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Hässleholms tingsrätt
Enhet 1
Box 135
281 22 Hässleholm

Överklagande av dom i målet FT-561-18

PARTER
Kärande
BARBRO Christina Daun Schelin, 19520126-4321
Griffelvägen 16
245 64 Hjärup
Svarande
Tyringe pastorat, 252003-8700
Johan Ullbergs gata 10
Box 135
282 33 Tyringe
Härmed överklagar jag till Hovrätten över Skåne och Blekinge
Hässleholms tingsrätts dom i målet FT-561-18
I domen i Hässleholms tingsrätt mål FT-561-18 skriver tingsrätten: "Detta är en fråga som
Arbetsdomstolen tagit ställning till i samband med sitt avgörande. Det finns inget som tyder på
att Arbetsdomstolens dom inte skulle vara giltig".
AD har inte avgjort målet i dom. Förlikning mellan Lärarförbundet och Tyringe pastorat binder
inte mig och har inte stadfästs i AD-dom. Förlikningen gjordes "utom domstol".
Yrkande
Jag yrkar på att Hovrätten undanröjer tingsrättens dom i mål FT 561-18 på grunden domvilla med
felaktig tolkning av AvtL och falsk referens till rättskraft i AD-dom.
Grunder
Mitt anställningsavtal med Tyringe pastorat är inte uppsagt av part. Avtal gäller inte som
uppsägning av anställningsavtal. På min begäran om att kvarstå i tjänst fram till 67 är jag fortsatt
anställd med rätt till lön fram till 2019-01-26.
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Förlikning innebär att parterna gjort upp utanför domstolen. Att förlikningen skrivits in i en dom
binder bara parterna Lärarförbundet och Tyringe pastorat. Ärendet i AD om Tyringe pastorats
uppsägning på fingerad arbetsbrist, avbröts genom förlikning utan huvudförhandling.
Tingsrättens dom har avkunnats på felaktiga grunder. Det finns inget "avgörande" i AD.
Lärarförbundet och Tyringe pastorat var parter i AD. Lärarförbundets förhandlingsrätt omfattar
bara försvaret av mitt anställningsavtal, inte uppsägning av detsamma.
Mitt anställningsavtal är intakt. Att jag godkänt parternas förlikning betyder inte att avtalet får
egen rättskraft mot mig eller mitt anställningsavtal. De kan inte binda mig som tredje part.
Tyringe pastorat har försökt bryta mitt anställningsavtal med Kyrkan på falska grunder. SKAO
hävdar rättskraft mot anställningsavtalet i förlikningsavtal, utan att ange parter, lagrum,
lagparagraf och rättsfall.
Svenska Kyrkan visar med sitt agerande i Hässleholms tingsrätt sitt uppsåt att skada mig genom
att försöka beröva mig min lön och min organisttjänst i Tyringe pastorat.
SKAO och Sara Ericsson har burit falsk vittnesbörd mot mig i två domstolar (AD och
Hässleholms tingsrätt); med falska uppsägningar och osanna partsutsagor/mened. Svenska
kyrkans företrädare vilseleder domstol och försöker sätta rättssäkerheten ur spel.
Slutsatser
Jag har fått lön från Tyringe pastorat efter att Lärarförbundet och Svenska kyrkans
arbetsgivarorganisation förlikades 2016-05-31. Tyringe pastorat har brutit förlikningsavtalet
genom att betala min lön i ytterligare två år.
Lön kan bara betalas till anställda, omvänt gäller att den som får lön är anställd. Tyringe pastorat
påstår i detta mål att de årslöner som jag fått skulle vara något annat än lön. Tingsrätten har
accepterat deras falska uppgift, utan att kräva bevisning för att styrka detta påstående.
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