
 

 

 
 

Svenska kyrkans överklagandenämnd 

Meddelat 2022-03-02 

Utlämnande av handling 

53 kap. 3–11 §§ kyrkoordningen, 54 kap. kyrkoordningen 

 

 

YRKANDE M.M. 

A har överklagat Kyrkostyrelsens beslut och har vidhållit sin begäran att få ta del av en 

sammanställning av samtliga präster i tjänst inom Svenska kyrkan. Som anledning till begäran har han 

numera angett "att vi vill kunna göra statistiska undersökningar". 

Svenska kyrkans överklagandenämnd (Johan Munck, Esbjörn Särdquist, Ragnar Persenius, Eric 

Bylander och Britt Louise Agrell) anförde i beslut den 2 mars 2022. 

 

Det öppna samtalet och den fria granskningen av Svenska kyrkans verksamhet är av avgörande vikt 

för Svenska kyrkan som öppen folkkyrka med demokratisk organisation. Var och en har därför, enligt 

11 § lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan, rätt att ta del av Svenska kyrkans handlingar om det inte 

råder någon särskild begränsning, t.ex. med hänsyn till skyddet för enskildas personliga eller 

ekonomiska förhållanden.  

Den inomkyrkliga handlingsoffentligheten, som regleras i 53 kap. 3–11 §§ kyrkoordningen, är i det 

sammanhanget av grundläggande betydelse. Vissa undantag från huvudregeln om offentlighet har 

emellertid ansetts nödvändiga. Förbud mot att röja vissa uppgifter regleras i 54 kap. kyrkoordningen. 

Om de skyddade uppgifterna förekommer endast i vissa delar av en handling kvarstår rätten att ta del 

av handlingens övriga delar.  

Kyrkostyrelsen har i det överklagade beslutet redogjort för innehållet i 54 kap. 4 § kyrkoordningen. 

Överklagandenämnden ansluter sig till den redogörelsen. Detta innebär att de begärda uppgifterna 

bara kan lämnas ut om står klart att uppgifterna kan röjas utan att personen i fråga, eller någon när-

stående till denne, lider men 

Som kyrkostyrelsen anfört i det överklagade beslutet, framgår det inte av den ursprungliga begäran 

om utlämnande hur uppgifterna är avsedda att användas. Det som A nu har anfört om att uppgifterna 

ska användas för att kunna göra statistiska undersökningar är oprecist och medför inte att det står klar 

att uppgifterna kan röjas utan att personen i fråga, eller någon närstående till denne, lider men. 

Överklagandet ska därför avslås. 

 

Överklagandenämndens beslut: Överklagandenämnden avslår överklagandet.  
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Utlämnande av handlingar 

Beslut 
Kyrkostyrelsen avslår begäran 

___________ 

Bakgrund 

Du har i e-post till Trossamfundet Svenska kyrkan (Trossamfundet) den 4 februari 2022 begärt att få 

ta del av en sammanställning av alla anställda präster inom svenska kyrkan daterad till dags dato. 

Sammanställningen önskas innehålla fullständiga personnummer, förnamn, efternamn samt 

anställningsort. I samband med begäran har du framfört att du, dom de efterfrågade uppgifterna anses 

omfattas av sekretess, önskar ett överklagbart beslut med besvärshänvisning. 

På fråga den 4 februari har du inte velat redogöra för avsikterna med begäran. 

Den 4 februari har du erhållit ett muntligt handläggarbesked att uppgifterna omfattas av förbud mot 

utlämnande enligt 54 kap. 4 § kyrkoordningen och därför inte kan lämnas ut. 

 

Skäl för beslutet 

Trossamfundet har i sitt datoriserade register över anställda inom Svenska kyrkan uppgift om ca 

21 000 personer. Församlingar, pastorat och stift samt den nationella nivån inom Svenska kyrkan 

svarar var för sig för att registrera uppgifter om sina respektive anställda. 

Enligt 11 § lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan har var och en rätt att ta del av Svenska kyrkans 

handlingar om det inte råder någon särskild begränsning av det slag som anges i paragrafen, bland 

annat med hänsyn till skydd för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden. 

Enligt 54 kap. 4 § kyrkoordningen gäller i kyrkans personaladministration förbud mot att röja uppgift 

om en anställds personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att personen 

eller någon närstående lider men. 

De uppgifter du har begärt att få ta del av utgör uppgifter om personliga förhållanden avseende 

anställda i Svenska kyrkan. Den ovan redovisade sekretessbestämmelsen innehåller ett s.k. omvänt 

skaderekvisit vilket innebär att huvudregeln är att det råder förbud mot att lämna ut uppgifterna. I 

förarbetena till den sekretesslagstiftning som kyrkoordningens bestämmelser om förbud mot 

utlämnande baseras på uttalas följande. Att sekretess gäller, om det inte står klart att uppgiften kan 

röjas utan skada, innebär att tillämparen har ett ganska begränsat utrymme för sin bedömning. I 

praktiken innebär detta att tillämparen många gånger inte kan lämna ut en uppgift som omfattas av en 

sekretessregel utan att ha kännedom om mottagarens identitet och om dennes avsikter med begäran 

(prop. 1979/80:2 Del A s. 82, se även Kammarrätten i Göteborg mål 5642–16). 

Det framgår inte av din begäran hur uppgifterna, om de lämnas ut, avses att användas. Kyrkostyrelsen 

finner mot bakgrund av detta att det inte står klart att uppgifterna kan röjas utan att någon enskild lider 

men. Begäran ska därför avslås. 

Upplysningsvis kan nämnas att kyrkoordningen saknar regler om utlämnande av uppgifter genom 

förbehåll på det sätt som i vissa fall är möjligt avseende allmänna handlingar (jft 10. Kap. 14 § 

offentlighet- och sekretesslagen). 

………………….. 

 

 


