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   2022-04-13
     Diarienr: SS 2022-0104 1.1 
 

Processbeskrivning för antagning av präster och diakoner i 
Strängnäs stift 
För vissa profilyrken inom Svenska kyrkan – diakoner och präster – finns en särskild 
antagningsprocess. I det här avsnittet beskrivs vilka personuppgifter som behandlas i 
antagningsprocessen för blivande diakoner och präster. Man kan säga att vägen till att bli präst eller 
diakon vilar på två ben: lämplighet och utbildning. Huvudändamålet med hela antagningsprocessen 
är att pröva och bedöma detta. Processen som pågår under en relativt lång tid har ett starkt fokus på 
lämplighetsbedömning, vilket gör processen integritetskänslig ur ett dataskyddsperspektiv.  

Huvudändamålet är således att hantera antagningen enligt Svenska kyrkans regler. Nedan beskrivs 
steg för steg tillkommande ändamål. Vi berättar också om lagliga grunder som används i processen. 
Utöver de lagliga grunder som omnämns i respektive steg tillkommer i alla steg den lagliga grunden 
allmänt intresse, eftersom stiftet har skyldighet att diarieföra kyrkans handlingar och i övrigt följa 
offentlighetsprincipen (se även processen Hantera inkomna handlingar). Svenska kyrkans regler för 
diarieföring, arkivering och gallring finns i 53–55 kap. kyrkoordningen och SvKB 2016:6, 2017:1 och 
2019:1. 

Antagningsprocessen kan delas upp i fem delar som beskrivs i var sitt underavsnitt: 

• Inledning 
• Intressent (från vägledning till besked efter antagningskonferens) 
• Kandidat 
• Slutår (pastoralteologisk utbildning vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut) 
• Examen och vigning (här ingår grupphandledning under första året i tjänst) 

 
Den som medverkar i antagningsprocessen behöver ha en egen själavårdare. Ingen information 
inhämtas av stiftet rörande detta men det stäms av att sådan finns. 

Stiftet för ett lokalt studentregister som beskrivs i relevanta steg nedan. Enligt gallringsbeslut tas 
uppgifterna i studentregistret bort efter att grupphandledningen under det första året i tjänst har 
avslutats eller efter att pastorsadjunktsåret har fullgjorts. Registret behåller under fem år uppgifter 
om de som fått besked att de inte får fortsätta processen, eftersom en person inte kan påbörja en ny 
antagningsprocess inom den tiden (i enlighet med en överenskommelse i ett biskopsbrev från 2014). 
Registret kan komma att användas för statistikändamål (hur många som deltagit, hur många som 
vigts, antal kvinnor/män och ålder på deltagarna). 

 

Inledning 
Den inledande lagliga grunden för denna process är berättigat intresse; de som tar kontakt med 
Svenska kyrkan i sådana här frågor får antas ha ett starkt intresse att få svar. För de som är 
kyrkotillhöriga tillkommer den lagliga grunden avtal eftersom antagningsprocessen styrs av regler i 
kyrkoordningen, som utgör registrerade stadgar för trossamfundet Svenska kyrkan. När känsliga 
uppgifter om religion behandlas initialt i processen görs det med stöd av undantaget för religiösa 
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samfund att få behandla personuppgifter om medlemmar och de som regelmässigt tar kontakt med 
samfundet.  

De inledande stegen kan schematiskt beskrivas så här: 

 

1. Vägledning. De som är intresserade av en bana som präst eller diakon hör av sig via telefon och 
mejl eller tar upp frågan vid ett möte med biskopen, stiftsrekryteraren eller annan anställd. I 
kontakterna behandlas namn, adress, telefonnummer, mejladresser, andra kontaktuppgifter, 
uppgifter kopplade till religiös övertygelse samt andra personuppgifter som den registrerade väljer 
att lämna. Ändamålet med behandlingen är att vägleda den som tagit kontakt för att denne ska 
kunna få en uppfattning om den vill gå vidare med en intresseanmälan.  

Det är viktigt att du som vill bli intressent förstår hur omfattande antagningsprocessen är. Vi 
rekommenderar dig därför att redan på det här stadiet gå igenom den här informationen så du 
förstår omfattningen av personuppgiftsbehandling i de olika stegen. Vi uppmanar dig även vara 
försiktig med att lämna integritetskänsliga personuppgifter i mejl (till exempel om religiös 
övertygelse) om du inte kan kryptera meddelanden till oss. Att skicka integritetskänsliga 
personuppgifter via mejl är inte ett säkert sätt att behandla personuppgifter.  

2. Intresseanmälan. I det här steget fyller intressenten i en intresseanmälan som rekryteraren läser, 
analyserar och lagrar. Ändamålet med intresseanmälan är att formalisera den enskildes önskan och 
att kunna göra en första bedömning av lämplighet. Intresseanmälan innebär att den enskilde lämnar 
flera uppgifter om sig själv. Detta innebär att personuppgifter om namn, adress, kyrkotillhörighet 
(även uppgift om dop och konfirmation) samt utbildning och relevant erfarenhet (till exempel 
församlingsarbete) behandlas. Baserat på intresseanmälan för den enskilde samtal med rekryteraren, 
vilket kan leda till att uppgifter som är viktiga för bedömningen av anmälan antecknas. 

Den som lämnar in en intresseanmälan uppmanas att samtidigt skriva under ett avtal rörande 
personuppgiftshanteringen. När Avtal 1 (bilaga 1 till denna Processbeskrivning) underskrivits är den 
lagliga grunden avtal (gäller för nästa delprocess Intressent). 

  

Intressent 
I den här delprocessen beskrivs steget från ansökan till antagningsbesked: 

 

1. Vägledning 2. Intresseanmälan

1. 
Förankring hos 

biskop 

2.
Ansökan

3. Upptaktsdag 4. Test och 
terapeutsamtal

5. 
Antagningspraktik

6. Antagnings-
konferens 7. Återrapportering

8. 
Bedömarkonferens 

och beslut

9. Besked om 
antagning
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Laglig grund för behandlingarna i alla steg är avtal (det avtal som skrevs under i föregående 
delprocess, steg 2). 

 

1. Förankring hos biskopen. Efter att en intresseanmälan har inkommit och eventuellt ytterligare 
utredning har gjorts föredras ärendet för biskopen, som bedömer om intressenten bör inkomma med 
en formell ansökan. Därefter återkopplas biskopens ställningstagande till intressenten. Tanken med 
detta inledande förfarande är både att bedöma lämplighet utifrån intresseanmälan och för att kunna 
planera verksamheten (se till att man har kapacitet att hantera ansökningar). För att kunna 
genomföra föredragningen behandlas personuppgifter från intresseanmälan samt anteckningar från 
möten (se föregående delprocess). 

 

2. Ansökan. Därefter inges ansökan av intressenten till biskopen. Till denna ska ett 
rekommendationsbrev bifogas. Även uppgifter ur kyrkobokföringen om dop, konfirmation och 
tillhörighet inhämtas, eftersom detta är ska-krav för att kunna vigas. Vidare kontrolleras ansökan mot 
uppgifter i folkbokföringen för att tillse att personuppgifterna är korrekt.  

Genom ansökningsblanketten inges personuppgifter som namn, personnummer, kontaktuppgifter 
och kompletterande uppgifter om erfarenhet av förenings- och samhällsarbete (vilken förening och 
uppdrag det avser och under vilka år uppdraget pågått). I den ställs även en fråga om intressenten 
tidigare lämnat in en ansökan till ett annat stift (i så fall kan stiftet behöva göra kontroller med andra 
berörda stift).  

