
Beslut 2001/05 
Även om anstånd beviljas kan omständigheter som anförts efter 

klagotidens utgång inte beaktas när ett beslut prövas enligt 

bestämmelserna om beslutsprövning. 
 
Meddelat 6/3-2001 
57 kap. 9 § kyrkoordningen 

 
Kyrkonämnden i Ö pastorat var missnöjd med att komminister S inte följt uppmaningar att infinna 
sig till samtal med sin arbetsledare och inte kommit till samråd angående rehabilitering och 
tjänstgöring och övervägde att fatta beslut om disciplinär åtgärd mot honom. Sedan domkapitlet 
beslutat att det inte förelåg hinder enligt kyrkoordningen för pastoratet att vidta disciplinära 
åtgärder mot S fann kyrkonämnden att den aktuella händelsen var överspelad och att meddelande av 
varning inte längre var meningsfullt. Kyrkonämnden beslutade därför den 4 juli 2000, § 68, dels att 
inte ge S någon varning för att han inte infunnit sig till det samråd han kallats till, dels att meddela 
honom att kyrkonämnden förväntade sig av honom att han 

- följde den av kyrkoherden fastställda aktuella arbetsplanen, 
- inom tre arbetsdagar gav svar på frågor som arbetsgivaren ställde till honom och som rörde det 
löpande arbetet, 
- inte utan kyrkoherdens medgivande uteblev från personalsamlingar, konvent, kontraktssamlingar o 
dyl. eller delar därav, 
- avstod från varje aggressivt påhopp på pastoratets anställda, medarbetare eller övriga 
församlingsbor, 
- underlät att sprida felaktig information om pastoratets beslut och verkställigheter, 
- som pastoratets anställd och därmed dess företrädare underlät varje nedsättande omdöme om 
pastoratet eller någon av dess församlingar, 
- varken i ord eller skrift talade illa om någon person, medarbetare eller förtroendevald i pastoratet, 
dels att påpeka för S att en förseelse mot någon av ovan nämnda punkter skulle rendera i en skriftlig 
varning, samt att upprepning eller förseelser mot flera av ovannämnda punkter kunde medföra 
uppsägning. 
Kyrkonämndens beslut tillkännagavs genom anslag den 28 juli 2000. 
S yrkade, i en skrivelse som kom in till domkapitlet den 17 augusti 2000, att kyrkonämndens beslut 
skulle undanröjas, utom såvitt avsåg frågan om varning. I klagoskriften åberopade han 57 kap. 10 § 3 
och 4 kyrkoordningen samt begärde anstånd med att utveckla grunderna till den 1 ok-tober 2000. – S 
yrkade också att domkapitlet skulle förordna att beslutet tills vidare inte skulle gälla. 

I beslut den 24 augusti 2000 fann domkapitlet att vad som framkommit i ärendet inte utgjorde skäl 
för ett interimistiskt beslut och avslog yrkandet därom. Vidare medgav domkapitlet anstånd med att 
utveckla grunderna för en beslutsprövning till den 15 september  2000. 

Den 2 september 2000 begärde S anstånd med att utveckla grunderna för överklagandet till den 19 
oktober 2000, med hänvisning till att det krävdes ytterligare utredning bl.a. med inriktning på 
förhållandet  mellan kyrkoordningens regler kontra arbetsrättslagstiftningen. – Domkapitlet medgav 
ytterligare anstånd med att utveckla grunderna för en beslutsprövning till den 6 oktober 2000. 

I en skrivelse som kom in till domkapitlet den 6 oktober 2000 anförde S bl.a. följande. Kyrkonämnden 
har genom sitt beslut indirekt uppmanat honom att säga upp sin anställning på egen begäran. 
Formuleringarna i beslutet är av karaktären att de strider mot lagen (1982:80) om 
anställningsskydd. "Förtäckt hot utgör ej saklig grund". – S har redan genom formuleringarna i 
beslutet tilldelats en varning. – Kyrkonämndens beslut innebär allvarlig kränkning av allmänna 
rättsprinciper på arbetsmarknadens område och har inte föregåtts av förhandling enligt lagen 
(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Inte heller har det föregåtts av kommunikation med 
arbetstagaren i enlighet med god sed på arbetsmarknaden – Beslutet strider mot arbetsmiljölagen 



(1977:1160) som syftar till att förebygga ohälsa i arbetet. – Beslutet strider mot grundlagen som ger 
varje enskild medborgare skydd för rätten att yttra sig. – Avslutningsvis anförde S genom sitt ombud: 
"Med hänsyn till att undertecknad ej getts möjlighet att ytterligare i detalj ange grunderna på grund 
av att anstånd ej beviljats till begärda 2000-10-19 anser jag i denna principiellt viktiga fråga att 
ärendet ej är tillräckligt berett för ett avgörande". 

