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TIDLINJE - innehållsförteckning till Kronologin
Inledning:
Kyrkoherden i Tyringe pastorat; Kyrkorådets ordförande
AFS 1993:17 Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö
CV – BDS
En resumé (2017-02-20) avsedd för mitt fackförbund, Kyrkomusikernas riksförbund.

2011

Tyringe pastorat BDS = organist Barbro Daun Schelin SE = kyrkoherde Sara Ericsson
110825 Började tjänstgöra som kantor i pastoratet. Orättvis fördelning av arbetsuppgifter=ifyllarroll.
110613, 110619 NSk: Sara Ericsson ny kyrkoherde i Tyringe, efter turbulens i församlingen.
- 160101 Sara Ericsson ny kontraktsprost i Västra Göinge kontrakt.

2012
120831 Dåliga arbetsvillkor för de två barnkörerna. Konkurrens från förskolan om att ha samma barn på
samma dag.
120903 Ursäkt från SE till BDS och förskolechefen Pernilla Åkesson, som trotsat SE:s beslut som var till fördel
för körerna och nackdel för henne.
120918 Intresseanmälan från BDS för den vakanta organisttjänsten i Tyringe.

2013
130114 BDS skriver till stiftsjurist Anders Ploman ang. vakant organisttjänst i Tyringe pastorat. Anders Ploman
(Dk) svarar om utredning av konverteringsanhållan från organist till kantor.
130120 KMR:s ombud Ulf Bernhardsson om konvertering av organisttjänst till kantorstjänst.
-Org. Bodil Andersson om organisttjänsten 1981-nov 2008 (svar på fråga dec. 2015).
130211 Utlämnat från Dk: Pastoratet ansöker om konvertering av organisttjänsten (7 sidor).
130301 Margareta Sternerup: Domkapitlet tar ställning till om det skall finnas organisttjänst
– inte VEM som skall inneha den.
130301 Facket har (efter Bodils pensionering) i flera år motsatt sig en konvertering av organisttjänsten.
Korrespondens BDS och KMR:s kontraktsombud Ulf Bernhardsson.
130306 Domkapitlet beslutar att Tyringe pastorat skall ha en 100 % organisttjänst.
130319 DK meddelar att BDS:s skrivelse har diarieförts och kommer att beaktas.
130323 BDS till Ulf B att SE meddelat att BDS kan få organisttjänsten, men då bara med titeln organist och
oförändrad kantorslön, alltså ett försök att kringgå Dk:s beslut.
130508 BDS får organisttjänsten, men blir lönediskriminerad. Ingångslön blir 27.700 – den lägsta lönen i
åldersklassen! Lönen skulle förhandlas av facket, men så blev det inte.
130727 BDS ger orgelkonsert i Lunds domkyrka (på stora orgeln) i Skånes orgelveckors regi.