I den personliga redogörelsen uppmanas intressenten beskriva viktiga händelser i sitt liv, sitt böne-, 
andakts- och gudstjänstliv, varför hen vill bli präst eller diakon samt vilka andra yrken hen kan tänka 
sig om hen inte kan bli präst eller diakon. I rekommendationsbrevet finns förutom namn och 
kontaktuppgifter till den som lämnar rekommendationen även dennes subjektiva bedömningar om 
intressenten.  

I ansökningsblanketten anger intressenten även vilka referenspersoner hen vill åberopa. Stiftet 
uppmanar intressenten att informera referenspersonen om att hens namn, titel och kontaktuppgifter 
lämnas i blanketten samt att de referenser som ges kommer att diarieföras och kommuniceras med 
intressenten. 

Ändamålet med uppgiftsinsamlingen är att få tillräckligt underlag för att pröva om intressenten kan 
antas som kandidat hos stiftet, vilket ger behörighet att senare ansöka om fortsatt utbildning, så 
kallad pastoralteologisk utbildning (se delprocessen Slutår). Det är viktigt att förstå vem intressenten 
är och hur hen ser på tro, bekännelse och lära. Vissa formella kontroller rörande sökandens identitet 
samt dop, konfirmation och tillhörighet behöver genomföras och hens lämplighet och kyrkliga 
engagemang behöver bedömas. 

Ibland vill en kandidat som antagits i ett annat stift fortsätta sin antagningsprocess hos Strängnäs 
stift. I sådant fall hämtar stiftet in ansökningshandlingar och andra relevanta underlag från det andra 
stiftet efter att ett avtal om personuppgiftshantering skrivits under. Om sådana handlingar innehåller 
personuppgifter som inte behövs för Strängnäs stifts prövning kommer de maskas vid 
handläggningen av de fortsatta stegen (i diariet kommer handlingar diarieföras utan maskning). 

 

3. Upptaktsdag. De intressenter som inkommit med en ansökan inbjuds till en upptaktsdag i 
Strängnäs. Då ges möjlighet för intressenter, biskop, antagningsgrupp och stiftsrekryterare att få 
träffas för presentation. Information lämnas om den fortsatta antagningsprocessen. I samband med 
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detta behandlas personuppgifter kopplade till deltagares namn, tid, plats och ämne. Ett program för 
upptaktsdagen tas fram och delges deltagare och medverkande. 

  

4. Test och terapeutsamtal. I samband med 
upptaktsdagen lämnas information om 
digitalt test och återkopplingssamtal som 
utförs av psykolog samt en serie samtal, så 
kallad persongenomgång (fyra samtal), som 
utförs av samtalsterapeut. Intressenterna 
får i uppdrag att själva boka test och 
terapeutsamtal, enligt instruktion. 
Strängnäs stift förmedlar endast 
intressenternas namn till externa parter. 
Test och terapeutsamtal kan genomföras 
under ca tre-fyra månader. 

5. Antagningspraktik. Under våren fortgår 
också planering och förberedelse inför 
antagningspraktik i en utsedd församling. I 
samband med detta behandlas 
personuppgifter kopplade till deltagares 
namn, tid, plats och innehåll.  Praktiken 
planeras med syfte att ta fram schema med 
tid, plats och innehåll. En del av 
förberedelsearbetet kan vara att ta fram en 
förteckning med olika kontaktuppgifter som 
delas med berörda parter (praktikanter, 
handledare och ansvariga). Intressenten får 
ta del av praktisk information efter 
planeringen. 

Eftersom intressenten kommer att vara 
anställd av stiftet under praktiken tas ett 
anställningsavtal fram (praktiklön utbetalas). Anställningsavtal postas till intressenten för påskrift. 
Deltagande i praktiken registreras i studentregistret, eftersom det är ska-krav i kommande 
bedömningar. Personuppgifter kopplade till intressenten (namn, profil och kontaktuppgifter) läggs in 
i ett studentregister som stiftet för. Ändamålet med detta är att kunna följa intressentens 
fullgörande av obligatoriska stiftsförlagda moment i antagningsprocessen. I registret noteras datum 
för praktikperioden, församling samt handledarens namn. 

Intressenten ombeds att uppvisa ett utdrag ur polisregistret, vilket krävs om intressenten ska arbeta 
med barn. Datum för uppvisande av utdrag samt utfärdandedatum noteras i studentregistret, 
eftersom utdraget är giltigt 1 år och kan omfatta även eventuell kommande praktikperiod.  

Intressenterna inbjuds till en dag i Strängnäs ca en månad innan praktikstart, ”Förberedelse inför 
praktik”. Syftet är att ge en gemensam grund att stå på, bl a genom arbetspass om liturgi och 
andaktsmetodik, röst- och talvård mm. I samband med detta behandlas personuppgifter kopplade till 
deltagares namn, tid, plats och ämne. 

Inför antagningspraktiken görs en detaljplanering på individnivå. I den får församlingen i 
undantagsfall även reda på relevanta uppgifter från tidigare steg för att kunna ge relevanta 

Personuppgiftsansvar vid praktik 

Under antagningspraktiken föreligger ett gemensamt 
personuppgiftsansvar med berörd församling. Strängnäs 
stift ansvarar för de behandlingar som beskrivs i steg 5. 
Detsamma gäller i steg 7.  

Församlingen har ett eget personuppgiftsansvar för de 
behandlingar församlingen gör under placeringen och 
övriga behandlingar som sker under praktikverksamheten. 

Personuppgiftsansvar vid persongenomgång 

Det föreligger ett gemensamt personuppgiftsansvar 
mellan stiftet och psykolog samt fristående 
samtalsterapeuter alt S:t Lukas. Strängnäs stift ansvarar 
för de behandlingar som beskrivs i steg 4. När 
personuppgifter delas med någon av ovan nämnda parter 
uppstår ett gemensamt ansvar. Parterna har eget 
personuppgiftsansvar för behandlingar som sker vid 
samtalen. Ett PUB-avtal finns med psykolog som utför 
tester. 

Ett så kallat inbördes arrangemang kommer att tas fram. 
Detta dokument kommer att beskriva den gemensamma 
personuppgiftsbehandlingen mellan stiftet och S:t Lukas 
alt andra samtalsterapeuter som anlitas. 
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förutsättningar för praktiken. För intressenter som vill antas som präster och diakoner kan biskopen 
ge venia, vilket är ett tillstånd att få predika utan att vara vigd.  

Antagningspraktiken genomförs därefter hos församlingen. I samband med att praktiken avslutas 
genomförs muntliga utvärderingssamtal. Syftet med det är att utvärdera utfallet av praktiken. En 
skriftlig mall kan användas som samtalsunderlag. Minnesanteckningar kan behöva föras. 

Antagningspraktiken är ett nödvändigt moment för att besked om antagning ska kunna meddelas (se 
steg 9). Praktiken får inräknas i den praktik som ska genomföras inför biskops- och domkapitelintyg 
(de tre veckorna av antagningspraktik räknas in i kravet på sammanlagt åtta veckors praktik som ska 
vara fullgjorda inför den prövningen, se vidare delprocessen Slutår).  

6. Antagningskonferens. För att kunna bedöma ansökan genomförs en antagningskonferens i vilken 
en lämplighetsprövning utifrån antagningskriterierna görs. Syftet är också att skapa ett bra 
omhändertagande av intressenterna samt samla in underlag till bedömarkonferensen.  

