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Förvaltningsrätten i Stockholm 

<forvaltningsrattenistockholm@dom.se> 

 

3 mars 2021 

 

Mål nr 4501-21 

 

YTTRANDE 

 

YRKANDEN 

 

 (S:t Filippus församling) yrkar i enlighet med ansökan till 

Polismyndigheten. 

 

RÄTTSLIGA GRUNDER OCH UTVECKLING AV TALAN 

 

S:t Filippus församling åberopar grunder och anför omständigheter i enlighet med vad 

som tidigare har angivits i kammarrättens mål nr 8385-20 och förvaltningsrättens mål 

nr 27265-20. 

 

BEVISNING 

 

Det åligger staten genom polismyndigheten att visa att de inskränkningar som 

ifrågasätts är absolut nödvändiga för att upprätthålla syftet med 

rättighetsinskränkningarna. 

 

 



  
Polismyndighetens beslut är inte motiverat. Motiveringen för inskränkningarna 

återfinns visserligen i förarbetena till den ifrågasatta förordningen, vilket hade varit 

tillräckligt om det endast hade varit fråga om en rättslig bedömning. Som visats i 

kammarrättens mål nr 8385-20 och förvaltningsrättens mål nr 27265-20 återfinns 

dock uttryckligt stöd i såväl samma som efterkommande myndighetstryck för att 

inskränkningarna är icke proportionerliga och nödvändiga. 

 

Staten kan därmed inte kan ha uppfyllt sin bevisbörda och klaganden har alltjämt 

ingen bevisbördan för några omständigheter i målet som vid tillämpningen av gällande 

rätt skulle kunna utfalla på annat sätt än till klagandens fördel. 

 

Trots detta, och till vederläggande att förordningen är proportionerlig och nödvändig, 

åberopas till styrkande att förbudet mot att fira gudstjänst med fler än åtta personer 

utomhus, med iakttagande av två meters avstånd, under avrådande från handhälsning 

och under uppmaning om tillresande genom enskilda kommunikationsmedel samt 

iakttagande av övriga vederbörliga försiktighetsåtgärder, 

 

- Intervju med Anders Tegnell i tidningen Dagen den 16 februari 202, varvid särskilt 

bör uppmärksammas att Anders Tegnell anser att reglerna är ”inkonsekventa”. 

 

S:t Filippus församling har övervägt att åberopa förhör med Anders Tegnell som 

muntlig bevisning i målet, bland annat mot bakgrund av en mängd andra uttalanden 

vari framgått i öppen dager att regeringens lagar och förordningar för kyrkorna saknar 

proportionalitet även avseende smittspridningen, dvs syftet med reglerna som sådana. 

På grund av risken att målet försenas i onödan åberopas tills vidare endast skriftlig 

bevisning. 

 

 

 

 

 



  
ÖVRIGT 

 

Genom förvaltningsrättens numera undanröjda beslut omkullkastades församlingens 

möjligheter att fira gudstjänst under en av kyrkoårets största högtider: julen. 

Klaganden vädjar till förvaltningsrätten att sätta stopp för regeringens fullkomligt 

godtyckliga trakasserier av troende som inte vill annat än att både följa statsmakternas 

påbud, och fira gudstjänst under smittskyddssäkra former. Det anhålls därför om 

skyndsam handläggning så att målet kan avgöras innan den kristna påsken infaller. 

 

 

Landskrona som ovan 

 

 

Andreas Stenkar Karlgren 

 

 




