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Klargörande med anledning av den sk. ”traktoraffären” via NLT 

Svenska kyrkan består av många medlemmar som aktivt väljer att vara medlem och engagera sig 
och stötta den viktiga verksamhet som bedrivs. Kyrkans grundläggande uppgift är ju att fira 
gudstjänst, undervisa, bedriva diakoni och mission. Det är viktigt att varje församling förvaltar 
både ekonomiska resurser och de mänskliga relationerna och mötena väl. Ibland kan det ändå gå 
fel och då behövs en förklaring. 

Bakgrunden till den sk. ”traktoraffären” i Varabygdens församling.  

Händelsen har först skildrats korrekt i Sveriges Radio Skaraborg för några veckor sedan. I vår 
maskinpark fanns en New Holland-traktor av 2006 års modell med tillhörande redskap som 
avyttrades. Efter genomgång av bokföringen tillsammans med revisorerna fanns frågetecken 
rörande prissättningen. Vår Kyrkogårds- och fastighetschef Sven-Åke Högsell hade vid 
försäljningstillfället anförtrott det praktiska förfarandet till en tidigare anställd vid kyrkogårds-
förvaltningen. Av någon anledning sattes försäljningspriset till 110 000 kr. Traktorn hade köpts in 
2014 för 577 500 kr. Per sista november 2017 var den bokförd till ett värde av 351 359 kr, vilket 
innebar en förlust vid tidpunkten på 241 359 kr.  

En maskinfirma i Partille lämnade ett pris för traktorn i november 2017, men den såldes inte dit 
utan till en privatperson. Betalningen för traktorn gjordes genom att privatpersonen betalade 
110 000 kr till firman i juni 2018. 6 månader senare skickades en faktura från församlingen till 
firman på motsvarande belopp. Privatpersonen i fråga har tidigare haft kontakt med 
kyrkogårdsförvaltningen och är känd för oss genom den yrkesmässiga kontakten. Den 1 oktober 
2018 övergick ägandet juridiskt till privatpersonen.  

Jag började min tjänst som kyrkoherde i Varabygdens församling i juni 2019 och först i 
september fick jag kännedom om detta. Vi har tagit hjälp av en revisionsbyrå som utrett ärendet 
och jag valde nu att polisanmäla händelsen. Vi har också med hjälp av Svenska kyrkans 
Arbetsgivarorganisation undersökt om Kyrkogårds- och fastighetschef Sven-Åke Högsell brustit 
i sitt chefskap och utfärda en varning. Svaret vi fått är att det har gått så lång tid sedan affären 
gjordes, att det inte är aktuellt. Istället ska vi se över rutinerna kring delegation och att det vid 
liknande försäljningar finns rutiner för intern information.  

Som chef för Varabygdens församling är jag av den bestämda uppfattningen att kyrkans affärer 
ska skötas ärligt, öppet och redligt. Jag förutsätter att mina medarbetare gör ett hederligt arbete 
även om misstag kan ske ibland. Då ska vi snarast ta vårt ansvar, rätta till eventuella brister och 
göra rätt för oss. Jag anser därför också att människor har rätt till denna förklaring. Framför allt 
gäller detta våra medlemmar i Varabygdens församling, som aktivt valt att vara med i kyrkan och 
räknar med en levande kyrka som lever som den lär!  

Lovisa Carlsson, kyrkoherde i Varabygdens församling  