Arbetet inleds med att ett schema tas fram för antagningskonferensen. I det stadiet behandlas 
personuppgifterna namn på intressent, dennes profil (präst- eller diakonkandidat) och medverkandes 
namn och kontaktuppgifter.  

I konferensen deltar förutom intressenterna biskopen, domprosten, domkapitlets antagningsgrupp 
och rekryteringsansvariga. Ansökningshandlingar och schema skickas ut till medverkande i 
antagningskonferensen i förväg. 

Under konferensen genomförs vidare ett antal enskilda intervjuer med intressenterna. En 
presentationsövning genomförs muntligt. Enskilda minnesanteckningar från konferensen sparas för 
att utgöra underlag till bedömarkonferensen.   

7. Återrapportering från de olika momenten. Rapport från samtliga test och återkopplingssamtal 
lämnas muntligt av psykologen. Rapporter lämnas muntligt av de psykoterapeuter som anlitats för 
samtal/persongenomgång. Stiftsrekryterarna lämnar muntlig rapport från referenstagning. 
Praktikhandledarna lämnar muntlig utvärdering i möte med biskopen, antagningsgruppen och 
stiftsrekryterarna. Insamling av information utgör sammantaget underlag för beslut (se steg 8), 
tillsammans med underlag från de enskilda intervjuerna i antagningskonferensen. Enskilda 
minnesanteckningar kan föras och sparas för att utgöra underlag till bedömarkonferensen (se steg 8).  

8. Bedömarkonferens och beslut. Syftet med bedömarkonferensen är att gå igenom en intressent i 
taget för att bedöma och fatta beslut om ja eller nej till antagning utifrån återrapportering av 
genomförda moment (se ovanstående steg). 

I bedömarkonferensen ingår samma kategori medverkande som i antagningskonferensen inklusive 
en administratör; intressenten deltar alltså inte i momentet. Minnesanteckningar från mötet sparas 
som underlag för beslutet om antagning. 

Baserat på underlagen från tidigare steg gör biskopen och ledamöterna en prövning av om 
intressenten kan antas eller inte till (gå från status intressent till kandidat). För att kunna göra detta 
behandlas personuppgifter som namn, profil, kontaktuppgifter och personnummer. 

Under mötet görs ett sammanfattande ställningstagande av biskopen och ledamöterna och 
intressenten får i nästa steg besked om detta tillsammans med andra medskick (se steg 9).  

9. Besked om antagning. Intressenten får besked om utfall i lämplighetsprövningen (gå från status 
intressent till kandidat). För att kunna göra detta behandlas personuppgifter som namn, profil, 
kontaktuppgifter och personnummer. 
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Samtliga besked meddelas muntligt av biskopen tillsammans med den rekryteringsansvarige för 
respektive profil (beskedet skrivs ner och sparas i akten, vilket utgör en skyldighet enligt 
diskrimineringslagen, laglig grund rättslig förpliktelse).  

För antagna kandidater kan biskopen ge venia, vilket är ett tillstånd att få predika utan att vara vigd. 

I samband med beskedet om antagning skickas ett nytt GDPR-avtal ut som omfattar den 
personuppgiftsbehandling som sker under kandidattiden fram till vigningen, se Avtal 2 (bilaga 2 till 
denna Processbeskrivning). 

Namn och adressuppgifter kan tas från registret för att informera antagna präst- och/eller 
diakonkandidater om möjligheten att söka stipendium från stiftelser. 

 

Kandidat 
Under tiden som kandidat krävs deltagande i ett antal stiftsförlagda moment för att biskops- och 
domkapitelsintyg ska kunna utfärdas inför ansökan till pastoralteologisk utbildning på Svenska 
kyrkans utbildningsinstitut (se Slutår), bland annat genomförandet av Mötesplats mellan stift och 
student (MSS). Laglig grund för behandlingen är avtal (se steg 9 i föregående avsnitt). I denna fas 
ingår följande steg:  

 

1. Inbjudan MSS. För att kunna genomföra MSS behöver planering först ske. Förutom planering utses 
även huvudansvariga. I steget behandlas personuppgifter som namn på medverkande och 
huvudansvariga samt plats och datum för olika moment. Därefter tas en inbjudan fram som delas 
med potentiella deltagare. Den kandidat som är intresserad anmäler sig själv och får därmed 
information (se nästa steg). 

2. Utbildning MSS. Inför själva utbildningen skickas ett välkomstbrev som innehåller praktisk 
information, program, datum och plats för olika moment samt namn på medverkande. Eftersom 
stiftet uppmuntrar till samåkning så delas kontaktuppgifter samt profil om anmälda deltagande till 
dessa genom en enkel deltagarlista. 

Stiftet lämnar även vidare uppgifter till kursgården (namn på deltagare, tid, kontaktuppgifter samt ev 
önskemål om särskild kost såvida deltagaren valt att meddela detta till stiftet för samordning av 
bokningen. I annat fall uppmanas deltagarna att vända sig direkt till kursgården med dessa 
uppgifter). 

Deltagandet i MSS registreras i studentregistret, eftersom det är en viktig förutsättning för att 
biskops- och domkapitelintyg ska kunna utfärdas. MSS är även viktigt i förhållande till den utbildning 
som Svenska kyrkans utbildningsinstitut genomför, ett obligatoriskt moment inför slutåret (se nästa 
delprocess Slutår).  

3. Praktik. För att kunna få ett biskops- och domkapitelintyg behövs sammanlagt åtta veckors praktik. 
För att fullgöra det kravet genomförs ytterligare fem veckors praktik som får läggas ihop med tidigare 
gjord antagningspraktik (se delprocessen Intressent ovan).  

Inför praktiken görs en planering med berörd församling och en praktikhandledare utses. I samband 
med detta behandlas personuppgifter kopplade till kandidatens namn, profil, tid, plats och innehåll. 
Eftersom kandidaten kommer att vara anställd av stiftet under praktiken tas ett anställningsavtal 

1. Inbjudan 
MSS

2.  Utbildning 
MSS 3. Praktik

4. Andlig 
väglednings-

program
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fram (praktiklön utbetalas). Kandidaten får ta del av detta samt övrig praktisk information efter 
planeringen är färdig.  

Kandidaten ombeds att uppvisa ett utdrag 
ur polisregistret, vilket krävs om 
kandidaten ska arbeta med barn. Datum 
för uppvisande av utdrag samt 
utfärdandedatum noteras i 
studentregistret, eftersom utdraget är 
giltigt 1 år och kan omfatta även eventuell 
kommande praktikperiod.  

Vid behov håller stiftet kontakt med 
handledaren och praktikant under 
praktikperioden. I samband med att praktiken avslutas genomförs muntliga utvärderingssamtal. 
Syftet med det är att utvärdera utfallet av praktiken och att genom coachning för reflektion och insikt 
synliggöra praktikantens styrkor och utvecklingspotential. Vid behov kan minnesanteckningar behöva 
föras. En skriftlig mall kan användas som samtalsunderlag och stöd för praktikanten. 

Deltagande i praktiken (datum/antal praktikdagar samt placering i församling) registreras i 
studentregistret, eftersom det är ska-krav inför utfärdandet av ett biskops- och domkapitelintyg. 