2014
140121
140126
140225
140228
140302
140330
140401

140411

140414

Särbehandlingen beträffande arbetsfördelningen kvarstår även på organisttjänsten.
Påhittad ”arbetsvägran” framförs muntligt av SE/semester nekad för långfredag.
Diskussion om långfredag. Förslag om Påskotta.
Röstinspelning R1 SE till BDS - Förolämpning och ärekränkning vid ”lönesamtal”.
Första anmälan till facket: BDS ber om hjälp av KMR:s skyddsombud Cogi Wallin.
SE:s kränkande särbehandling av BDS påtalas för kyrkorådets ordförande.
SE konfronteras i närvaro av komminister Agneta Svensson och organistens man.
BDS mail till Cogi Wallin om förhandling (tjänst, lön).
Finja kyrka, som BDS är huvudansvarig för, stängs för renovering. Återöppning 5 oktober. Ärkebiskop
em. K G Hammar är gästpredikant. BDS föreslår SE ett liturgiskt framförande av Mozarts Missa brevis
Bb-dur - informerar henne vid mer än ett tillfälle om vad detta skulle innebära resursmässigt. Hon har
ingenting att invända mot det planerade.
SE har ingen framförhållning och lämnar alldeles för sent informationen till BDS om vilka
musikgudstjänster i serien ”Musik i sommarkväll” hon skall ansvara för. BDS har in i det sista inte fått
veta vilka ekonomiska ramar hon har. Övergripande organistbudget och arbetsbeskrivning för
organisttjänsten saknas fortfarande. BDS har inte heller kallats till samråd om eller fått delta i
planeringen av ”Musik i sommarkväll”.
SE förstår inte mitt resonemang om lön kontra faktura med F-skatt från externa musiker.
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140418 Dokumentation från intranätet av SE:s avslag på min semesteransökan för långfredag.
140508 SE:s besked till BDS om nedläggning av barnkörerna strax före vårsoarén 2014.
”Stora svårigheter att få ihop tiden” till den kommande tidlistan. Hon har ”annan personal som kan få
med sång och musik med barnen i annan gruppverksamhet”
(personal utan kyrkomusikerbehörighet).
140508_fråntagande_av_barnkörer.pdf
140512 BDS förvägras se sina kantorskollegers tidlistor.
140514 SE skickar av misstag kantorskollegans befattningsbeskrivning som BDS annars inte skulle ha fått se.
140514 Äntligen kommer befattningsbeskrivningen (som alltså gjordes först ca ett år efter att BDS tillträtt
organisttjänsten). Den är helt identisk med den kvinnliga kantorskollegans (förutom dennas
babyrytmik) som hade skickats av misstag. SE ”ber om ursäkt för att du fick fel
befattningsbeskrivning. Du ska självklart ha en organistbefattning.”
140530 Fackombudet har spontant skrattat åt BDS löjligt låga oförhandlade ingångslön som organist. Andra
löneförhandlingen slutade i oenighet. BDS önskar omgående en central förhandling. Det blev ingen
sådan.
140602 BDS påtalar orättvis snedfördelning av tjänstgöring på äldreboenden och ger ett förslag till en
omfördelning av timmar till kyrkokören som inte fått normal tilldelning. SE ger i mötet nästa dag ett
meningslöst motförslag.
140603 Äntligen finns befattningsbeskrivningen med ”tidlista” (som alltså gjordes först ca ett år efter att BDS
tillträtt organisttjänsten).
140909 BDS kallas till kort arbetsplatsmöte för att övervara inriktandet av takspotlights framme i Finja kyrka
för bästa ljus för kör och musiker.
140916 Röstinspelning R2 - BDS är på arbetsplatsmöte om takspotlights i Finja kyrka. Motarbetande av
Mozartmässan genom orimlig placering av kör, solister och orkestermusiker. Detta blev upptakten till
eskaleringen av SE:s trakasserier. Efter arbetsplatsmötet begär organistens make (som väntat i bil för
att hämta) som styrelseledamot i Finja kyrkokör ett samtal med SE.
SE uppträder arrogant, aggressivt och oförsonligt.
140922 Mail med skiss på BDS kompromissförslag för kör- och orkesterplacering till Mozartmässan. SE godtar
detta, ger i ett mail en positiv respons i försonlig anda och mässan kan genomföras
140923 -141001 SE och BDS har gott samarbete i diskussion om agenda och körinstruktioner.
141004 Finja kyrka återinvigs efter renovering. Gästpredikanten ärkebiskop em. K G Hammar informeras i
förväg om mobbingen, blir tveksam, men genomför ändå återöppningshögtiden. Framförandet av
Mozartmässan bidrar i allra högsta grad till dagens högtid och gör ett mycket djupt intryck på den
överfulla kyrkans besökare. Det kom 180 personer trots att SE självsäkert deklarerat att det inte
skulle komma fler än 80. Reservstolar var inte avdammade och framställda.
141005 Det togs en fin bild av de medverkande i Mozartmässan. Den önskade BDS få med i Kyrknytt,
pastoratets tidning. Bilden och har inte fått publiceras i pastoratet.
141008 Röstinspelning R3 SE överlämnar ett skriftligt ”Allvarligt påpekande – erinran om innehållet i
anställningsavtalet” till organisten BDS. Skrivelsen innehåller osanna påståenden från SE. Den handlar
i huvudsak om organistens make och har ingen substans. Trots det använder kyrkoherden senare
denna skrivelse som ett verktyg för att komma åt BDS och åstadkomma hennes uppsägning. En
transkriberad röstinspelning finns.
141009 BDS får sin organistbudget spärrad utan rimlig anledning. Hennes befogenheter att engagera externa
musiker drogs in.
141010 BDS önskar än en gång att få se förslagen till sina kollegors tidlistor.
141012 Röstinspelning R4 , Röstbrevlåda - BDS söker facklig hjälp av skyddsombud Cogi Wallin.
141012 Röstinspelning R5 - BDS ringer upp kyrkorådets ordf. Staffan Gustafsson och får reda på att det finns
ett personalärende om BDS med hemlig rapportering till personalutskottet.
141013 SE förvägrar ännu en gång BDS att få ut kollegornas tidlistor.
141014 SE kallar mobbingen för ”konflikt”. Tar hjälp av Kyrkans arbetsgivarorganisation. Utlovar en
handlingsplan som sedan aldrig blir skriven.
141016 SE aviserar sin intervention vid BDS första möte 141024 med Lärarförbundets regionombud Bengt
Wensmark i Malmö.
141021 Mail från BDS med rapport till regionombudet Bengt Wensmark om SE:s agerande efter
Mozartmässan med att dra in organistens budget och hennes befogenheter.
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141022 BDS - Långt dokument (6 sidor) från organisten till lärarförbundets Bengt Wensmark om den
kränkande särbehandlingen med exempel på SE:s mobbing som strider mot Arbetsmiljöverkets och
AFS:s föreskrifter.
141022 BDS - Sammanfattande kommentarer gjorda efter 160601,
Exempel på den kränkande särbehandlingen och arbetsgivarens brist på relevanta åtgärder.
141024 BDS möter Bengt Wensmark på Lärarförbundets regionkontor i Malmö - Långt dokument (6 sidor)
från organisten till lärarförbundet om den kränkande särbehandlingen med exempel på SE:s mobbing
som strider mot Arbetsmiljöverkets kriterier. SE ansluter och tar över och framhåller i en timma att
det är hon som är chef och arbetsledare, något BDS aldrig ifrågasatt.
141027 BDS har frågor till pastoratets ekonom om sin indragna budget. SE deklarerar att alla
ekonomiska frågor alltid skall besvaras av henne själv.
141030 BW - Minnesanteckningar av Bengt Wensmark från mötet med SE 141024.
BDS godtog dem inte och undertecknade inte.
141029 SE däremot är nöjd och tycker minnesanteckningarna ”ligger på en lagom nivå”.
141029 Bengt Wensmark i mail om minnesanteckningarna och om SE:s närvaro vid mötet.
Kräver skriftligt svar på om BDS ”accepterar och respekterar” SE:s ledarskap och om medverkan i
trepartssamtal.
141030 BDS-svarar BW: Accepterar, respekterar, ej ifrågasatt SE som chef, går med på trepartssamtal.
141031 BDS går med på samtal hos beteendevetare hos Previa. SE går in på organistens arbetsområde och
försvårar dennas arbete beträffande externa musiker.
SE ignorerar frågan om återstående medel i den indragna organistbudgeten.
141102 BDS blir helt ställd inför körmedlemmar och externa musiker när SE ingriper och ändrar på
organistens redan gjorda planering för november-december 2014
141103 Kallelse: partssamtal 1, 141114 (Kyrkoherden SE, arbetsgivarkonsult Per Westberg, BDS,
Lärarförbundets regionombud Bengt Wensmark)
141111 SE godkänner två externa solister till 1:a advent och nyårsafton. Uttrycker missnöje med det helt
skäliga arvodet BDS erbjudit dem.
141114 Partssamtal 1, BDS:s vissa minnesanteckningar, och kommenterar i efterhand de fyra partssamtalen.
141117 SE tvingar BDS till beteendevetarsamtal genom skriftligt hot om ”arbetsvägran”
141128 Påtvingat (genom skriftligt hot om ”arbetsvägran”) enskilt beteendevetarsamtal hos Previa, Birgitta
Gustavi. SE erkänner senare vid det gemensamma samtalet 141211 att mobbingen delvis beror på att
BDS innehar den oönskade organisttjänsten.
141210 BDS anmäler kyrkoherde Sara Ericsson till domkapitlet i Lunds stift, för kränkande särbehandling.
Kopior av anmälan till kyrkorådet och kyrkofullmäktige.
141216 BDS kommenterar: Konflikt och mobbing är två helt olika saker.
141229 Mötet dagen före nyårsafton är ej inbokat på ”insidan”, men får inte ställas in.
141230 Partssamtal 2 Påtvingat partssamtal dagen före nyårsafton med ”utvärdering” av
beteendevetarsamtalet. BDS ger eget förslag till handlingsplan som arbetsgivaren ignorerar.

