
Beslut 2002/08 
Fråga om klagorätt i tillsynsärende. 
 
Meddelat 8/2-2002 
58 kap. 1 § kyrkoordningen. 

Kyrkonämnden i G kyrkliga samfällighet beslutade den 8 juni 2000 om en personlig befattning i 
samfälligheten för dåvarande kyrkoherden S i J församling. 

I en skrivelse som kom in till Domkapitlet den 11 januari 2001 begärde O att de beslut som 
kyrkorådet i J församling och kyrkonämnden i G kyrkliga samfällighet fattat, som inneburit att S 
entledigats från sin tjänst som kyrkoherde i J församling och överförts till en personlig tjänst i 
samfälligheten skulle granskas av domkapitlet. Den 31 maj 2001 inkom till domkapitlet ytterligare en 
skrivelse i ärendet från O. 

Domkapitlet beslutade den 27 september 2001 att, med vissa uttalanden, förklara ärendet avslutat 
och att inte vidta några ytterligare åtgärder med anledning av O:s skrivelser. 
Enligt domkapitlets bedömning hade tiden för beslutsprövning löpt ut, varför domkapitlet valde att 
ta upp och behandla ärendet inom ramen för sin allmänna tillsyn över verksamheten i stiftets 
församlingar och samfälligheter. Domkapitlet noterade att stiftets personalkonsulent varit engagerad 
i J församling både före och efter relationsändringen år 2000. Vidare pekade domkapitlet på att 
någon befogenhetsprövning inte ägt rum före beslutet, men framhöll samtidigt att detta torde bero 
på att S själv begärt att få bli omplacerad och att beslutets materiella innehåll svarade mot den 
lösning som framkommit vid samtal mellan berörda parter redan före relationsändringen. 
Domkapitlet noterade också att vissa brister funnits i sättet att hantera ett så känsligt 
personalärende som det aktuella och uttalade att dessa var beklagliga, men inte skulle föranleda 
någon ytterligare åtgärd av domkapitlet. 

O överklagade domkapitlets beslut till Svenska kyrkans överklagandenämnd och begärde en 
förnyad prövning. 
Enligt O var det angeläget att få klarlagt om arbetsgivaren handlat på ett sätt som stämmer överens 
med gällande lagstiftning och god sed på arbetsmarknaden samt vad för sorts tjänst S numera har 
och vilka villkor som gäller för denna. 

Domkapitlet yrkade att överklagandet skulle avvisas. 

Svenska kyrkans överklagandenämnd (Robert Schött, Anders Björnberg, Tor Frylmark och Martin 
Olsson) anförde i beslut den 8 februari 2002: 
Svenska kyrkans överklagandenämnd har inte någon i kyrkoordningen uttryckligen given uppgift att 
ha tillsyn över domkapitlens löpande verksamhet, ens i avseendet att lämna råd, stöd och hjälp (jfr 
Överklagandenämndens beslut 28/01 och 41/01). Domkapitlens beslut kan i stället antingen efter 
överklagande prövas av Överklagandenämnden i de frågor som särskilt anges i kyrkoordningen (jfr 
58 kap. 1 §) eller – om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl för det – 
omprövas med tillämpning av 58 kap. 18 § kyrkoordningen. 
O:s överklagande avser ett beslut som domkapitlet fattat inom ramen för sin tillsynsverksamhet och 
inte något i kyrkoordningens mening överklagbart beslut. Överklagandenämnden kan således inte ta 
upp O:s överklagande till prövning. Överklagandet skall därför avvisas. 

Överklagandenämndens beslut: Överklagandenämnden avvisar överklagandet. 
— — — 

Sökord: Klagorätt. Tillsyn. 
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