 

4. Persongenomgång eller egen 
själavård. För att kunna få ett biskops- 
och domkapitelintyg behövs även 
persongenomgång och/eller egen 
själavård. Persongenomgång kan 
genomföras av S:t Lukas. Nyantagna  
fr o m hösten 2022 kommer att ha gjort 
fyra terapeutsamtal inom ramen för 
antagningsprocessen (se Intressent ovan, 
steg 4 och 7) och erbjuds därefter 
deltagande i Andlig vägledningsprogram 
under ett år. Under en övergångsperiod 
kommer kandidater antagna före 2022 
fortsatt att erbjudas S:t Lukassamtal 
(persongenomgång, fem samtal alt vid behov max tio samtal). Stiftet godtar även deltagande i 
programmet Andlig vägledning under ett år, som ett alternativ till persongenomgång (avser egen 
själavård som ska göras utöver den löpande kontakten med en egen själavårdare som är en 
grundförutsättning i hela processen). Programmet genomförs av stiftet.  
S:t Lukas genomför samtalen (för kandidater antagna före 2022 delas inga uppgifter från samtalen 
med stiftet). För intressenter i antagningen 2022, så förmedlas namn och kontaktuppgifter till utsedd 
samtalsterapeut. Terapeuten får endast intressentens namn. 

När det gäller kandidater antagna före 2022, så lämnar stiftet inte namn till S:t Lukas. Kandidaten 
kontaktar själv närmaste S:t Lukas och uppger Strängnäs stift som fakturamottagare. Vid anmälan till 
Andlig vägledning sker anmälan via anmälningsformulär, som används vid kurser stiftet arrangerar 
(undantaget MSS som anmäls direkt till administratör för rekrytering). 

Stiftet får därefter en faktura från S:t Lukas i vilken rekryterarens namn anges som referens. Vidare 
anges initialer i berörda kandidaters namn, för att stiftet ska kunna veta vad fakturan avser.  

Personuppgiftsansvar vid persongenomgång 

Det föreligger ett gemensamt personuppgiftsansvar mellan 
stiftet och S:t Lukas. Strängnäs stift ansvarar för sin del i de 
behandlingar som beskrivs i punkt 4. När personuppgifter 
delas med S:t Lukas uppstår ett gemensamt ansvar.  

S:t Lukas har eget personuppgiftsansvar för behandlingar 
som sker vid samtalen. 

Ett så kallat inbördes arrangemang kommer att tas fram. 
Detta dokument kommer att beskriva den gemensamma 
personuppgiftsbehandlingen mellan stiftet och S:t Lukas. 

Personuppgiftsansvar vid praktik 

Under praktiken föreligger ett gemensamt 
personuppgiftsansvar med berörd församling. Strängnäs 
stift ansvarar för de behandlingar som beskrivs i punkt 3. 

Församlingen har ett eget personuppgiftsansvar för de 
behandlingar församlingen gör under placeringen och 
övriga behandlingar som sker under praktikverksamheten. 
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När fakturan hanteras följer stiftet bestämmelserna i bokföringslagen. Detta innebär att den lagliga 
grunden rättslig förpliktelse tillkommer i detta steg. 

Slutår 
Efter att de stiftsförlagda momenten genomförts (se delprocessen Kandidat ovan) genomförs slutåret 
(laglig grund är avtal, se steg 9 i delprocessen Intressent). I denna delprocess finns följande steg: 

1. Ansökan biskops- och domkapitelsintyg. För att kunna få ett biskops- och domkapitelsintyg 
behöver en skriftlig ansökan göras. I ansökan finns personuppgifterna namn, personnummer, adress, 
profil (präst- eller diakon), viljeyttring avseende pastoralteologisk utbildning samt den sökandes 
underskrift. 

2. Intygssamtal. En tid bokas för intygssamtal mellan kandidaten och biskopen, för att biskopen ska 
kunna förbereda sin bedömning (se nästa steg). I detta steg behandlas personuppgifter som namn 
och tid för mötet. Under mötet med biskopen diskuteras kandidatens livserfarenheter, 
trosuppfattning och tankar om yrkeskarriär och biskopen gör egna minnesanteckningar. Samtalet är 
ett viktigt redskap för en biskop. Ändamålen att spara anteckningarna är att de underlättar att bygga 
framtida relationer och kunna ge relevant feedback. Anteckningarna sparas så länge kandidaten har 
en roll i Strängnäs stift inom antagningsprocessen eller som präst eller diakon. 

3. Godkännande av biskop och domkapitel. Både biskop och domkapitel har viktiga roller i 
kyrkoordningen vid godkännande av präster och diakoner. Vidare behöver intyget bifogas ansökan 
till den pastoralteologiska utbildningen på Svenska kyrkans utbildningsinstitut (SKUI). 

Av det här skälet prövas ärenden om biskops- och domkapitelsintyg i domkapitlet (i vissa fall kan 
antagningsgruppen medverka och föredra ärenden). I kallelsen till sammanträdet behandlas 
personuppgifter som namn, plats och mötestidpunkt. Vid mötet görs anteckningar som tas in i ett 
protokoll. Då tillkommer uppgifter om ärendet i protokollet. 

Efter sammanträdet tas intyg fram, 
som följer den mall som SKUI tagit 
fram. I intyget behandlas 
personuppgifterna kandidatens 
namn, profil (präst eller diakon) och 
personnummer (för säker 
identifikation), intyg om 
genomgången MSS och praktik, 
persongenomgång och/eller själavård 
samt biskopens namn. Eftersom 
handlingen diarieförs tillkommer 
även diarienummer. I 
studentregistret noteras datum för 
utfärdandet av intyget. 

4. Utbildning hos SKUI. Det här 
steget hanteras huvudsakligen av 

Personuppgiftsansvar  i samarbetet om den 
pastoralteologiska utbildningen 

Det föreligger ett gemensamt personuppgiftsansvar mellan stiftet 
och Svenska kyrkans utbildningsinstitut (SKUI). Strängnäs stift 
ansvarar för de behandlingar som beskrivs i steg 1-3. När 
personuppgifter delas mellan stiftet och SKUI uppstår ett 
gemensamt ansvar. SKUI har eget personuppgiftsansvar för 
personuppgiftsbehandling som institutet gör inför och under 
utbildningen som beskrivs i steg 4. 

I den verksamhetsförlagda praktiken (se steg 5) tillkommer även 
en församling som kan ha personuppgiftsansvar för 
arbetsuppgifter som utförs där. Församlingen har i detta fall inte 
arbetsgivaransvar.  

1. Ansökan 
biskops- och 
domkapitel-

intyg

2.  
Intygssamtal

3. 
Godkännande 
av biskop och 
domkapitel

4. Utbildning 
hos SKUI

5. 
Verksamhets-
förlagd praktik
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SKUI. Stiftet mottar uppgifter från SKUI rörande antagningen till utbildningen, först en preliminär lista 
på sökande (omfattar sökande från alla stift), sedan en slutlig lista när utbildningen har påbörjats.  

Stiftet har även vissa kontakter med SKUI angående planeringen av den verksamhetsförlagda 
utbildningen (se steg 5).  

5. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Den verksamhetsförlagda utbildningen ska genomföras i en 
församling. För att kunna planera och samordna detta behöver stiftet ha kontakt med kyrkoherde 
och handledare i berörd församling. En samordning sker sedan mellan berörd församling, stiftet och 
SKUI. Namn, profil och kontaktuppgifter behandlas i detta skede.  

Stiftet utbetalar reseersättning vid pendling till den som gör VFU i församling, med inkommen 
reseräkning som underlag. För att kunna göra det behöver stiftet behandla personuppgifterna namn 
och bankkontonummer. Hanteringen görs för att kandidaten ska kunna få ersättning i samband med 
VFU och för att kunna följa skattereglerna och bokföringslagen korrekt.  Stiftet bokför 
transaktionerna och följer då bokföringslagens krav på verifikationer (detta innebär att även rättslig 
förpliktelse tillkommer som laglig grund). 