2015
150105
150105
150113
150115
150119
150119

SE – SE:s svarsyttrande till domkapitlet. Inkom 150107. Dnr 381-1497-14.
BDS – Kommentarer till SE:s svarsyttrande till domkapitlet.
SE – Organistens budget för kommande år 2015 fortfarande spärrad av SE.
SE avböjer att svara på BDS direkta frågor om förtalet i hennes yttrande till Dk.
KR - kyrkorådsprotokoll: Personalutskottets ledamot Annika Sankilampi avgår (§ 8).
KR kort citat ur Arbetsordning för Tyringe kyrkoråd Dnr TS2015-8-1. Personalutskottet behöver inte
föra protokoll. Hela dokumentet (13 sid) finns som bilagd separat pdf-fil.
150122 BDS – Svarsyttrande till Dk (4 sidor), efter SE:s yttrande (150105).
150206 BDS – Skrivelse till Tyringe kyrkoråd om SE:s fortsatta trakasserier i väntan på dom-kapitlets
handläggning. Organisten anhåller om att kyrkorådet tar sitt ansvar och stoppar mobbingen och
återställer hennes budget och befogenheter. Bilaga: BDS yttrande till Dk (4 sid)
150202 SE - Röstinspelning R6 . Tydlig röstinspelning av telefonsamtal. SE motarbetar nyrekrytering till
organistens kyrkokör i Finja. Vägrar annonsering. Ingen positiv särbehandling kan i detta fall tillåtas
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150211
150216
150216
150223
150226
150227
150301

