskat följa Svenska kyrkans ordning i sitt arbete och att arbetsgivaren i sin tur inte förmått hantera 
situationen på ett professionellt sätt. Omplaceringen motiveras således ytterst av omständigheter 
hänförliga till lära, utövande av vigningstjänsten och efterlevnad av vigningslöften. 

I ett icke undertecknat protokoll från sammanträde med kyrkonämnden i R kyrkliga samfällighet den 
8 november 2000, ingivet av E, angavs att kyrkonämnden enhälligt beslutade om förändring av E:s 
tjänstgöring enligt ett förslag som hade varit föremål för MBL-förhandling med berörda fackliga 
organisationer (§ 115). Frågan om eventuell omplacering av E skulle kyrkonämnden ta ställning till 
senare, eftersom domkapitlets befogenhetsprövning inte var gjord vid tillfället. 

Domkapitlet beslutade den 21 december 2000 att hinder för omplacering av E inte förelåg enligt 31 
kap. 14 § kyrkoordningen. Efter att bl.a. ha redogjort för innehållet i den aktuella bestämmelsen 
anförde domkapitlet som skäl för beslutet följande: 
"Domkapitlet vill framhålla att det inte finns något i utredningen som tyder på att E vad gäller lära, 
utövande av vigningstjänsten eller efterlevande av vigningslöftena handlat på ett sådant sätt att 
domkapitlet utifrån sin tillsynsfunktion borde vidtagit åtgärder. Det framgår inte heller av 
utredningen att den åtgärd som befogenhetsprövningen avser grundas på missnöje med E i sådant 
avseende. Åtgärden strider därför inte mot kyrkoordningens regler om tillsyn från biskop och 
domkapitlet vad gäller lära, utövande av vigningstjänsten och efterlevande av vigningslöftena." 

En av domkapitlets ledamöter var skiljaktig och menade att omplaceringen av E i verkligheten "är ett 
beslut som hänför sig till lära och utövande av vigningstjänsten, kamouflerad som en samarbets- och 
ledarskapsfråga." 

E överklagade domkapitlets beslut och yrkade att Svenska kyrkans överklagandenämnd skulle 
besluta att det förelåg hinder enligt 31 kap. 14 § kyrkoordningen för R kyrkliga samfällighet att 
omplacera henne och – såvitt nu var i fråga – förordna om verkställighetsförbud. 
Som grund för överklagandet anförde E följande. Samfällighetens begäran om befogenhetsprövning 
tar sin utgångspunkt i frågor direkt hänförliga till lära, utövande av vigningstjänsten och efterlevnad 



av vigningslöftena. Omplaceringen vidtas sålunda inom ramen för biskopens och domkapitlets tillsyn 
och strider därför mot 31 kap. 14 § kyrkoordningen. 

Svenska kyrkans överklagandenämnd (ordföranden Robert Schött, med stöd av bestämmelserna i 
16 kap. 4 § kyrkoordningen och Överklagandenämndens arbetsordning) anförde i beslut den 9 
februari 2001: 
Enligt 2 kap. 1 § fjärde stycket kyrkoordningen skall församlingen bl.a. anställa och avlöna personal, 
om detta inte är en uppgift för en kyrklig samfällighet som församlingen ingår i. Av arbetsrättsliga 
regler följer att församlingen, eller i förekommande fall den kyrkliga samfälligheten, i egenskap av 
arbetsgivare beslutar om uppsägning, avsked, disciplinära åtgärder och omplacering. 

Beslut om uppsägning, avskedande eller omplacering av en präst och beslut om disciplinär åtgärd 
mot en präst får dock, enligt 31 kap. 14 § kyrkoordningen, fattas endast om domkapitlet har prövat 
att beslutet inte skulle strida mot kyrkoordningens regler om tillsyn från biskop och domkapitel vad 
gäller lära, utövande av vigningstjänsten och efterlevnad av vigningslöften, s.k. befogenhetsprövning. 
Syftet med bestämmelsen är att garantera "predikstolens frihet". Det ansågs nämligen inte kunna 
uteslutas att en uppsägning, ett avskedande eller en omplacering skedde av anledning som 
egentligen var att hänföra till lära och utövandet av kyrkans vigningstjänst men som uttrycktes som 
samarbetssvårigheter eller andra personliga skäl. Motsvarande argument ansågs även göra sig 
gällande i fråga om disciplinära åtgärder. Om domkapitlet vid sin prövning skulle finna att ett sådant 
beslut skulle strida mot reglerna om tillsyn från domkapitel och biskop förutsätts det att domkapitlet 
vidtar åtgärder utifrån sin tillsynsfunktion. Att domkapitlets beslut i ärenden om 
befogenhetsprövning får överklagas framgår av 31 kap. 18 § kyrkoordningen. I förarbetena framhålls 
att det med hänsyn till de tidsgränser som enligt lag och avtal finns för att vidta denna typ av 
åtgärder, blir nödvändigt med en skyndsam handläggning i alla instanser (CsSkr 1999:3 s. 2-401). 