En registrering av deltagande i VFU (tidpunkt för VFU – veckonummer/år – samt VFU-placering i 
församling) görs i studentregistret för samordning av VFU samt för hantering av reseersättning i 
efterhand. 

 

Examen och vigning 
Efter att slutåret har genomförts är det dags för examen och vigning. Den här delprocessen har 
följande steg: 

 

1. Dag inför vigning. Inför vigningen får kandidaterna samlad information om vad som kommer att 
ske under en särskild dag. För att kunna planera denna behandlas personuppgifter som namn (både 
på deltagare och andra medverkande), kandidaternas profil samt tid och plats för dagen. Inbjudan 
med program skickas per e-post och brev. Under genomförandet behandlas inga personuppgifter, 
annat än vigningsassistentens namn och e-postadress som lämnas till domkyrkokaplanen för vidare 
kontakt och information inför vigningsgudstjänsten. 

2. Examensuppgift. Biskopen utser en bok som examensbok och som vigningskandidaterna får i 
uppgift att läsa (hela boken eller delar av, enligt instruktion) inför den muntliga examen i 
domkapitlet. Utifrån examensboken skrivs även ett PM med vissa reflektionsfrågor för kandidaten att 
redogöra för (detta innebär att namn och personliga reflektioner kopplad till religiös övertygelse 
kommer att behandlas), vilket utgör en skriftlig examensuppgift. När den inkommer diarieförs den. 

3. Examen. Både biskop och domkapitel har viktiga roller i kyrkoordningen vid präst- och 
diakonexamen. För att den ska kunna genomföras skickas en kallelse till sammanträde i domkapitlet. 
Till ärendet fogas personuppgifterna namn, profil, uppgift om dop, konfirmation och tillhörighet samt 
utbildningshandlingar. 

Vid mötet får kandidaten närvara personligt och besked om examen lämnas muntligen vid mötet. 
Uppgifter om att examen godkänts tas in i domkapitlets protokoll. Uppgiften om examen delas med 

1. Dag inför 
vigning

2.  Examens-
uppgift 3.  Examen 4. Vigning

5. 
Avslutande 

del
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Kammarkollegiet via nationell nivå vad avser prästkandidaterna. Detta görs för att de ska kunna få 
vigselbehörighet.  

I studentregistret noteras datum för examen. 

4. Vigning. Efter att examen avklarats sker vigningen. Eftersom examen är en stor händelse får 
kandidaten ange vilka gäster hen vill att stiftet ska bjuda in till en lunch (laglig grund för behandling 
av gästernas personuppgifter är berättigat intresse; i intresseavvägningen har beaktats att 
kandidaten själv väljer anhöriga som ska bjudas). Även domkapitlets ledamöter inbjuds. Stiftet bokar 
även logi åt kandidaten. Namn och ev önskemål om särskild kost behandlas här. 

Inför vigningen tar stiftet in en personlig redogörelse från kandidaten (namn, kandidatens ålder och 
var hen studerat) för att kunna användas i vigningsceremonin. Namn på medverkande, 
vigningsassistent och mottagande kyrkoherde behandlas i agendan. 

Under vigningen, som genomförs enligt kyrkohandbokens förfarande, vigs kandidaten av biskopen. 
Ibland brukar även vigningen strömmas för att fler ska kunna delta. 

Den som vigs får sitt prästbrev alternativt diakonbrev. I detta steg behandlas personuppgifterna 
namn och personnummer (för säker identifiering av den som blivit vigd). I studentregistret noteras 
datum för vigning. Ett pressmeddelande skickas ut innan vigningen om vilka som kommer att präst- 
eller diakonvigas samt med information om första placering/tjänst i församling. 

5. Avslutande del. Efter prästvigning ska 
pastorsadjunkterna genomgå ett missiv-år 
med tjänstgöring i en församling (placering 
noteras i studentregistret). För att kunna 
genomföra detta matchas pastorsadjunkten 
mot en församling och sedan görs en 
planering med församlingen (namn och 
kontaktuppgifter behandlas) och en 
handledare utses. Eftersom pastors-
adjunkten kommer att vara anställd av 
Strängnäs stift under pastorsadjunktsåret 
tas ett anställningsavtal fram. Inför 
anställningen ombeds den blivande 
pastorsadjunkten att uppvisa ett utdrag ur 
polisregistret, vilket krävs om hen ska arbeta 
med barn. Pastorsadjunkten får ta del av 
anställningsavtalet samt övrig praktisk 
information efter planeringen är färdig. 
Under pastorsadjunktsåret genomförs även grupphandledning. I planering och schemaläggning 
hanteras personuppgifterna namn, profil, kontaktuppgifter, tid och plats samt ämne. 

Även nyvigda diakoner omfattas av grupphandledning under det första året i tjänst, oavsett om de 
har fått en diakontjänst i församling eller en introduktionstjänst via stiftet. I studentregistret noteras 
uppgift om första tjänst i församling. I vissa fall kan stiftet hjälpa till att ordna en introduktionstjänst. 
Detta görs då i samråd med den blivande diakonen och kan innebära behandling av personuppgifter 
som namn och kontaktuppgifter. Inför introduktionsanställningen ombeds den blivande diakonen att 
för arbetsgivaren uppvisa ett utdrag ur polisregistret, vilket krävs om hen ska arbeta med barn.  
I planering och schemaläggning hanteras personuppgifterna namn, profil, kontaktuppgifter, tid och 
plats samt ämne. 
 

Personuppgiftsansvar under den avslutande delen 

Under pastorsadjunktsåret föreligger ett gemensamt 
personuppgiftsansvar med berörd församling. Strängnäs 
stift ansvarar för de behandlingar som beskrivs i steg 5.  
I vissa fall när personuppgifter delas med församlingen 
uppstår ett gemensamt personuppgiftsansvar.  
Församlingen har ett eget personuppgiftsansvar för de 
behandlingar församlingen gör. 

Stiftet ansvarar för grupphandledningen under det 
första året i tjänst. Då extern handledare anlitas 
föreligger ett gemensamt personuppgiftsansvar mellan 
stiftet och extern handledare. I detta fall ska ett så kallat 
inbördes arrangemang tas fram. Detta dokument 
kommer att beskriva den gemensamma 
personuppgiftsbehandlingen.  
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Grupphandledningen sker för närvarande på lite olika sätt: med extern handledare för 
pastorsadjunkterna och med interna resurser för diakonerna. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Denna processbeskrivning är fastställd av stiftsdirektor Jimmy Åkerfeldt 2022-04-13. 
 
 
Bilagor: 

1. Avtal 1 (Intressent) 
2. Avtal 2 (Kandidat) 
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      2022-04-13 
     Diarienr: SS 2022-0104 1.1 

Avtal 1 i antagningsprocessen  
 

Detta avtal ingås mellan Strängnäs stift och person som vill delta i antagningsprocessen från och 
med intresseanmälan och under tiden personen är intressent1  

 
Parter 
Intressenten: 

Namn:  ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adress: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefonnummer: …………………………………………………………………………………………..................... 

Stiftet: 

Strängnäs stift (organisationsnummer: 252010-0047) 

Adress: Box 84, 645 22 Strängnäs 

Kontaktperson: Ulrika Pettersson, processledare rekrytering, telefonnr: 0152-234 46 

 

1. Avtalet syfte och avgränsning 
Detta avtal ingås för att det ska vara tydligt för deltagaren (intressenten) hur stiftets 
antagningsprocess går till och hur personuppgifter behandlas i processen. Antagningsprocessen 
beskrivs i stiftets integritetspolicy på stiftets webbplats. 