150302

150311

150311
150316
150317
150320

150322
150323

150325

150327
150327
150408

150409

150413
150413
150414
150418
150419
150420

organisten.
Allt måste alltid gälla för alla körer samtidigt!
SG – Mail från KR:s ordförande Staffan Gustafsson. BDS skrivelse kommer inte att kopieras och delas
ut till ledamöterna!
SE vägrar svara på förfrågan om de två kantorernas löner.
BDS - Verksamhetsberättelse 2014, med bilder (6 sidor)
KR§19 BDS skrivelse ”information om personalärende” Prot-2015-02-23
Finja kyrkokörs ideella förening läggs ner.
Partssamtal 3. Arbetsgivarkonsulten Per Westberg framför att han skall rekommendera kyrkorådet
säga upp organisten BDS på grund av personliga skäl. Inga sådana skäl preciseras.
”Borttagande av arbetsuppgift”. En ungdomsledare, obehörig som kyrkomusiker, får en
musikgudstjänst den 1 mars, medan BDS som organist inte får några nya musikgudstjänster för hela
2015.
BDS skriver redogörelse för Finja kyrkokörs verksamhet från årets början t o m den 1 mars. Finja
kyrkokör läggs ner och organisten BDS begär andra arbetsuppgifter för att ersätta de bortfallna
körtimmarna.
BDS kommenterar SE:s utsagor i yttrandet till domkapitlet och hennes felaktiga påståenden att
arbetsgivaren tillsammans med motparten vidtagit adekvata relevanta åtgärder mot den kränkande
särbehandlingen SE själv utövat.
Beslut från domkapitlet i Lunds stift (Dkb 3/15, 5 sidor) efter anmälan av SE 141210.
Personalutskottets skrivelse till BDS med hot om uppsägning på grund av personliga skäl.
Mail från kyrkorådets ordförande Staffan Gustafsson med bilagd skrivelse från personalutskottet.
BDS påpekar att personalutskottets skrivelse innehåller många felaktigheter. Staffan Gustafsson till
BDS om det planerade mötet med utskottet. BDS går med på att göra en översyn av
befattningsbeskrivningen, vilket emellertid aldrig kommer att bli gjort.
BDS anhåller om facklig närvaro (Mats Alexandersson, kontraktsombud) på mötet med utskottet.
Mats är förhindrad och utskottet kan inte vänta. BDS måste möta dem ensam, utan fackligt stöd!
KR protokoll 2015-03-23 § 27 Arbetsgivarkonsult Per Westberg redogör för ett personalärende.
Ärendet delegeras till personalutskottet enligt ett sekretessbelagt beslutsförslag till kyrkorådet att
säga upp BDS på grund av personliga skäl (Dnr TS2015-23-1, 0:060), undertecknat av ordföranden
Staffan Gustafsson. KR beslutar också enhälligt att personalutskottet handlägger det aktuella
personalärendet. OBS! Personalutskottets ordförande är den mobbande kyrkoherden SE själv.
SE underrättar i mail Bengt Wensmark om utskottets skrivelse och att BDS ställer upp på möte med
utskottet. Staffan Gustafsson underrättar alla om datum för mötet. Något fackombud finns inte med
på sändlistan. SG forcerar datum för mötet, utan hänsyn till att BDS:s fackombud inte kan delta.
SE mail till Bengt W om rekommendation (av Per Westberg) till kyrkorådet att säga upp BDS.
SE vägrar än en gång att svara på frågorna om lögnerna i yttrandet till Dk
Staffan Gustafsson vidhåller att mötet skall ske på en för BDS väldigt olämplig dag och utan hennes
fackombud. Han skriver: ”Jag tycker att du skall se detta som en möjlighet!”.
BDS underrättar fackombudet Mats A att hon går på möte ensam, efter ett ultimatum.
Röstinspelning R7 . Det ENDA mötet med personalutskottet, utan dess ordförande SE.
Det hade då gått mer än ett år efter det första påtalandet (140302) av den kränkande
särbehandlingen till kyrkorådets ordförande och den mobbande SE själv.
BDS skickar förslag till tidlisterevision (2 A4-sidor) till personalutskott, kyrkoherde och fackombud
Mats Alexandersson. SE har aldrig besvarat eller kommenterat det konstruktiva förslaget!
SE aviserar förändring i tjänst: neddragning till 50%, samt schemaläggning av BDS som den enda av
kyrkomusikerna.
BW (facket) svarar SE i mail:
”Jag delar arbetsgivarens åsikt kring den fortsatta hanteringen av ärendet”.
BDS påminner SE om sitt tidlisteförslag som ignorerats och frågar efter förhandlings-underlag till
löneförhandling (150421) och vilka tjänsteförändringar SE avser.
SE utlovar underlag (kom aldrig). BDS tidlisteförslag ignoreras fortfarande.
Församlingssekreterare Chatarina Caesar får inte lämna ut begärd sekretesshandling.
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150420 Kyrkorådsprot. KR § 52, 2015-04-20. Rapport från personalutskottets möte med BDS.
150420 BDS till Bengt Wensmark vidaresändning av förhandlingsunderlag
(årsberättelser 2013-14, tidlisteförslag, lön).
150421 SE Löneförhandling med Mats Alexandersson. Arbetsgivaren kör över kravet på rättställning av lönen.
Fackets förslag på ökning med 2.300:- blir 300:150421 MBL § 19 (SE och MA = Mats Alexandersson) Information om neddragning och schemaläggning av
BDS (som den enda av de tre kyrkomusikerna) ”för att få en bättre struktur på hennes tjänst”.
150422 BDS försöker skaffa stödperson att närvara vid obehagligt arbetsgivarsamtal.
Mailet gick till en pensionerad jurist med stor erfarenhet av juridiskt arbete inom kyrkan. Mötet fick
dock genomföras utan hans närvaro.
150426 ”Musik i sommarkväll”. BDS får inga musikgudstjänster alls. Kantorn Ingvar Albihn har fått uppdraget
”att sätta ihop all musik” och ”har valt att respektera och följa” SE:s beslut.
150427 BDS till SE om utebliven information: förändringar av organisttjänsten, ev. schemaläggning.
150427 BDS ber SE att inte cirkulera information till fackombudet Cogi Wallin, som har svikit sin uppgift
genom att i förhandling ställa sig på arbetsgivarens sida mot BDS.
150428 SE ”Allvarligt påpekande”nr2”Illojalitet mot arbetsgivaren”
Röstinspelning R8 BDS kommenterar, därefter påpekandet i original.
150505 SE:s förslag till dagordning för partssamtal 150506. Löfte om svar på frågor.
150506 SE:s förslag till kontrakt om samtalsstöd på företagshälsovården SE Kontrakt om psykologsamtal.
Integritetskränkande för BDS – undertecknades aldrig.
150506 Partssamtal 4 Röstinspelningen R12 kan tyvärr inte återfinnas. Den var mycket avslöjande om
arbetsgivarsidans agerande och attityd.
150508 BDS kommenterar arbetskonsulten Per Westbergs missvisande minnesanteckningar som gjordes då
SE inte själv vågade besvara BDS frågor skriftligt, utan i stället via minnesanteckningarna lämnar
efterkonstruktioner och direkta lögner om BDS. Sedan följer minnesanteckningarna som BDS fått i
mail från SE.
150508 Per Westberg på Twitter om lögner (från 140119). Han anade inte hur bra det skulle passa in på
Tyringe pastorats häxprocess mot BDS.
150512 BDS till Dk Skrivelse om Tyringe pastorats församlingsinstruktion.
150519 Skrivelsen från BDS fick diarienumret 31-531-15.
150601 SE Personalutskottets förslag med neddragning till 2,25 musikertjänster (från tidigare 2.75). Nytt
inriktningsbeslut i kyrkorådsprotokoll (KR § 65). SE PW MA CW
Protokoll MBL § 11 Neddragning av kyrkomusikertjänsterna. Oenighet.
150608 BDS till SE Begäran om utlämnande av diarieförd sekretessbelagd handling om personalärendet.
(Handlingen återges under datum 150323, Dnr TS2015-23-1, 0:060).
150611 SE till BDS Information om minskning av kyrkomusikerna med 50 % av en hel tjänst.
150615 BDS förfrågan till församlingssekreteraren Chatarina Caesar om att få ut rutinerna för hantering av
kränkande särbehandling. Det visar sig att det inte finns några sådana i Tyringe pastorat. Man har i
stället refererat till en konflikthanteringspolicy.
150617 BDS Skrivelse till fackrepresentanterna Bengt Wensmark, Mats Alexandersson och Lärarförbundets
regionchef i Malmö, Jonas Forsberg, på 9 sidor om krav på
A/ rättslig åtgärd mot SE
B/ ett möte med regionchef Jonas Forsberg (vilket han helt negligerade).
150817 SE MBL om tjänstefördelning för kyrkomusiker.
150819 SE Församlingsinstruktionen godkänd av domkapitlet.
150820 Uppsägning på grund av arbetsbrist får inte ha med den anställde personligen att göra.
https://www.verksamt.se/driva/personal/avsluta-en-anstallning/arbetsbrist
150828 Domkapitlet till BDS. Eva-Lotta Grantén skriver angående organisttjänst och församlingsinstruktion.1
organist+1,75 kantor. Krävs nytt beslut för att pastoratet skall få ändra detta.
150831 SE information om turordningslista inför MBL § 11 2015-09-09
150909 SE Turordningslistan inför MBL § 11 2015-09-09. All personal är i samma turordningsgrupp!
150903 BDS till Mats Alexandersson om
1/ Uppsägning på gr av arbetsbrist
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150910

