
Beslut 2002/06 
Anställningsbeslut kan endast överklagas på formell grund med 
stöd av bestämmelserna om beslutsprövning i 57 kap. 8–19 §§ 
kyrkoordningen. Beslut av rent förberedande art, såsom 
utannonsering av en anställning, kan dock inte prövas särskilt 
utan endast i samband med en prövning av själva 
anställningsbeslutet. – Även fråga om vem som skall anses som 
sökande i ärenden om behörighetsprövning och därmed ha rätt att 
överklaga domkapitlets beslut. 
 
Meddelat 8/2-2002 
34 kap. 13 och 17 §§ samt 57 kap. 8 § tredje stycket 2 kyrkoordningen. 

Kyrkorådet i A församling beslutade vid sammanträde den 27 december 2000, § 103, att omedelbart 
avskeda kyrkoherden J, varvid orsaken till avskedandet angavs att i första hand vara ekonomiska 
oegentligheter som framkommit vid revisorernas granskning av räkenskaperna. 

Den 6 februari 2001 upphävde domkapitlet kyrkorådets beslut, eftersom det inte hade föregåtts av 
någon befogenhetsprövning. 

I en annons i Kyrkans Tidning nr 36/2001 sökte A församling kyrkoherde och komminister. Sista 
ansökningsdag angavs vara den 21 september 2001. 

J överklagade, i en skrivelse som kom in till domkapitlet den 24 september 2001, A församlings 
beslut att utlysa kyrkoherdetjänsten, eftersom han ansåg sig vara ordinarie innehavare av tjänsten. 
Domkapitlet prövade – enligt uppgift från stiftsjuristen B – inte detta klagomål särskilt. 

Till den utannonserade tjänsten som kyrkoherde i A pastorat hade vid ansökningstidens utgång två 
sökande anmält sig. Efter ansökningstidens utgång kom ytterligare en ansökan in till församlingen, 
nämligen från kyrkoherden J. 

A församling översände ansökningshandlingarna till domkapitlet såvitt avsåg de ansökningar som 
kommit in i rätt tid och begärde att domkapitlet skulle behörighetsförklara sökandena samt uttalade 
att J:s ansökan inte skulle komma att behandlas. 

Domkapitlet anförde i beslut den 5 oktober 2001 att man endast prövade de ansökningar som 
överlämnats av A församling och som inkommit inom ansökningstiden, varefter de två sökande som 
kommit in med sina ansökningar i rätt tid förklarades behöriga. Därtill yttrade domkapitlet följande. 
"Domkapitlet anser – med hänsyn till att den arbetsrättsliga processen inte är avslutad – att tjänsten 
borde tillsättas som långtidsvikariat." 
J överklagade domkapitlets beslut till Svenska kyrkans överklagandenämnd och anförde att han 
överklagade två beslut av domkapitlet, dels att godta utannonseringen av kyrkoherdetjänsten i A 
församling, dels behörighetsförklaringen av sökande till tjänsten. Han yrkade därvid dels att A 
församlings beslut om utannonsering av kyrkoherdetjänsten och domkapitlets godtagande av detta 
beslut skulle upphävas, dels att domkapitlets beslut att behörighetsförklara de två övriga sökande till 
kyrkoherdetjänsten skulle upphävas. 
Till stöd för sitt överklagande anförde J bl.a. följande. Då domkapitlet upphävt församlingens beslut 
att avskeda honom är han alltjämt ordinarie innehavare av kyrkoherdetjänsten. 
Behörighetsprövningen avser behörigheten till en specifik tjänst och det är inte möjligt att förklara 
någon som behörig sökande till en tjänst som redan har en ordinarie innehavare. Domkapitlet har i 
praktiken avslagit hans besvär över utannonseringen genom att pröva behörigheten hos två av de 
sökande. Sin egen ansökan postade han den 18 september, dvs. tre dagar före ansökningstidens 
utgång. Eftersom A församling ansåg att hans ansökan kom in för sent, har han gjort en anmälan till 
Posten och sänt en kopia av denna till domkapitlet. Om tjänsten skall anses ledig och en 



behörighetsprövning göras, skall hans ansökan anses ha kommit in i rätt tid och även han 
behörighetsprövas. Domkapitlet har genom sitt beslut inte bara godtagit att församlingen agerar i 
strid mot kyrkoordningen utan också gjort sig självt till en del i detta felaktiga tillsättningsförfarande. 