För att säkerställa att behandlingen av personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen har 
stiftet tagit fram avtal för olika delar av antagningsprocessen. Detta beskrivs visuellt i bilden på 
nästa sida. Den som vill genomgå hela antagningsprocessen och får positiva beslut i olika 
kontrollpunkter (se ovala ringar i bilden på nästa sida) kommer att få skriva under två separata avtal 
(se orangefärgad och blå ruta).  

I detta avtal, som är det första avtalet (se orange ruta på bilden i nästa sida), regleras den mellersta 
delen av antagningsprocessen. Avtalet beskriver förutom GDPR-relaterade frågor även andra 
viktiga frågor mellan parterna som ersättning vid praktik och tystnadsplikt. 

Avtalet skickas ut i samband med att den som vill bli intressent skickar in en intresseanmälan. För att 
stiftet ska kunna behandla de personuppgifter som krävs ingås detta avtal. Om inget avtal ingås kan 
intressenten inte få sin intresseanmälan bedömd. 

 
1 Antagningsprocessen beskrivs i stiftets integritetspolicy som utgör bilaga 1 till detta avtal. När det talas om 
processdelar och steg i processer avses den beskrivning som finns i integritetspolicyn. I bilden på nästa sida 
finns också en förklarande bild över hur lagliga grunder används i olika processdelar. 
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Bilden ovan beskriver schematiskt hur antagningsprocessen ser ut och vid vilka tidpunkter det krävs särskilda 
GDPR-avtal. Avtalen ingår för att det ska vara tydligt för båda parter vilken personuppgiftsbehandling som görs 
och när avtalstiden upphör (se även punkt 2 nedan). Det här är GDPR-avtal 1 (se orangefärgade delar av bilden 
ovan).  Röda pilar visar på vilka sätt olika avtal kan upphöra. 
 

2. Avtalstiden 
Detta avtal (Avtal 1) gäller från avtalets undertecknande till dess biskopen fattat beslut om att en 
intressent ska antas eller inte som kandidat. Avtalet kan avslutas i förtid om den som ingett en 
intresseanmälan återkallar den, inte kommer in med en ansökan eller inte får ansökan beviljad (se 
bilaga 1, sid 1). Avtalet kan också avslutas genom att deltagaren meddelar stiftet att hen inte önskar 
delta längre.  

Om biskopen beslutar att intressenten kan bli kandidat kommer hen att erbjudas deltagande i de 
sista delprocesserna i antagningsprocessen. En förutsättning för sådant deltagande är att nytt avtal 
(Avtal 2, se blå ruta på bilden nästa sida) undertecknas. Om sådant nytt avtal inte ingås kommer 
personuppgifter i ej diarieförda2 handlingar gallras senast ett år från att beslutet meddelades.  

3. Övergripande ändamålet med delprocessen som omfattas av avtalet 
Huvudändamålet är att hantera antagningen enligt Svenska kyrkans regler. För att kunna antas görs 
först en intresseanmälan som kan leda till att även en ansökan inlämnas. Därefter vidtar vissa 
moment i vilken intressenten bedöms och får utvecklas. Efter intressenttiden kan den som passerat 
de obligatoriska momenten efter prövning av biskopen antas som kandidat3.   

I integritetspolicyn i bilaga 1 (Processbeskrivning för antagning av präster och diakoner i Strängnäs 
stift) beskrivs både i den inledande texten och under rubriken Intressent ändamål med stiftets 
behandling av personuppgifter mer ingående.  

4. Villkor för deltagande 
Deltagande är kostnadsfritt och frivilligt. Det kan avslutas när som helst av intressenten (se under 
punkt 2). Att vara intressent innebär att man kan få guidning av stiftet men innebär inte några 

 
2 Beträffande diarieföring, se punkt 5.  
3 I det skedet ingås ett nytt avtal, se bilden ovan. 
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garantier för att intressenten ska antas som kandidat. Intressenten ansvarar själv för att hålla 
kontakt med stiftet och tillse att egna aktiviteter i de olika stegen genomförs. 

Under rubriken Intressent, steg 5 Antagningspraktik i integritetspolicyn (bilaga 1, Process-
beskrivning) utgår ersättning till intressenten som betalas av stiftet. Under praktiken kommer 
intressenten att vara placerad i en församling eller ett pastorat och uppgifter genomföras enligt de 
riktlinjer som församlingen/ pastoratet ger. 

5. Villkor vid behandling av personuppgifter 
Strängnäs stift kan enbart behandla personuppgifter som rör intressenten (laglig grund att behandla 
personuppgifter om andra föreligger inte). Intressenten är ansvarig att själv begränsa information 
som lämnas så att den bara rör personuppgifter som kan kopplas till hen själv. Intressenten är 
ansvarig för att hen har förankrat med anhöriga och referenspersoner att deras personuppgifter 
(namn och kontaktuppgifter) kan lämnas till stiftet och att den som lämnat rekommendationsbrev 
fått besked hur det kommer användas.  Om korrespondens eller andra handlingar som lämnas av 
intressenten i övrigt innehåller personuppgifter som kan kopplas till andra fysiska personer kommer 
stiftet stryka över dessa med svart färg i samband med att de diarieförs (överstrykningen görs på en 
ny kopia). Uppgifter om sådana tredje personer kommer därefter inte behandlas av stiftet. 

I bilaga 1 framgår vilka som får ta del av personuppgifter i olika steg och ändamålet bakom detta. I 
vissa av dessa steg förekommer förtroliga samtal eller tystnadsplikt (se punkt 7 i detta avtal). 

Detta avtal och vissa inkomna och upprättade handlingar kommer att diarieföras enligt Svenska 
kyrkans regler för diarieföring och arkivering eller hållas samlade på annat systematiskt sätt (se 53-
54 kap. kyrkoordningen och SvKB 2016:6, 2017:1 och 2019:1). Stiftet har baserat på nämnda regler i 
en dokumenthanteringsplan klargjort när handlingar ska bevaras och gallras. 

Utöver detta kommer ansvarig handläggare att förvara kopior på vissa handlingar hos sig för att 
enklare kunna administrera och genomföra möten. Även ej diarieförda minnesanteckningar (se 
föregående stycke) kommer hanteras på detta sätt. Aktkopior och löpande minnesanteckningar 
som förvaras på detta sätt kommer förvaras på ett säkert sätt och gallras så fort de inte längre 
behövs, senast i samband med avslut av avtalet eller efter fem år om ansökan avslås (se punkt 2).  

I kontakter mellan stiftet och intressenten får e-post utan kryptering inte användas om känsliga 
uppgifter4 eller uppgifter om lagöverträdelser kan komma att överföras.  

För att hålla reda på olika moment under avtalstiden och göra verksamhetsstatistik görs 
anteckningar i ett studentregister på det sätt som framgår av bilaga 1. 

6. Förtroliga samtal 
I antagningsprocessen är det viktigt att vara ärlig och våga utvärdera sig själv. Den som deltar i 
processen ska vara medveten om att detta är en väsentlig del av förfarandet. I vissa moment förs 
samtal vilka syftar till att reda ut viktiga livshändelser och hur de påverkat intressenten som person 
och intressentens kristna tro. Feedback kan vid sådana tillfällen också ges av personal som är 
ansvarig för aktuellt steg. Vissa minnesanteckningar rörande intressentens egen utvecklingsresa kan 
tas om de bedöms vara relevanta för nästa delprocess. I sådana samtal kan när det är relevant även 
händelser som rör andra personer diskuteras men inga anteckningar förs om sådana personer.  

