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Behörighetsprövning och yttrande 
 

I kyrkoordningen finns bestämmelser om 
behörighetsprövning för dem som utövar ett 
uppdrag inom kyrkans vigningstjänst. 
Prövningen hänger samman med Svenska 
kyrkans episkopala struktur. Med episkopal 
menas en kyrka där det i varje stift finns en 
biskop med ett övergripande tillsynsansvar. 

Bestämmelserna i kyrkoordningen syftar till 
att bibehålla den episkopala strukturen och är 
bakgrunden till särskilda bestämmelser i vissa 
anställningsfrågor. Genom vigningen svarar 
den som vigts till ett uppdrag som präst eller 
diakon inför både biskop och domkapitel för 
hur han eller hon efterlever sina 
vigningslöften.  

I samband med att en församling eller ett 
pastorat inom stiftet ska rekrytera en 
kyrkoherde, komminister eller diakon till en 
tjänst ska stiftet enligt kyrkoordningen göra en behörighetsprövning samt avge yttrande. 

Processen innehåller följande steg: 

 

Nedan beskrivs stiftets personuppgiftsbehandling. Inom stiftet är domkapitlet ansvarig för de beslut 
som fattas i processen. I bedömningen ska domkapitlet ha ett stiftsövergripande perspektiv så hela 
stiftets verksamhet (det vill säga stiftet samt de församlingar och pastorat som tillhör stiftet) 
tillgodoses. Detta och det som anges ovan om upprätthållandet av den episkopala strukturen är de 
övergripande ändamålen med den personuppgifts behandling som sker i processen. I vissa 
processteg kan tillkommande ändamål finnas vilka redovisas där.  

Övergripande laglig grund för stegen i processen är avtal (kyrkoordningen som är stadgar för 
trossamfundet Svenska kyrkan). Beträffande känsliga personuppgifter kopplade till religion är den 
lagliga grunden rätten för Svenska kyrkan att behandla personuppgifter om medlemmar, eftersom 
tillsynsverksamheten får anses berättigad (tillsyn anges som arbetsuppgift för stiftet i lagen om 
Svenska kyrkan). Gällande uppgifter om präster och diakoner tillkommer rätt att behandla uppgifter 
om religiös övertygelse enligt artikel 9.2 e (präster och diakoner har genom vigningen offentliggjort 
uppgifter om deras religiösa övertygelse).  
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Personuppgiftsansvar i behörighetsprövningen 

När en församling eller ett pastorat inom stiftet vill rekrytera en 
medarbetare är man personuppgiftsansvarig för den 
personuppgiftsbehandling man gör. Om rekryteringen rör 
kyrkoherde, komminister eller diakon har stiftet en roll rörande 
behörighetsprövning. Detta innebär att ett gemensamt 
personuppgiftsansvar uppstår rörande personuppgifter som 
utbyts för att behörighetsprövningen ska kunna ske. I 
processbeskrivningen nedan framgår vilken behandling som 
sker. Rollerna beskrivs också tydligt i kyrkoordningen (ansvaret i 
den episkopala strukturen) samt i de arbetsrättsliga regelverk 
församlingen/ pastoratet har att iaktta). 

Stiftets beslut i behörighetsfrågan kan överklagas till 
Överklagandenämnden. Personuppgiftsansvaret för hanteringen 
i den nämnden finns hos Trossamfundet Svenska kyrkan 
(samfundets nationella nivå). 



 

Även handläggningen följer kraven i kyrkoordningen och tillhörande föreskrifter, vilket innebär att 
handlingar diarieförs och att många ska bevaras (se SvKB 2016:6 och 2917:1). Detta innebär att de 
sparas så länge kyrkoordningen och SvKB 2019:1 kräver detta. För kyrkans offentlighetsprincip, som 
styrs av nämnda regelverk täcks behandlingen av den lagliga grunden allmänt intresse.   

1. Annons och kravprofil.  Processen inleds med att stiftet får besked om att en rekrytering pågår. 
Detta sker ofta genom att stiftet hittar uppgifter i annonser i Kyrkans tidning eller får uppgifter 
direkt från församling/pastorat. När så är fallet skannas den aktuella annonsen in och en avstämning 
görs med berörd församling/pastorat om några ansökningar inkommit. Om så är fallet startas ett 
ärende och diarieföring sker.  