150910
150916

150930
151000

151005
151005
151005
151005
151006
151014
151008
151008
151014
151015
151016

151016
151019
151025

151026

151103
151030
151104

151110
151110

2/ LAS - turordningslistan
3/ Schemalagd arbetstid för organisten som den enda av kyrkomusikerna.
SE och SG till Dk. Tyringe pastorat anhåller om dispens för att kunna minska organisttjänsten till 50 %.
Hotet om uppsägning av personliga skäl övergick till uppsägning på grund av arbetsbrist.
Förhandlingarna avslutas i oenighet mellan pastoratet och facket.
Arb.giv.: SE, PW Fack: BW, MA, CG, MM, MT -- MBL § 11. Uppsägning på grund av arbetsbrist.
Röstinspelning R9: Facklig information av BW till BDS IAN-MLR om uppsägning och turordningsregler
till organist och kantorer. Omplacering: 50% kyrkogårdsarbetare (här eufemistiskt kallad
vaktmästare).
BDS till Dk Yttrande om Tyringes framställan, egen begränsad statistik för att motbevisa arbetsbrist (8
sidor).
Riskbedömning inför omplacering av organisten till kyrkogårdsarbetare 50 %.
OBS! FÖRTAL: psykologhjälp skall erbjudas hela vaktmästararbetslaget. Skäligt erbjudande? OBS! SE
har utelämnat datum, liksom namn på handläggare och/ eller underskrift.
KR § 94 Kyrkorådsprotokoll: Yttrande från Lunds stift angående församlingsinstruktionen. Dnr
TS2015-64-4, 6:600.
KR § 95 Uppsägning på grund av arbetsbrist. MBL § 11 och 14 (SE:s delegationsbeslut)
Dnr TS2015-128, 0:060.
KR § 97 Uppsägning på grund av arbetsbrist: Personalärende Dnr TS2015-128, 0:060.
KR § 98 Översyn och förslag till ny arbetsmiljöhandbok
Röstinspelning R10 med transkription. SE till BDS Överlämnande på SE:s tjänsterum av
omplaceringserbjudande från organist till kyrkogårdsarbetare 50 % och omplaceringsutredning.
Omplaceringsutredning med tillägg av BDS 151014 om begäran om uppskov med svar.
Domkapitlets diarienummer samt tidigare korrespondens om förfrågan av BDS.
Ärende 222-926-2015.
Förfrågan och svar: Stiftsjuristen Charlotta Croner (som handlade tidigare domkapitelanmälan) om
beviskrav för att styrka mobbingen.
SE_mail_kallelse till uppsägning 151016.pdf
BDS till stiftsjurist Eirik Ski och biskop Johan Tyrberg om Tyringes framställan om neddragning av
organisttjänst. Läskvitto från biskop Johan Tyrberg.
Stiftsjuristen Eirik Skis svar på fråga från BDS om församlingsinstruktionen: Ett pastorat får inte ändra
organisttjänster utan ett beslut från domkapitlet. Vi har fått Tyringes skrivelse samt dina. Ärendet är
under handläggning hos oss. Förhoppningsvis kan det komma upp på domkapitlets sammanträde den
4 nov., varpå pastoratet skyndsamt återkallar sin framställan och säger upp organisten BDS 151016,
utan att behöva invänta Dk:s behandling den 4 nov.
Röstinspelning R11 Uppsägning av organisten Barbro Daun Schelin (på hennes avlidna mammas 90årsdag) på grund av arbetsbrist, fingerad.
Ogiltigförklaring av uppsägning av BDS – Lärarförbundet begär förhandling enligt MBL § 10.
Samtal med kyrkorådsledamoten Mari-Ann Bäckestrand vid kyrkkaffe efter gudstjänst i Tyringe k:a.
Hennes kommentar om mobbingen: ”Det är ruggigt!”
FÖRTAL av BDS. SE:s mobbing kallas i kyrkorådet för ”samarbetssvårigheter”!
SE skriver till Dk om återkallelse av pastoratets anhållan om särskild disposition angående
församlingsinstruktionen, eftersom BDS påstås ha tackat nej till omplaceringserbjudandet, vilket hon
inte gjort, endast begärt uppskov.
BDS skriver (3 sidor, 2 bilagor) till kontraktsprost Bo Johansson i Hässleholm.
BDS informerar via mail UB, BW, MA om ogiltigförklaringen av uppsägningen.
Biskop Tyrberg besöker Kyrkans hus i Tyringe. Han får fråga om nolltolerans mot mobbing inom
kyrkan. Samtal vid minglet därefter: biskopen ”minns inte” om ärendet tagits upp på förmiddagens
Dk-sammanträde, trots att det var ett ovanligt kort möte med få ärenden.
Audiens hos biskop Johan Tyrberg i Lund (20 minuters samtal om .mobbing)
Oplanerat samtal med stiftsjurist Charlotta Croner direkt efter samtalet med biskopen. BDS anser att
domkapitelbeslutet 2015-03-11 fattades på oriktiga grunder. Ärendet lades ner utan en riktig
utredning.
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151123 SE om återkallelse av ändrings-disposition/församlingsinstruktion. Bilagor: skrivelser från Tyringe
pastorat. Anledning: BDS skulle ha avsagt sig omplaceringserbjudande och kan därför sägas upp.
Domkapitlet Dnr 222-926/15, Tyringe pastorat TS-2015-128-3 (4, 5)-0:060.
151118 SE får svar från Eirik Ski, Dk 151118 om återkallelse av anhållan om särskild disposition av
kyrkomusikerorganisationen i Tyringe (se ovan 151026).
151124 SE till BDS mailsvar om tidsmarginal för förflyttning mellan kyrkor i vinterväglag.
151128 Skyddsombudet MA till BDS om tidsmarginal för förflyttning.
VIKTIGT: BDS: ”Jag kräver en omgående och kraftfull markering från mitt facks sida för att sätta stopp
för SE:s maktmissbruk och kränkande av mig som arbetstagare och kontinuerliga åsidosättande av
god sed på svensk arbetsmarknad.
Jag föreslår en omedelbar framställan om MBL-förhandling för att påtala missförhållandena. Med
hopp om bistånd från facket efter ett och ett halvt års ensidig kränkande särbehandling av mig från
min chefs sida gör ett allvarligt försök att med aktiva åtgärder åstadkomma en förbättring av min
psykosociala arbetsmiljö.”
151203 Röstinspelning R13. BDS efterlyser rutinerna för hantering av kränkande särbehandling. SE medger
vid samtal (på tjänsterummet) att inga särskilda ”rutiner för kränkande särbehandling” finns.
151205 Ett år efter att Finja kyrkokör hade sitt sista stora framträdande ”återuppstår” den med samma
sångare, nu under det nya namnet Sånggruppen Harmoni.
151213 Lucia i Finja kyrka – under ledning av obehörig musiker (ungdomsledare) i stället för BDS som organist
i en av de två kyrkor som hon har huvudansvar för – och andra ”kryphål”.
151207 Kyrkoherde Sara Ericsson utnämns av biskop Johan Tyrberg (som en månad tidigare av BDS
informerats om SE:s mobbing) till kontraktsprost, vilket publiceras i lokaltidningen.
151217 Begäran om att få träffa stiftsjuristen Eirik Ski.
151218 Stiftsjurist Eirik Ski svarar BDS ”Angående återkallelse av skrivelse från Tyringe pastorat”.
151218 Central förhandling per telefon angående uppsägning (Anders F Johansson-Ylva Wåhlin).