 
4 Känsliga personuppgifter är personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös 
eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, 
biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en 
fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning 
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7. Tystnadsplikt 
7.1 Generellt om tystnadsplikt 
För präster gäller för konfidentiella samtal så kallad absolut tystnadsplikt. Absolut 
tystnadsplikt innebär att prästen har anmälnings- och vittnesförbud för sådant som framkommit 
under ett konfidentiellt samtal. Ingen behandling av personuppgifter sker i de delar tystnadsplikt 
gäller. 

En diakon har också tystnadsplikt under enskild själavård men till skillnad från en präst kan en diakon 
bryta tystnadsplikten, till exempel när: 

• du som har samtalat med diakonen vill att uppgifter ska föras vidare, 

• det under den enskilda själavården har kommit fram information eller uppgifter som det 
enligt lag är anmälningsplikt på, eller 

• diakonen blir kallad att vittna i en rättegång. 

Personuppgiftsbehandling kan förekomma trots diakons tystnadsplikt i punkterna ovan, till exempel i 
de fall anmälningsskyldighet enligt lag förekommer. 

När intressenten har förtroliga samtal med en präst eller diakon inom ramen för enskild själavård 
tillämpas ovanstående bestämmelser.  

7.2 Uppgift som lämnas under antagningsprocessen. 
Samtal med rekryteringsansvarig och andra inom antagningsprocessen anses inte vara enskild 
själavård och ingår därför inte i den tystnadsplikt som beskrivs ovan. En rekryteringsansvarig kommer 
under den tid avtalet gäller inte genomföra enskild själavård, eftersom uppgifter som lämnas kan 
komma att föras vidare om det behövs för den prövning som beskrivs i processen. 

7.3 Intressentens tystnadsplikt 
När intressenten deltar i praktik i en församling eller ett pastorat ska denne iaktta tystnadsplikt och 
anmälningsskyldighet.   

I Svenska kyrkans verksamhet är hanterandet av frågor om offentlighet och sekretess av avgörande 
betydelse för trovärdigheten. De människor som deltar i församlingens verksamhet, eller på annat 
sätt kommer i kontakt med församlingens medarbetare, måste kunna lita på att uppgifter om deras 
personliga förhållanden inte förs vidare. 

Uppgifter som anförtrotts om en enskilds personliga förhållanden får inte föras vidare, såvida det 
inte rör sig om en uppgift som uppenbart inte kan skada den enskilde eller dennes närstående. 

Den som i kyrkans verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden 
behöver ingripa till ett barns skydd är skyldig att genast anmäla detta till socialnämnden. Alla 
misstankar om att barn (under 18 år) far illa ska anmälas. Skyldigheten gäller såväl anställda som 
praktikanter. Vid misstanke om att någon far illa så rekommenderas att uppgift om detta lämnas till 
någon anställd.   

Tystnadspliktsförbindelse för praktikanter i Strängnäs stift 
Genom undertecknande av detta avtal försäkrar intressenten att hen har informerats om de regler 
om tystnadsplikt och anmälningsskyldighet som gäller inom Svenska kyrkan. I försäkran ingår att 
intressenten inte kommer att röja de uppgifter om enskildas personliga förhållanden som hen 
kommer i kontakt med, såvida det inte berör minderåriga som misstänks fara illa. 
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8. Andras personuppgiftsbehandling 
Stiftet ansvarar för den egna personuppgiftsbehandlingen. Som framgår av bilaga 1 finns det i steg 5 
ett gemensamt personuppgiftsansvar med berörd församling/pastorat. Villkoren för de delade 
personuppgiftsansvaret framgår av faktarutan i bilagan. 

Stiftet ansvarar i övrigt för att ha personuppgiftsbiträdesavtal med externa leverantörer som anlitas. 
I de avtalen ska klargöras att behandlingen ska begränsas på de sätt som framgår av bilaga 1 samt 
att gallring hos dessa ska ske efter uppdraget är redovisat.  

9. Samtycke till behandling av känsliga personuppgifter 
Genom att ingå detta avtal samtycker du som är intressent till att känsliga personuppgifter om dig 
kommer att behandlas på det sätt som framgår av avtalet. Du har rätt att återkalla ditt samtycke 
vilket leder till att fortsatt behandling av känsliga personuppgifter inte kommer att ske men det 
påverkar inte tidigare behandlingar5. Inte heller påverkas stiftets skyldighet att diarieföra, bevara 
och gallra handlingar av en återkallelse eftersom detta görs med stöd av den lagliga grunden 
allmänt intresse. 

Information om registrerades rättigheter avseende personuppgifter och din rätt att lämna klagomål 
till Integritetsskyddsmyndigheten finns i Strängnäs stifts allmänna integritetspolicy, se bilaga 2. Vill 
du veta mer om rättigheterna eller har andra frågor rörande den personliga integriteten kan också 
stiftets dataskyddsombud kontaktas (se kontaktuppgifter på Strängnäs stifts hemsida  
www.strangnasstift.se ). 

Detta avtal har upprättats mellan stiftets företrädare och intressenten. Vardera part har fått ett 
exemplar av avtalet. 

_____________________ 

 

Datum: ………………………………………………  Datum: …………………………………………….. 

 

 

…………………………………………………………  ………………………………………………………… 
Namnteckning (intressenten)      Namnteckning (företrädare) 
    Strängnäs stift 

 

……………………………………………………………… ………………………………………………………… 
Namnförtydligande   Namnförtydligande 
 
 
Bilagor: 

1. Processbeskrivning för antagning av präster och diakoner i Strängnäs stift 
2. Strängnäs stifts allmänna integritetspolicy 

 
5 Om du återkallar ett samtycke kan det få effekter på den prövning stiftet behöver göra. Vi samtalar därför 
gärna med dig om du har funderingar kring detta. Du får gärna också kontakta vårt dataskyddsombud, som 
har tystnadsplikt enligt lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, om du har 
frågor kring detta. 

http://www.strangnasstift.se/
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      2022-04-13 
     Diarienr: SS 2022-0104 1.1 

Avtal 2 i antagningsprocessen  
 

Detta avtal som avser delarna Kandidat, Slutår och Examen och vigning i antagningsprocessen ingås 
mellan Strängnäs stift och person som vill delta i stiftets antagningsprocess (nedan kallad 
kandidaten) 1.  

Parter 
Kandidaten: 

Namn: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adress: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefonnummer: …………………………………………………………………………………………..................... 

Stiftet: 

Strängnäs stift (organisationsnummer: 252010-0047) 

Adress: Box 84, 645 22 Strängnäs 

Kontaktperson: Ulrika Pettersson, processledare rekrytering, telefonnr: 0152-234 46 

 

1. Avtalet syfte och avgränsning 
Detta avtal ingås för att det ska vara tydligt för deltagaren (kandidaten) hur stiftets 
antagningsprocess går till och hur personuppgifter behandlas i processen. Antagningsprocessen 
beskrivs i stiftets integritetspolicy (Processbeskrivning för antagning av präster och diakoner i 
Strängnäs stift, bilaga 1) på stiftets webbplats. 

För att säkerställa att behandlingen av personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen har 
stiftet tagit fram avtal för olika delar av antagningsprocessen, Avtal 1 och Avtal 2. Detta beskrivs 
visuellt i bilden på nästa sida. Den som vill genomgå hela antagningsprocessen och får positiva 
beslut i olika kontrollpunkter (se ovala ringar i bilden på nästa sida) kommer att få skriva under två 
separata avtal (se orangefärgad och blå ruta).  

