
Beslut 2001/07 
Beslutsprövning. Stiftsstyrelsens beslut om befattningar i en församling 

skall avse det antal komministrar som minst skall finnas i församlingen. 

Även fråga om jäv och beslutförhet i domkapitlet. 
 
Meddelat 6/3-2001 
34 kap. 1 § och 57 kap. 8-10 §§ kyrkoordningen, 9 kap. 6 § kyrkoordningen och 4 kap. 13 § 7 
rättegångsbalken, 9 kap. 5 § första stycket kyrkoordningen 
 

Stiftsstyrelsen i X stift behandlade vid sammanträde den 5 juni 2000 frågan om prästorganisationen i 
T pastorat. Enligt protokollet, § 95, beslutade stiftsstyrelsen att utöka minimiprästorganisationen i 
pastoratet med en komminister fr.o.m. den 1 januari 2001 samt att prästorganisationen i pastoratet 
därmed skulle bestå av en kyrkoherde och tre komministrar. 

R begärde beslutsprövning av stiftsstyrelsens beslut och yrkade att beslutet skulle upphävas såsom 
stridande mot kyrkoordningens bestämmelser om prästorganisationen. Enligt R innebar 
stiftsstyrelsens beslut ett fastställande av det antal präster som stiftsstyrelsen anser bör finnas i 
pastoratet och inte en bedömning av hur många präster det minst skall finnas anställda i pastoratet. 

Stiftsstyrelsen hävdade att man i beslutet följt bestämmelsen i 34 kap. 1 § 2 kyrkoordningen och 
bestämt det minsta antal komministrar som skall finnas i pastoratet och att det inte fanns skäl att 
upphäva beslutet. 

Domkapitlet beslutade i protokoll den 5 oktober 2000, § 204, att avslå yrkandet. Efter att ha 
redogjort för innehållet i 57 kap. 10 § kyrkoordningen anförde domkapitlet som skäl för beslutet 
följande: 
"Domkapitlet finner med hänsyn till vad stiftsstyrelsen har uppgett i sitt yttrande att styrelsens 
beslut måste förstås så, att stiftsstyrelsen bestämt att det i T pastorat skall finnas minst tre 
komministrar anställda. Vid sådant förhållande kan vad R åberopat inte anses innebära att 
stiftsstyrelsens beslut strider mot kyrkoordningen eller är oriktigt i något annat avseende enligt 57 
kap. 10 § kyrkoordningen. R:s begäran att stiftsstyrelsens beslut skall upphävas kan därför inte 
bifallas." 

Ordförande vid domkapitlets handläggning av ärendet var domprosten A. I protokollet har 
antecknats att biskopen och B på grund av jäv inte deltog i överläggningen och beslutet och att de 
inte heller var närvarande i lokalen. 

R överklagade beslutet och yrkade att Svenska kyrkans överklagandenämnd skulle, med ändring av 
domkapitlets beslut, upphäva stiftsstyrelsens beslut. 
Som grund för överklagandet åberopade R att domkapitlet genom sitt beslut fastställt ett beslut som 
strider mot kyrkoordningen. Enligt R framgick det av formuleringen i stiftsstyrelsens beslut, "att 
prästorganisationen i T pastorat … skall bestå av en kyrkoherde och tre komministrar", att 
stiftsstyrelsen har menat att antalet präster skall vara just fyra. Vidare framhöll R att stiftsstyrelsen 
använder sig av exakt samma kriterier när man nu efter kyrkoordningens ikraftträdande fattar 
beslut om minimiprästorganisationen som man använde före relationsändringen då man beslutade 
om inrättande respektive indragning av prästtjänster enligt 32 kap. kyrkolagen (1992:300). R 
menade att detta visade att stiftsstyrelsen i denna fråga inskränker församlingarnas grundläggande 
rätt att själva ansvara för den kyrkliga verksamheten i större omfattning än vad som stadgas i 
kyrkoordningen. 