2016
160111
160113
160117
160118

Möte med Eirik Ski, stiftsjurist. Mail (160112) till Bengt Wensmark om mötet med Ski.
Röstinspelning R14. SE tjänsterum (orgelskor/arbetsglasögon) ”Du kräver särbehandling…”.
BDS uppdaterad STATISTIK (8 sidor) för att motbevisa arbetsbrist - till Lärarförbundet.
Central förhandling i Stockholm mellan Lärarförbundets Anders F. Johansson och Kyrkans
arbetsgivarorganisation.
160121 Besök hos Lärarförbundet i Lärarnas hus, Stockholm hos centrale förhandlaren Anders F. Johansson
och förbundsjuristen Kirsi Piispanen.
160122 BDS: Rubiks kub – min analys av SE:s mobbingmetod.
160129 fram t o m 160608
AD-1
AD-2
AD-3
AD-4
AD-5
AD-6
AD-7
AD-8
AD-9

160130
160131
160201
160203

Stämningsansökan från Lärarförbundet - Totalt 20 sidor inklusive bilagor.
FÖRELÄGGANDE Lärarförbundet (34 sidor inkl. bilagor) i Mål A 12/16
Yttrande 1 Lärarförbundet (16 sidor inkl. bilagor) i Mål A 12/16
Yttrande Sv. Kyrkan över aktbilaga 32- 35 (3 sidor)
Vittnesattest från regionombudsman Bengt Wensmark.
Yttrande 2 Lärarförbundet (7 sidor) i Mål A 12/16
Yttrande Svenska Kyrkan över aktbilagorna 41-43
Yttrande Lärarförbundet angående turordning (3 sidor) i Mål A 12/16
Interimsbeslut. Avslag på arbetsgivarpartens yrkande om interimistiskt
förordnande (6 sidor)
AD-10 Förlikningsavtal 160531. Dagen efter var BDS arbetslös.
AD-11 Dagboksblad med alla aktbilagor förtecknade.
AD-12 Stadfäst dom nr 42/16 i mål A 12/16
Lokaltidningen Norra Skåne refererar stämningsansökan.
SE installeras som kontraktsprost av biskop Johan Tyrberg i Tyringe kyrka.
Kyrkans tidning (webb och pappersutgåva) informerar om stämningsansökan.
Lag & Avtals referat av Lärarförbundets stämning till AD.
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160205 Norra Skåne: Insändare om SE från en tongivande arg församlingsbo, Göte Persson.
160229 Protokoll kyrkorådet 2016-02-29. KR § 16, 18
Arbetsgivarkonsult Per Westberg informerar om personalärendet.
160308 AD-2 FÖRELÄGGANDE Lärarförbundet (34 sidor inkl. bilagor) i Mål A 12/16
160318 AD-3 Yttrande 1 Lärarförbundet (16 sidor inkl. bilagor) i Mål A 12/16
160330 BDS skickar skriftlig exponeringsbeskrivning till Arbets-och miljömedicin i Linköping.
160406 AD-4 Yttrande Sv. Kyrkan över aktbilaga 32- 35 (3 sidor)
160407 Besök hos dr Blerim Krapi och psyk. Stefan Blomberg, Arbets- och miljömedicin i Linköping.
160408 AD-5 Vittnesattest från regionombudsman Bengt Wensmark.
160410 AD-6 Yttrande 2 Lärarförbundet (7 sidor) i Mål A 12/16
160418 Kantors pension - Protokoll från kyrkorådet 2016-04-18 KR § 39
Ansökan om pension, kantor Maj-Lis Risberg. Denna pensionsansökan som SE kände till sedan länge, t
o m före uppsägningen av BDS, men tillkännagav så sent som möjligt.
”Arbetsbristen” hade alltså lätt kunna avhjälpas genom denna pensionsavgång!
160418 SE redogör för det sekretessbelagda personalärendet om BDS, n b trots att hon själv
är huvudaktör som mobbare – och borde vara jävig! Protokoll från kyrkorådet 2016-04-18, KR § 42.
Långt i efterhand får BDS veta att SE själv varit ordförande i personalutskottet!
160418 AD-7 Yttrande Svenska Kyrkan över aktbilagorna 41-43
160427 AD-8 Yttrande Lärarförbundet angående turordning (3 sidor) i Mål A 12/16
160516 BDS lämnar in arbetsskadeanmälan i original till SE för vidarebefordran.
160520 AD-9 Interimsbeslut (6 sid.) Avslag på arbetsgivarpartens yrkande om interimistiskt förordnande.
160522 Sånggruppen Harmoni (=från organistens tidigare kyrkokör), med vikarierande obehörig musiker.
160523 BDS mail till Ulf Bernhardsson (tidigare kontraktsombud, skyddsombud) om organisttjänsten i Tyringe
pastorat.
160523 SE:s förvanskning av organistens arbetsskadeanmälan (13 sidor).
160524 Förbundsjuristen Kirsi Piispanen till BDS om Arbetsdomstolens interimsbeslut – Följebrev.
160525 Misslyckat försök att utkräva handlingar från företagshälsovården Previa.
160526 SE+BDS SE undertecknar skadeanmälan till AFA/TFA-KL. Inskickad senare.
160531 AD-10 Förlikningsavtal 160531. Dagen efter var BDS arbetslös.
160601 Personalens gemensamma frukost efter veckomässan onsdagen 1 juni.
160601 Försäkringskassans kvittens på arbetsskadeanmälan från BDS.
160607 Arbetsgivarintyg från SE.
160608 AD-11 AD Dagboksblad med alla aktbilagor förtecknade.
160608 AD-12 AD Stadfäst dom nr 42/16 i mål A 12/16
160609 Kyrkans tidning meddelar om förlikning och avgångsvederlag.
160611 Lokaltidningen Norra Skåne har intervju om uppsägning och utköp (Joel Snöbohm).
160613 BDS kommenterar efter avslutad tjänst:
Inför kyrkorådet redogör kyrkoherde Sara Ericsson för personalärendet angående organist Barbro
Daun Schelin. SE hyllas av kyrkorådet för hanteringen av personalärendet.
160613 Inför kyrkorådet redogör kyrkoherde Sara Ericsson för personalärendet angående organist Barbro
Daun Schelin. SE hyllas av kyrkorådet för hanteringen av personalärendet. I protokollet kallas
mobbingen ”konflikt”. Kyrkorådet uttalar ett enhälligt stöd till SE för hanteringen av ärendet!
(Protokoll KR § 54).
160613 SE Förslag att utlysa ny tjänst 100 % antingen organist eller kantor! (Protokoll KR § 55).
160715 BDS Brev till psykolog Stefan Blomberg, Arbets- och miljömedicin, Linköping (4 sidor).
160818 BDS Brev efter sommaren till Stefan Blomberg, Arbets- och miljömedicin, Linköping (8 sidor).
160802 Organisten är utmanövrerad. Den kvinnliga kantorn har gått i pension. Endast den manlige kantorn
är kvar. En obehörig kyrkomusiker, som tidigare samarbetat med honom, vikarierar.
160806 BDS utkräver handlingar från domkapitlet i Lunds stift (arkivarien Tina Sandén).
160816 Kyrkomusikertjänst 100 % utannonseras i Tyringe pastorat – ”antingen organist eller kantor”!
160824 Foton på fackets och arbetsgivarens representanter i kronologin om mitt ärende.
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160827
160831
160901
160907
160907
160925