Sedan R kyrkliga samfällighet begärt att det skulle göras en befogenhetsprövning av ett förslag om 
förändring av komministern E:s arbetsuppgifter, fann domkapitlet att hinder för omplacering av E 
inte förelåg enligt 31 kap. 14 § kyrkoordningen. 

E har alltså – såvitt nu är i fråga – yrkat att Överklagandenämnden skall förordna att domkapitlets 
beslut tills vidare inte skall gälla. 

Enligt 58 kap. 14 § kyrkoordningen får överprövningsinstansen förordna att ett överklagat beslutet 
tills vidare inte skall gälla, dvs. meddela s.k. verkställighetsförbud. Bestämmelsen motsvarar 
föreskriften om interimistiska beslut i 28 § förvaltningsprocesslagen (1971:291). Enligt nämnda 
föreskrift kan den domstol, som skall pröva överklagandet, förordna att det överklagade beslutet tills 
vidare inte skall gälla, om det annars skulle lända till efterrättelse omedelbart. Syftet med 
föreskriften är att domstolen skall ha möjlighet att förhindra verkställighet i fall då det är av stor 
betydelse för klaganden att ett överklagat beslut inte länder till efterrättelse, innan saken slutligt 
prövats av domstolen. En grundläggande förutsättning för meddelande av verkställighetsförbud är 
att det överklagade beslutet är sådant att det får verkställas innan överprövningen är fullgjord, dvs. 
att det har omedelbar rättsverkan. 

Kyrkoordningen innehåller varken någon allmän bestämmelse om när beslut får verkställas eller 
någon särskild bestämmelse som klargör huruvida ett domkapitels beslut i ärende om 
befogenhetsprövning kan verkställas omedelbart eller inte. Likaså tiger förarbetena i frågan. 
Däremot torde det stå klart att beslut som överklagas med stöd av bestämmelserna om 
beslutsprövning i 57 kap. kyrkoordningen principiellt kan verkställas så snart protokollet över 
beslutet har justerats. Enligt 57 kap. 16 § kan nämligen domkapitlet förordna att det beslut som 
prövas tills vidare inte skall gälla. 

Inte heller inom förvaltningsrätten finns det någon allmän bestämmelse om besluts verkställbarhet. 
Olika specialförfattningar innehåller dock ofta bestämmelser i ämnet, se t.ex. 8 kap. 13 § lagen 
(1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område där det stadgas att beslutet 
gäller omedelbart om inte annat anges i beslutet. Vad som gäller när uttryckliga 
författningsbestämmelser saknas är oklart. I förarbetena till förvaltningsprocesslagen uttalades att 
det liksom tidigare fick avgöras från område till område i vilken utsträckning beslut kunde 
verkställas utan att överklagandetidens utgång avvaktades (prop. 1971:30 s. 422). 



Ett beslut om uppsägning, avskedande eller omplacering av en präst och beslut om disciplinär åtgärd 
mot en präst måste allmänt sett anses vara av ingripande natur. Inomkyrkligt kan ett sådant beslut 
angripas genom en begäran om beslutsprövning. Som tidigare nämnts kan verkställighetsförbud 
meddelas i beslutsprövningsärenden. En förutsättning för att prästens arbetsgivare skall få besluta 
om uppsägning, avskedande eller omplacering av en präst och om disciplinär åtgärd är att beslutet 
föregåtts av en befogenhetsprövning i domkapitlet. Även om domkapitlet konstaterar att beslutet 
inte skulle strida mot kyrkoordningens regler om tillsyn från biskop och domkapitel vad gäller lära, 
utövande av vigningstjänsten och efterlevnad av vigningslöften, behöver det inte nödvändigtvis 
medföra att prästens arbetsgivare vidtar den ingripande åtgärden mot prästen. Någon skyldighet för 
arbetsgivaren att utnyttja den möjlighet som domkapitlets beslut innebär föreligger inte. Möjligheten 
att överklaga befogenhetsprövningen särskilt och inte enbart i samband med ett överklagande av 
arbetsgivarens beslut om ingripande åtgärd tyder på att beslutet i sig saknar rättsverkan. I samma 
riktning talar förarbetsuttalandet om skyndsam handläggning i alla instanser (se CsSkr 1999:3 s. 2-
401). Några skäl som talar för att domkapitlets beslut skulle kunna verkställas omedelbart finns inte. 

Vid angivna förhållanden måste ett domkapitels beslut i ärende om befogenhetsprövning anses 
sakna rättsverkan innan tiden för överklagande av beslutet gått till ända. Ett överklagande av 
beslutet innebär således att ikraftträdandet och därmed också verkställigheten skjuts på framtiden. 
Förutsättningar att meddela ett beslut om verkställighetsförbud saknas alltså i ett fall som detta, 
varför E:s yrkande i nu prövad del skall avvisas. 

Överklagandenämndens beslut: Överklagandenämnden avvisar E:s yrkande om 
verkställighetsförbud. 
— — — 

Sökord: Verkställighetsförbud. 
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