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Anmäld diakon förklarad obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst
En anställd i Luleå domkyrkoförsamling har blivit polisanmäld och anmäld till domkapitlet av en
person som vederbörande haft kontakt med i tjänsten. Den anställde togs ur tjänst när de misstankar
som riktas mot vederbörande kom till arbetsgivarens kännedom. Därefter har den anställde på egen
begäran sagt upp sig från sin tjänst samt anlitat en advokat. Via sin advokat hävdar den anställde att
hen blivit provocerad att säga upp sig, vilket vi som arbetsgivare bestämt bestrider.
I och med anmälan till domkapitlet så har domkapitlet prövat om den anställdes agerande är
förenligt med den vigningstjänst hen har. Domkapitlets beslut blev offentligt 11 maj. Domkapitlet
förklarar diakonen obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst som diakon.
I egenskap av arbetsgivare är det Luleå domkyrkoförsamling som tar beslut ifråga om personens
anställning. Beslut kan påverkas men inte nödvändigtvis avgöras av polisens och domkapitlets
ställningstagande. Eftersom församlingen bär arbetsgivaransvaret tar vi ett självständigt beslut
utifrån vår samlade bild av den anställde.
Nuläget är att personen ifråga själv har sagt upp sig och inte längre är kvar på arbetsplatsen, därför är
det inte aktuellt med några ytterligare åtgärder från arbetsgivaren vad gäller anställningen. Personen
togs ur tjänst den 9 februari, då händelserna som ligger till grund för anmälan till domkapitlet hade
kommit till församlingsledningens kännedom. Det är med sorg och bestörtning som vi konstaterat att
den nu obehörigförklarade diakonen har brustit i förtroende.
Anställda i Svenska kyrkans vigningstjänster (präster och diakoner) har ett betydande ansvar när de
möter utsatta människor. Den som möter en präst eller en diakon ska kunna känna sig trygg och
förvissad om att inte bli utsatt för någon form av svek eller kränkning. Därför tvekar vi som
arbetsgivare inte att agera om vi inte har fullt förtroende för att en anställd kan bära detta ansvar på
ett riktigt sätt.
Vi arbetar också förebyggande genom att öka kunskapen hos våra anställda om hur vi arbetar på ett
etiskt riktigt sätt inom Svenska kyrkan och om hur eventuella missförhållanden rapporteras och
anmäls.
Charlott Rehnman, domprost
Finns tillgänglig för samtal med media kl. 18.30-19.30 idag 11 maj på församlingsexpeditionen,
Kyrkogatan 7C. (Obs. ej tillgänglig på telefon).
Margareta Lindbäck, kyrkorådets ordförande
tel. 070-512 05 22