BDS Sammanfattning av den mobbande SE:s agerande.
BDS Komplettering till FK och AFA med beskrivning av SE:s agerande vid anmälan.
KMT, Kyrkomusikernas tidning - om organistens ärende i AD. Kallas för ”Facklig framgång”.
Kvittens av inskickad anmälan till AFA, ärendenummer 006-211-829-4.
Exponeringsbeskrivning - bantad version för enkät från Arbets- och miljömedicin, Linköping.
BDS Kommentar till avtackning av personal i Kyrknytt nr 3 2016 (Kyrknyttsidorna följer).

160909 BDS Vittnesmål från tidigare mobbad personal inom Tyringe pastorat.
Från 2014: Tidigare mobbade kyrkokamreren i Tyringe pastorat skriver i facktidningen Vision.
Röstinspelning R15 Mobbad f d kyrkvaktmästare i Tyringe pastorat berättar.
Röstinspelning R16 Mobbad f d diakon i Tyringe pastorat berättar.
161007 BDS Brev till åklagare Åse Schoultz, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, REMA (19 sidor).
Ärendenummer: AM-130534-16.
161010 KR-protokoll om förnyad utannonsering av kyrkomusikertjänst.
161012 Arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan. Begärd bekräftelse av insänd komplettering ang. SE:s
agerande.
161026 REMA till BDS Ärendenummer åklagare Åse Schoultz: AM-130534-16
161101 Konfidentiella journalutdrag för BDS från HMC i Hjärup genom inloggning på 1177.se.
161102 Polisanmälan nr 1 –Vållande till sjukdom - Kränkande särbehandling. Dnr 5000-K1362643-16.
161105 Barometern / Oskarshamnstidningen: Artikel av Pia Andersson Hobert om mobbing i kyrkan.
161114 BDS Skrivelse till Tyringe pastorat och Tyringe kyrkoråd. Tyringe pastorat svarar med diarienummer
på begäran av BDS att få ut handlingar, vilken först nekats av kyrkorådets ordförande.
161122 SE Utbekommande av Svenska kyrkans handlingar.
161124 SE Arbetsordning för Tyringe kyrkoråd KR § 9, 2015-01-19 (13 sidor).
161124 SE Genomförda arbetsuppgifter. BDS kommenterar: SE ger felaktiga uppgifter. Sammanfattningen är
helt missvisande: Hon anger 7,5 veckor (56 dagar) I själva verket är det bara 6,5 veckor (45 dagar).
Antalet timmar (38,25/vecka) för 7,5 veckor är 286,88=287; 6,5 blir bara 248,63 Dessutom fattas det:
11,5 timmar samt eget planeringsarbete. Kontorsarbete inkl. verksamhetsberättelsen för 2014.
Åktider är snålt tilltagna.
161124 Per Westberg till SE och Emma Stegerö, arbetsgivarkonsult. Sammanställning 160530 av Per
Westberg från gamla minnesanteckningar. Tydligen inför den muntliga förberedelsen i AD. BDS
kommenterar.
161205 Rekrytering av ny kyrkomusiker Glenn Bengtsson (obehörig) (Protokoll KR § 111)
161220 BDS Nya frågor efter saknade svar från SE, se ”Utbekommande av…” (161122).
161221 SE svarar på frågorna från 161220 och lämnar ut handlingar om delegation.

2017
170104 Polisanmälan nr 2 – Förtal. Dnr 5000-K17408-17.