Pastoratet, genom kyrkoherden L, yttrade att "det i det förflutna finns fog för varje att-sats i 
kyrkonämndens beslut." 

Domkapitlet beslutade den 2 november 2000 att avslå överklagandet. Efter att ha redogjort för 
innehållet i 57 kap. 10 § kyrkoordningen anförde domkapitlet som skäl för beslutet följande: 
"Domkapitlet har inte att pröva om åtgärd eller beslut är förenligt med arbetsrättslig- eller 
miljölagstiftning. Det överklagade beslutet innefattar i huvudsak endast uttalade förväntningar på S 
fortsatta beteende och upplysning om vad som kan ske om dessa förväntningar inte iakttas. Beslutet 
är inte av beskaffenhet att kunna upphävas enligt 57 kap. 10 § kyrkoordningen." 

S överklagade domkapitlets beslut och yrkade att Svenska kyrkans överklagandenämnd skulle, 
med tillämpning av 57 kap. 10 § 3 och 4 kyrkoordningen, upphäva kyrkonämndens i Ö pastorat 
beslut den 4 juli 2000, § 68. 
S begärde anstånd med utvecklande av grunderna för överklagandet. Överklagandenämnden 
beviljade S anstånd med utvecklande av grunderna för överklagandet och upplyste honom samtidigt 
om "att Överklagandenämnden i två beslut uttalat, att det beträffande beslutsprövningsärenden 
följer av 57 kap. 9 § kyrkoordningen att omständigheter som anförs efter klagotidens utgång inte 
skall beaktas när beslutet prövas. Detta innebär att vad en klagande anför i skrivelser som ges in 
efter klagotidens utgång endast kan beaktas i de avseenden det innefattar förtydliganden och 
preciseringar av de omständigheter som åberopats inom klagotiden (se Överklagandenämndens 
beslut 9/00 och 12/00)." 

S avhördes inte därefter. 

Svenska kyrkans överklagandenämnd (Robert Schött, Anders Björnberg, Per Olof Nisser, Lotta 
Vahlne Westerhäll och Martin Olsson) anförde i beslut den 6 mars 2001: 
Det saknas regler i kyrkoordningen om överklagande av ett beslut av det slag som kyrkonämnden i Ö 
pastorat fattat, vilket innebär att ett sådant beslut endast kan bli föremål för beslutsprövning enligt 
bestämmelserna i 57 kap. 8–17 §§ kyrkoordningen. Bestämmelserna om beslutsprövning är avsedda 
att motsvara tidigare gällande föreskrifter om laglighetsprövning i 22 kap. kyrkolagen (1992:300), se 
CsSkr 1999:3 s. 2-324 och 2KL 1999:1 s. 157. 

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, 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. Att kyrkoordningen i motsats till kyrkolagen inte innehåller en 
uttrycklig bestämmelse till förtydligande av detta förändrar inte den bedömningen. 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 (se 
beslut 9/00 och 12/00). 
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. 

Tiden för att överklaga kyrkonämndens i Ö pastorat ifrågavarande beslut gick ut den 18 augusti 
2000. S framställning om beslutsprövning, i vilken han – förutom att såsom grund åberopa 57 kap. 10 
§ 3 och 4 kyrkoordningen – även begärde anstånd till den 1 oktober 2000 med att ange grunder för 
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överklagandet, inkom den 17 augusti 2000. I beslut den 24 augusti 2000 medgav domkapitlet honom 
anstånd med att utveckla grunderna till den 15 september 2000, vilket sedermera förlängdes till den 
6 oktober 2000. Kompletteringen inkom den 6 oktober 2000, dvs. efter klagotidens utgång. 

Som tidigare anförts följer det alltså av bestämmelsen i 57 kap. 9 § kyrkoordningen att 
omständigheter som anförts efter klagotidens utgång inte skall beaktas när ett beslut prövas enligt 
bestämmelserna om beslutsprövning. Genom att bevilja S anstånd har domkapitlet bibringat honom 
den felaktiga uppfattningen att han kunde vänta till efter klagotidens utgång med att ange grunderna 
för överklagandet. De av S efter klagotidens utgång anförda omständigheterna skulle inte ha beaktats 
av domkapitlet, utan avvisats. S har före klagotidens utgång inte anfört någon omständighet som 
medför att kyrkonämndens beslut skall upphävas i enlighet med någon av de grunder som anges i 57 
kap. 10 § kyrkoordningen. Det slut som domkapitlets kommit till – att avslå S yrkande om 
upphävande av kyrkonämndens beslut – är således riktigt. Med hänsyn härtill skall S överklagande 
avslås. 

Överklagandenämndens beslut: Överklagandenämnden avslår överklagandet. 
— — — 
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