
 

 

 
 

Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar 

Meddelat 2021-11-10 

Utlämnande av handling 

54 kap. 4 a § kyrkoordningen 

 

 

BEGÄRAN 

A har begärt att få ta del av handlingar i tillsynsärenden rörande B.     

 

SKÄL FÖR ANSVARSNÄMNDENS BESLUT 

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

för Svenska kyrkan som öppen folkkyrka med demokratisk organisation. Som kyrkostyrelsen har 

anfört har därför var och en, 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. Se kyrkostyrelsens skrivelse KsSkr 

2003:7, avsnitt 12, och Edqvist m.fl., Kyrkoordning för Svenska kyrkan 2018 med kommentarer och 

angränsande lagstiftning, 5 uppl, sid. 773-774.  

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.  

I kyrkans tillsyns- och överprövningsverksamhet gäller, enligt 54 kap. 4 a § kyrkoordningen, förbud 

mot att röja uppgifter om en enskilds personliga förhållanden. Förbudet gäller om det av någon 

särskild anledning kan antas att personen i fråga eller någon närstående lider men om uppgiften röjs.  

Här gäller alltså ett rakt skaderekvisit. Det råder således en presumtion för offentlighet, dvs. att 

handlingen kan lämnas ut. 

Ansvarsnämnden gör bedömningen att de aktuella handlingarna innehåller sådana uppgifter som 

enligt 54 kap. 4 a § kyrkoordningen inte kan lämnas ut. Med hänsyn härtill och då de skyddade 

uppgifterna förekommer inte endast i vissa delar av handlingarna, avslås A:s begäran.  

Ansvarsnämndens beslut får enligt 14 kap. 8 § kyrkoordningen inte överklagas.   

Robert Schött 

Ordförande 
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