I klagoskriften gjorde R även gällande att ordföranden i domkapitlet, domprosten A, var jävig. Enligt 
R deltog A som ersättare vid stiftsstyrelsens sammanträde och framförde då som sin mening att det 
var angeläget att kyrkoordningens bestämmelser tillämpades så, att stiftsstyrelsen även 
fortsättningsvis skulle besluta om det antal präster som man ansåg vara lämpligt i ett pastorat. R 



menade att det därigenom förelåg omständighet som var ägnad att rubba förtroendet till A:s 
opartiskhet i ärendet. 

Domkapitlet yttrade att klaganden i sakfrågan inte anfört något som motiverade domkapitlet att 
tillföra något utöver det som framgår av domkapitlets beslut. I jävsfrågan anförde domkapitlet bl.a. 
följande. Domprosten var närvarande vid stiftsstyrelsens behandling av ärendet endast i egenskap av 
ej tjänstgörande ersättare för biskopen. Det förhållandet att domprosten vid sammanträdet uttalat 
sig på det sätt som angetts av klaganden kan inte anses innebära att hans befattning med saken varit 
sådan att den är ägnad att inverka på hans opartiskhet i ärendet hos domkapitlet. Jävsinvändningen 
skall därför ogillas. – För det fall att domprosten anses ha varit jävig har domkapitlet anfört att det 
vid den intresseavvägning som måste göras mellan att följa beslutförhetsreglerna och att i största 
möjliga utsträckning garantera objektivitet och opartiskhet måste accepteras att domprosten deltog i 
domkapitlets handläggning av ärendet. 

Stiftsstyrelsen avstyrkteR:s överklagande. 

Svenska kyrkans överklagandenämnd (Robert Schött, Anders Björnberg, Per Olof Nisser, Lotta 
Vahlne Westerhäll och Martin Olsson) anförde i beslut den 6 mars 2001: 
I ärendet aktualiseras, förutom beslutsprövningen av det underliggande beslutet om 
prästorganisationen i T pastorat, även frågan om jäv i domkapitlet. 

Frågan om jäv i domkapitlet 
Domkapitlets sammansättning regleras i 9 kap. 1 § kyrkoordningen. Antalet ledamöter i domkapitlet 
skall vara sju, nämligen biskopen som ordförande, domprosten som vice ordförande, en av stiftets 
präster och diakoner vald präst eller diakon, en ledamot som är eller har varit ordinarie domare samt 
tre övriga ledamöter. För biskopen och domprosten som ledamot skall det finnas en gemensam 
ersättare som skall vara präst. 
I fråga om beslutförhet gäller i samtliga ärenden, enligt 9 kap. 5 § första stycket kyrkoordningen, att 
ordföranden eller vice ordföranden måste vara närvarande för att ett domkapitel skall vara 
beslutfört. Varken den ersättare som skall finnas för biskopen och domprosten som ledamot eller 
någon annan ledamot i domkapitlet kan enligt den uttryckliga regleringen i 9 kap. 1 § första stycket 1 
och 2 gå in och tjänstgöra som ordförande eller vice ordförande i domkapitlet (jfr CsSkr 1999:3 
avsnitt 8.3.6 och s. 2-371). Eftersom det är reglerat i särskild ordning vad som skall gälla i 
domkapitlet när biskopen som ledamot är förhindrad att delta i domkapitlet, kan inte heller 
bestämmelsen i 8 kap. 5 § kyrkoordningen tillämpas i de fall biskopen är förhindrad att delta i 
domkapitlet (se beslut 12/00). 
Biskopen deltog som ordförande vid stiftsstyrelsens beslut om prästorganisationen i T pastorat. Han 
hade därigenom tagit sådan befattning med saken att han på grund av s.k. tvåinstansjäv var 
förhindrad att delta vid domkapitlets beslutsprövning av stiftsstyrelsens beslut (se 9 kap. 6 § 
kyrkoordningen och 4 kap. 13 § 7 rättegångsbalken). Därmed blev ordförandeskapet i domkapitlet 
en sak för domprosten. Denne hade emellertid varit närvarande vid stiftsstyrelsens behandling av 
ärendet i egenskap av ej tjänstgörande ersättare för biskopen och därvid uttalat som sin mening att 
det var angeläget att kyrkoordningens bestämmelser tillämpades så, att stiftsstyrelsen även 
fortsättningsvis skulle besluta om det antal präster som man ansåg vara lämpligt i ett pastorat. Ett så 
tydligt markerat ställningstagande i sakfrågan vid stiftsstyrelsens handläggning av ärendet måste 
objektivt sett anses vara ägnat att rubba förtroendet för domprostens opartiskhet i ärendet vid 
handläggningen i domkapitlet. Domprosten hade således tagit sådan befattning med ärendet hos 
stiftsstyrelsen att han måste ha ansetts förhindrad att delta i domkapitlets handläggning av ärendet 
på grund av vad som närmast kan karaktäriseras som s.k. tvåinstansjäv. Till skillnad från biskopen 
hade han dock inte tillhört de beslutande i stiftsstyrelsen. 

