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SF § 15      SS 2019-0407 

Motion om tillgängliga protokoll 

Från Samuel Kjellqvist (barn och Unga i Skara stift) har inkommit en motion med 
rubriken Tillgängliga protokoll. 
I motionen föreslås: 
1. att protokoll och bilagor från stiftsfullmäktiges sammanträden, efter att ha 

justerats och delgetts fullmäktiges ledamöter, publiceras på stiftets officiella 
webbplats. 

2. att protokoll och bilagor från egendomsnämndens sammanträden, efter att ha 
justerats och delgetts nämndens ledamöter, publiceras på stiftets officiella 
webbplats. 

3. att protokoll och bilagor från stiftsstyrelsens sammanträden, efter att ha 
justerats och delgetts styrelsens ledamöter, publiceras på stiftets officiella 
webbplats. 

Kyrkoordningen reglerar Svenska kyrkans offentlighetsservice vad gäller protokoll i 
3 kap. 40 § där det anges att protokoll ska tillkännages på stiftsorganisationens 
anslagstavla. Protokollet är offentlig och ska hållas tillgängligt för allmänheten. En 
publicering av protokoll är således en så kallad utökad offentlighetsservice. Det är 
två regelverk som behöver tas hänsyn till vid publicering av protokoll på 
stiftsorganisationens hemsida: dataskyddsförordningen och arkivlagstiftningen.  

Enligt föreliggande beslutsunderlag är det möjligt för stiftsfullmäktige att bifalla 
motionärens förslag. Avvägningen att göra är dock den ökade arbetsinsats det 
innebär för stiftsorganisationen att sekretesspröva samtliga protokoll som 
publiceras på en offentlig webbplats då det idag finns en i kyrkoordningen reglerad 
offentlighetsservice, i jämförelse med nyttan av en utökad offentlighetsservice 
genom att publicera protokoll på stiftsorganisationens offentliga webbplats.  

Från stiftskansliets egendomsavdelning har det framförts synpunkten att 
egendomsnämndens protokoll kan innehålla konfidentiell affärsinformation, till 
exempel virkesaffärer/-strategier, status för olika exploateringsprojekt, markaffärer 
m.m. och att detta skulle medföra att protokollen måste skrivas på ett annat sätt 
för att sekretessprövningen inte ska bli för arbetskrävande.  

Ett beslutsunderlag är upprättat, daterat 2020-09-30. 

Stiftsstyrelsen har behandlat ärendet 2020-10-19 § 69, och har lämnat ett 
beslutsförslag. 

Ärendet föredras av utredningssekreterare Göran Gynnemo.  

Anföranden/yrkanden 
Samuel Kjellqvist tackar för svaret.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om stiftsfullmäktige beslutar enligt stiftsstyrelsens förslag, och 
finner frågan med ja besvarad.  
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 Stiftsfullmäktige beslutar 

att med bifall till motionens förslag att-sats 1 och 3, att protokoll och bilagor från 
stiftsfullmäktiges och stiftsstyrelsens sammanträden publiceras på stiftets officiella 
webbplats, samt 

att avslå motionen i den del, att-sats 2, som avser publicering av 
egendomsnämndens protokoll. 

_______________ 

 
 
 
 Expedieras till: 
 Samuel Kjellqvist 
 Stiftsdirektor 
 Utredningssekreterare 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