Ändamål med behandlingen är att omvärldsbevaka och hitta relevanta ärenden (få kunskap om 
utlysta tjänster) för att kunna följa kyrkoordningen. I det här steget behandlas personuppgifterna 
namn och kontaktuppgifter samt uppgifter som finns i församlingarnas annons. Om diarieföring 
sker tillkommer personuppgiften diarienummer. 

2. Ansökan. I det här steget skickar församlingen över inkomna ansökningshandlingar i. I detta steg 
behandlas personuppgifter som namn, kontaktuppgifter samt uppgifter som finns i CV och 
personligt brev för samtliga sökande. Stiftet behöver kunna bedöma formalia som utbildning, 
yrkeserfarenhet och om pastorsadjunktsår är genomfört för att kunna genomföra sin 
behörighetsprövning. Stiftet behöver också kunna bedöma ansökan i sin helhet för att kunna avge 
sitt yttrande.  

3. Intervjuer. Nästa steg är att genomföra intervjuer som underlag för beslutet om yttrande (se steg 
5). Inledningsvis avgör stiftsjurist vilka sökande som bedöms behöriga. Därefter gör handläggare ett 
urval av vilka som ska kallas till intervju. Till samtliga sökanden som bedöms behöriga skickas ett 
formulär som sökande fyller i och skickar tillbaka per mejl. Stiftskansliet rekommenderar sökande 
att mejla krypterat om möjligt. Om tjänsten är en kyrkoherdetjänst eller församlingsherdetjänst 
(eller motsvarande) inhämtas även en försäkran om att sökanden är beredd att i alla uppgifter 
tjänstgöra tillsammans med andra som vigts till ett uppdrag inom kyrkans vigningstjänst, oavsett 
kön. Inför intervjuerna görs en genomgång av ansökningshandlingarna.  

Därefter sker intervjun. I intervjun utgår stiftet från formulärets frågor, sökprofil för tjänsten samt 
domkapitlets kriterier. Fördjupande frågor kan röra ledarskap, konflikthantering, personliga 
egenskaper och erfarenheter samt tro och teologi. En eller två personer från tillsättande 
församling/pastorat har möjlighet att närvara och lyssna, men får inte del av det ifyllda formuläret.   

Efter intervjun påbörjas arbetet med ett presentationsunderlag där intrycken från intervjun framgår.  

4. Referenser. För att få ytterligare stöd till beslutet och kunna lämna ett så rättvisande förslag till 
yttrande som möjligt inhämtas även referenser från referenter som sökanden har uppgivit. Vid 
behov kan ytterligare referenser inhämtas efter det att sökanden informerats om detta. De frågor 
som ställs baseras på domkapitlets kriterier och församlingens/pastoratets sökprofil.  

Referenssamtalen sammanfattas i presentationsunderlaget där intervjugruppen också presenterar 
ett förslag till beslut. Presentationsunderlaget diarieförs med sekretessmarkering (en tillkommande 
laglig grund för detta är rättslig förpliktelse, eftersom stiftet behöver följa diskrimineringslagen).  

I det här steget behandlas personuppgifter som namn, kontaktuppgifter, sökt tjänst, subjektiva 
uppgifter från referenspersonen.  



5. Inför sammanträdet Efter referenstagningen får domkapitlets ledamöter ta del av 
intervjugruppens intryck och bedömningar, genom att få tillgång till presentationsunderlaget som 
tagits fram. I steget behandlas personuppgifter som namn, sökt tjänst, subjektiva omdömen, 
tidigare erfarenheter, födelseår och hemort.  

Inför beslutet upprättas ett tjänsteutlåtande som innehåller följande personuppgifter: namn, 
nuvarande tjänst i aktuell församling och i andra fall (då sökanden inte innehar präst-/diakontjänst) 
bostadsort, vilka sökanden som bedöms behöriga/inte behöriga. 

6. Sammanträde. Vid domkapitlets sammanträde fattas beslut om yttrande. I yttrandet bedöms de 
sökande i relation till sökprofil och domkapitlets kriterier enligt följande fyra kategorier: mycket 
lämpad, lämpad, kan komma i fråga och icke lämpad.  

7. Expediering.  

Efter sammanträdet delges de sökande beslutet (även i detta fall är en tillkommande laglig grund 
rättslig förpliktelse, diskrimineringslagen). Även anställande församling/pastorat får ta del av 
beslutet.  

Handlingarna diarieförs. I ett senare skede gallras akten och arkivering sker. I detta följs stiftets 
dokumenthanteringsplan som bygger på SvKB 2016:6, 2017:1 och 2019:1. 

 

Fastställd den 10 juni 2021 
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