Svenska kyrkans överklagandenämnd (Robert Schött, Anders Björnberg, Tor Frylmark och Martin 
Olsson) anförde i beslut den 8 februari 2002: 
För varje församling skall det, enligt 2 kap. 6 § första stycket kyrkoordningen, finnas en kyrkoherde. 
Regleringen i kyrkoordningen ger inte utrymme för församlingarna att ha mer än en kyrkoherde 
anställd. A församling kan således inte anställa någon ny kyrkoherde så länge J har sin anställning 
kvar. Detta borde givetvis ha framgått på ett eller annat sätt av församlingens platsannons. 

Kyrkoordningen innehåller inte några särskilda överklaganderegler för anställningsbeslut. Sådana 
beslut kan därför endast överklagas på formell grund med stöd av bestämmelserna om 
beslutsprövning i 57 kap. 8–19 §§ kyrkoordningen. Beslut av rent förberedande art kan dock, enligt 
57 kap. 8 § tredje stycket 2 kyrkoordningen, inte prövas. Ett beslut om utannonsering av en 
anställning utgör ett förberedande beslut till själva anställningsbeslutet och kan därför inte prövas 
särskilt utan endast i samband med en prövning av anställningsbeslutet. Domkapitlet har inte prövat 
J:s klagomål avseende utannonseringen särskilt, men genom den behörighetsprövning som gjorts i 
ärendet får domkapitlet anses ha avvisat klagomålet. 

Med hänsyn till det anförda kan J:s yrkande, om upphävande av församlingens beslut om 
utannonsering av kyrkoherdeanställningen och domkapitlets godtagande av detta beslut, inte 
bifallas. 

När ansökningstiden för en ledigförklarad befattning som präst gått ut skall kyrkorådet enligt 
bestämmelserna i 34 kap. 13 § kyrkoordningen översända ansökningshandlingarna och 
platsannonsen till domkapitlet för behörighetsprövning och yttrande. Domkapitlets uppgift är då att 
bl.a. pröva behörigheten hos de sökande vars ansökningshandlingar översänts till domkapitlet av 
kyrkorådet. Domkapitlet får således inte pröva behörigheten för den sökande som gett in sina 
ansökningshandlingar direkt till domkapitlet. Däremot torde det i analogi med vad som tidigare 
gällde inte finnas något hinder för domkapitlet att, om kyrkorådet begär det, pröva en sökandes 
behörighet trots att ansökan inkommit till församlingen efter ansökningstidens utgång (jfr 33 kap. 4 
§ andra stycket kyrkolagen). 

Rätt att överklaga domkapitlets beslut i ärenden om behörighetsprövning har enligt bestämmelserna 
i 34 kap. 17 § kyrkoordningen, den sökande, såvitt avser beslut att inte förklara honom eller henne 
behörig, en medsökande, såvitt avser beslut att förklara en sökande behörig, och den som skall 
besluta om tillsättningen, såvitt avser beslut att inte förklara en sökande behörig. Med sökande avses 
i detta sammanhang de personer vars ansökningar faktiskt behörighetsprövats av domkapitlet. 

J:s ansökan har inte kommit in till församlingen förrän efter ansökningstidens utgång. Församlingen 
har beslutat att inte behandla hans ansökan och därför inte översänt hans ansökningshandlingar till 
domkapitlet för behörighetsprövning. Hans behörighet har därmed inte kommit att prövas av 
domkapitlet. Med hänsyn härtill har J inte rätt att överklaga domkapitlets beslut i behörighetsfrågan. 
Hans överklagande i denna del skall därför avvisas. 

Överklagandenämndens beslut: Överklagandenämnden avvisar J:s överklagande såvitt avser 
domkapitlets beslut om behörighetsförklaring och avslår överklagandet i övrigt. 
— — — 
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