I den uppkomna situationen var alltså såväl biskopen som domprosten jävig. Utan endera av deras 
medverkan skulle domkapitlet inte kunna fatta ett beslut i ärendet som var förenligt med 
beslutförhetsreglerna. Kyrkoordningen anvisar inte någon lösning för den uppkomna situationen. 
Enligt Överklagandenämndens uppfattning måste det vid sådant förhållande göras en 
intresseavvägning där syftet att i största möjliga utsträckning garantera objektivitet och opartiskhet 
vid behandlingen av ärendet ställs mot vikten av att beslutet fattas i enlighet med reglerna om 
beslutförhet. Vid denna bedömning spelar det givetvis en avgörande roll vilken jävssituation som 

https://internwww.svenskakyrkan.se/%c3%b6verklaganden%c3%a4mnden/beslut-2000/12


föreligger. När det, som i förevarande fall, närmast är fråga om s.k. tvåinstansjäv anser 
Överklagandenämnden att intresset av att beslutet fattas på ett sätt som överensstämmer med 
reglerna om beslutförhet väger över. Det får således accepteras att domprosten, trots konstaterat jäv, 
deltog i domkapitlets handläggning av det aktuella ärendet. 

Beslutsprövning av stiftsstyrelsens beslut 
Beslut som fattas av en församling, en samfällighet 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 skall överprövas. Beslutsprövningen innebär att beslutet 
skall 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. 
Enligt 34 kap. 1 § 1 och 2 kyrkoordningen skall det för varje församling finnas anställd en kyrkoherde 
och minst det antal övriga präster (komministrar) som stiftsstyrelsen bestämmer. 

Stiftsstyrelsen beslutade den 5 juni 2000 att utöka minimiprästorganisationen i T pastorat med en 
komminister fr.o.m. den 1 januari 2001 samt att prästorganisationen i pastoratet därmed skall bestå 
av en kyrkoherde och tre komministrar. R har gjort gällande att beslutet strider mot 
kyrkoordningens bestämmelser om prästorganisationen, eftersom det enligt hans uppfattning 
innebär ett fastställande av det antal präster som stiftsstyrelsen anser bör finnas i pastoratet och inte 
en bedömning av hur många präster det minst skall finnas anställda i pastoratet. Stiftsstyrelsen har 
hävdat att man bestämt det minsta antal komministrar som skall finnas i pastoratet. 

Överklagandenämnden finner, i likhet med domkapitlet, att stiftsstyrelsens beslut – med hänsyn till 
vad stiftsstyrelsen uppgett i sitt yttrande till domkapitlet – måste förstås så att stiftsstyrelsen 
bestämt att det i T pastorat skall finnas minst tre komministrar anställda. Även om stiftsstyrelsen 
lämpligen bort ha rättat det överklagade beslutet, strider beslutet alltså inte mot kyrkoordningen. 
Överklagandet skall följaktligen avslås. 

Överklagandenämndens beslut: Överklagandenämnden avslår överklagandet. 
— — — 

Sökord: Beslutförhet. Beslutsprövning. Jäv. Prästorganisation. 
Föredraget 2001-02-28, föredragande Lars Bjurstam, ärendenummer ÖN35-2000 
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