170116 BDS Korrigering av sakfel i polisanmälan nr2 efter missuppfattning av mottagande polisman.
170123 BDS mail till åklagare Åse Schoultz och psykolog Stefan Blomberg
170123 KR§8_Glenn_Bengtsson_anställd_kyrkomusiker (obehörig), förslag om Martin Pollard
170216 BDS_Före telefonsamtal ÅS
170303 Framställan om målsägandebiträde AM-130534-16_FRMB
170315 Remissvar 170307 och exponeringutredning 170307 från Arbets-och miljömedicin, Linköping
170327 Överklagande om målsägandebiträde till hovrätten
170328 Förtal på internet Googlesökning på personalärende BDS
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170412 Hovrätten bifaller målsägandebiträde
170424 Martin Pollard tackar nej till kyrkomusikertjänst i Tyringe
170428 Tyringe pastorat söker kyrkomusiker 75-100 %
170502 BDS urval kronologi (72s) till Sjögren, Jackelén, Odeberg, Wallin, Jaara Åstrand, And.
170521_Frilagt_1180224_Mobbning mot organist på riksåklagarens bord – Frilagt Hässleholm: Åklagare utreder
mobbning mot organist_ansvariga_.pdf
-- ansvariga riskerar fängelse.
170524 Ärkebiskopens svar till BDS. Hon beklagar, mobbing får inte förekomma, men har inte makt utanför stiftet.
170529 Negativt ickesvar från ordf. Ingela Sjögren, KMR, och ordf. Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet.
170529_Riksdagsseminarium om kränkande särbehandling i arbetslivet. Åkl. Åse Schoultz REMA nämnde mitt fall.
170529 KR § 66 Prot kyrkoråd: Olämplig sökande till annonserad kyrkomusikertjänst
170616_ NSK_ åklagare Åse Schoultz: …att brott har begåtts. Det anser jag att det gör i det här fallet.
170728 AD13 fullmakter 160229AB29
170731 Avgångsvederlag bokfört som lön Tyringe pastorat
170802 AG_insändare i Kristianstadsbladet - nämnerTyringe
170904 Åse Schoultz_Förundersökning_nedlagd_AM_130534_16_BEA_20906187
170918 Hässleholms tingsrätt-nedlagt mål-B422-17-Aktbilaga7
170920 BDS önskar arbeta till 67 år
170921 Sara Ericssons svar till BDS om att arbeta till 67år Dnr TS2017-130-3
171002 Utskrift målsägandeförhör BDS 170504 (Obs! Felaktigt datum och tid i utskriften)
171024 BDS till JO-Riksdagens ombudsmän
171026 BDS_klagomål Holmström
171026 BDS_klagomål Stenkula
171103 JO_avvisar ärendet_om_polisutredningen
171108 Polisen_Överlämnat_till_gruppchef
171110 Polisens_svar_utbegärda_handlingar
171121_BDS_Begäran_om_omprövn_AM-130534-16 -- Fr o m här inleder filnamnet -171211_ÅS_överprövn-Utvecklcentrum.pdf Åklag. Åse Schoultz översänder AM 130534-16 till UC för överprövning
171121_Kvittens_RegUC_DVD_dnr_ÅM 2017-7850 Insänd DVD-skiva med samtliga filer till överprövningen.
171204_KR_Kontraktshopslagning_Protokoll_Kyrkorådet_2017-12-04. Skrivelse från biskop Tyrberg,

2018
180105_till Frilagt-om_arbetsbristen
180111_Frilagt2_Utredning_om_mobbning_mot_organist_nedlagd. jmf 170521
180112_Frilagt2-1_Överprövning_begärd_utredning_nedlagd. jpg
180122_KR§9_Protokoll Kyrkorådet 2018-01-22… -Förundersökning nedlagd-överprövning begärd.
180125_UC_nekad_överpröv_ÅM2017-7850_öv.åkl Bengt Åsbäck-handlägg Hans Harding Utvecklingscentrum Mö
180206_Arne_Grip_till_UC+åklagare
180207_Ny begäran om överprövning av ÅM 2017-7850
180208_BDS_Lärarförb_Camilla_Brown_c_avtal-juridik
180208_UC_till_riksåklagare_Dnr ÅM 2018-1018
180215_BDS_till_KMR_KMT långt brev, begäran om fackligt stöd, red. Bo Silfverberg
180219_BDS_till_UC_materiell_vägledning om arbetsmiljöbrott
180219_UC_svar BDS_Kammaråkl Hans Harding materiell vägledning
180222_RÅ_nekar_granskning_
180224_Frilagt3_Mobbning mot organist på riksåklagarens bord – Frilagt Hässleholm
180226_KR§21_överprövn_nedlagd Protokoll Kyrkorådet 2018-02-26
180226_KR§25_EdvFrank25%Protokoll Kyrkorådet 2018-02-26
180305_BDS_Fortsatt anställd 67Tyringe pastorat
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180312_SE-SG-nej-till_fortsatt_lön
180316_svar_polisens_arkiv_om gallrad_ljudinspelning--tjänstefel
180319_KR§§38-39_Skrivelse_från_ tid_anställd_organist.pdf
180319_KR§§41-42_arbetsmiljö - enkät - dokument uppdateras
180402_AD14_separat_lista_över_aktbilagor + egen checklista
180403_Kronofogde_betalningsföreläggande.pdf
180403_Polishandlingar_Ärendehistorik_Schoultz_Johan A_Mats S
180408 DN Åsikt EvaJ -Åklagare måste ta nya tag mot kränkande särbehandling - DN
180418_Polisanmälan3_med_bilageförteckning
180425_Polisanm3_nedlagd_5000-K479054_bedräg_4s_kom.Magnus Johnsson
180426_Polisanm3_kommBDS_Återfunnen_2/+utan kommentarer 3/+bilagor i zip-fil
180504_KFM_föreläggande_bestridande från Tyringe pastorat
180508_Domkapitelanmälan--nr2 +2/anonymiserad 3/anonymiserad till press
180512_Tingsrätt_BDS överlämnar KF-ärende till TR_
180514_Diarienr_Dk-anmälan_nr2
180515_KFM_överlämnar_ärende_till_Tingsrätten i Hässleholm
180517_NSk_Tar_strid till domkapitlet_---längre_webversion_Kristina Höjendal_
180525_Hässleholms_TR-mål_561-18-föreläggande om avgift 600 kr +/kortbetalning internet-kvitto
180530_prövn av polisens ej förundersökn - åklagare Anette Olsson_Kristianstad
180601_Prövn_polisbeslut_Krstd_mottagningsbevis
180611_Protokoll Kyrkorådet 2018-06-11_§74_stöd_för_kh +/googlesökning
180612_avvisad_ändring_ Anette Olsson_Kristianstad av polisärende_5000-K479054-18
180613_Lärarförbundet-avvisar - ärendet avslutat-Sofia_Bäck_Carlén
180614_BDS_ifyllt_delgivningskvitto_FT_561-18_Rotel02
180614_Kallelse_muntlig_förb_HTingsrätt_Lön+LFnej+PolPrövÅklNej
180814_HTR_Tyringes_material_sid_1-20
180814_R17_Röstinspelning_HTR-muntlig_förberedelse
180814-TR_PROTOKOLL_muntlig_förberedlse_Hässle
180917_Dk2_SE_yttr_SKM_C45818092808100
180823_BDS_TR-Yttr_FT_561-18_TR_Hassleholm
180925_Tyringe.past_slutyttr_TR_Hässle_20180925_121708
181001_Dk2_BDS_yttrande_nr1_Dnr_3,4_2018-0583
181002_Dk2_Ski_kvitterar_skrivelse-möte skjuts_till_november
181012_TR_Ab25Tyringe_yttr +Ab26 BDS besked
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