I detta avtal, som är det andra avtalet (se blå ruta på bilden i nästa sida), regleras den avslutande 
delen av antagningsprocessen (se stegen som beskrivs i Processbeskrivningen under rubrikerna 
Kandidat, Slutår samt Examen och vigning, bilaga 1). Avtalet beskriver förutom GDPR-relaterade 
frågor även andra viktiga frågor mellan parterna som ersättning vid praktik och tystnadsplikt. 

Avtalet skickas ut till den som efter beslut av biskopen accepteras som kandidat. För att stiftet ska 
kunna behandla de personuppgifter som krävs ingås detta avtal. Om inget avtal ingås kan 
kandidaten inte fortsätta sitt deltagande.  

 
1 Antagningsprocessen beskrivs i stiftets integritetspolicy som utgör bilaga 1 till detta avtal. När det talas om 
processdelar och steg i processer avses den beskrivning som finns i integritetspolicyn. I bilden på nästa sida 
finns också en förklarande bild över hur lagliga grunder används i olika processdelar. 
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Bilden ovan beskriver schematiskt hur antagningsprocessen ser ut och vid vilka tidpunkter det krävs särskilda 
GDPR-avtal. Avtalen ingår för att det ska vara tydligt för båda parter vilken personuppgiftsbehandling som görs 
och när avtalstiden upphör (se även punkt 2 nedan). Det här är GDPR-avtal 2 (se blåfärgade delar av bilden ovan).  
Röda pilar visar på vilka sätt olika avtal kan upphöra. 

 
2. Avtalstiden 
Detta avtal (Avtal 2) gäller från avtalets undertecknande (förutsättningen är att biskopen fattat ett 
beslut att kandidaten antas) tills att någon av följande punkter inträffar (punkterna rör olika 
formaliakrav som ska klaras av2): 

• Ansökan om biskops- och domkapitelintyg inkommer inte eller beviljas inte (Se steg 1-3 
under rubriken Slutår i Integritetspolicyn, bilaga 1). 

• Ansökan om att bevilja examen godtas inte eller examen avklaras inte på ett positivt sätt (se 
steg 3 under rubriken Examen och vigning i Integritetspolicyn, bilaga 1). 

• Kandidaten har inte genomfört alla steg som finns i processerna. 

Avtalet kan också avslutas genom att kandidaten meddelar stiftet att hen inte önskar delta längre.  

I övriga fall upphör avtalet att gälla när alla steg i antagningsprocessen slutförts. 

3. Övergripande ändamålet med delprocesserna som omfattas av avtalet 
Huvudändamålet är att hantera antagningen enligt Svenska kyrkans regler. För att kunna bli vigd till 
präst eller diakon behöver alla moment i stegen Kandidat, Slutår och Examen och vigning ha 
genomförts på det sätt som beskrivs i bilaga 1 (där beskrivs både i den inledande texten och under 
rubrikerna ”Kandidat”, Slutår” och ”Examen och vigning” ändamål med stiftets behandling av 
personuppgifter som berörs av detta avtal).  

4. Villkor för deltagande 
Deltagande är kostnadsfritt och frivilligt. Det kan avslutas när som helst av kandidaten (se under 
punkt 2). Att vara kandidat innebär att man kan få guidning av stiftet men innebär inte några 

 
2 Prövningen av punkterna motsvarar texten ”klarar alla krav” i oval blå ring i bilden ovan. 
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garantier för att kandidaten kommer bli vigd eller får genomföra sitt slutår. Kandidaten ansvarar 
själv för att hålla kontakt med stiftet och tillse att egna aktiviteter i de olika stegen genomförs. 

Under rubriken Kandidat (steg 3, Praktik) i integritetspolicyn, bilaga 1, utgår ersättning till 
kandidaten som betalas av stiftet (praktiklön utbetalas då anställningsavtal upprättas). 
Reseersättning kan utgå under rubriken Slutår (steg 5, VFU) i samband med den 
verksamhetsförlagda utbildningen.  

Under praktik och verksamhetsförlagd utbildning kommer kandidaten att vara placerad i en 
församling eller ett pastorat och uppgifter genomföras enligt de riktlinjer som 
församlingen/pastoratet ger. Den verksamhetsförlagda utbildningen utgör en del av den utbildning 
som görs hos Svenska kyrkans utbildningsinstitut, vilket innebär att viss samplanering måste ske. 
Det är ytterst Svenska kyrkans utbildningsinstitut som ansvarar för den verksamhetsförlagda 
utbildningen. 

5. Villkor vid behandling av personuppgifter 
5.1 Allmänt  
Strängnäs stift kan enbart behandla personuppgifter som rör kandidaten (laglig grund att behandla 
personuppgifter om andra föreligger inte). Kandidaten är ansvarig att själv begränsa information 
som lämnas så att den bara rör personuppgifter som kan kopplas till hen själv. Om korrespondens 
eller andra handlingar som lämnas av kandidaten i övrigt innehåller personuppgifter som kan 
kopplas till andra fysiska personer kommer stiftet stryka över dessa med svart färg i samband med 
att de diarieförs (överstrykningen görs på en ny kopia). Uppgifter om sådana tredje personer 
kommer därefter inte behandlas av stiftet. 

I bilaga 1 framgår vilka som får ta del av personuppgifter i olika steg och ändamålet bakom detta. I 
vissa av dessa steg förekommer förtroliga samtal eller tystnadsplikt (se punkt 7 i detta avtal). 

Detta avtal och vissa inkomna och upprättade handlingar kommer att diarieföras enligt Svenska 
kyrkans regler för diarieföring och arkivering eller hållas samlade på annat systematiskt sätt (se 53-
54 kap. kyrkoordningen och SvKB 2016:6, 2017:1 och 2019:1). Stiftet har baserat på nämnda regler i 
en dokumenthanteringsplan klargjort när handlingar ska bevaras och gallras. 

Utöver detta kommer ansvarig handläggare att förvara kopior på vissa handlingar hos sig för att 
enklare kunna administrera och genomföra möten. Även ej diarieförda minnesanteckningar (se 
föregående stycke) kommer hanteras på detta sätt. Aktkopior och löpande minnesanteckningar 
som förvaras på detta sätt kommer förvaras på ett säkert sätt och gallras så fort de inte längre 
behövs och senast i samband med avslut av avtalet (se punkt 2).  

I kontakter mellan stiftet och kandidaten får e-post utan kryptering inte användas om känsliga 
uppgifter3 eller uppgifter om lagöverträdelser kan komma att överföras.  

För att hålla reda på olika moment under avtalstiden och göra verksamhetsstatistik görs 
anteckningar i ett studentregister på det sätt som framgår av bilaga 1. 

 
3 Känsliga personuppgifter är personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös 
eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, 
biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en 
fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning 
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5.2 Bilder och film 
I samband med att vigningen sker kan fotografering förekomma, vilken är frivillig för varje 
deltagare. Tanken är att ta foton som kan vara minnesbilder för deltagarna och för stiftet (laglig 
grund berättigat intresse; i detta har stiftet vägt in att stiftet låter var och en själv ta ställning till 
fotograferingen). Bilder som tas kan även användas på stiftets webbplats och sociala medier 
(journalistiskt ändamål) och de kommer diarieföras och bevaras enligt vad som sägs under rubriken 
Allmänt ovan. 

Samtycke gällande fotografering 

Stiftet kommer att respektera deltagarnas vilja, vilket innebär att du som kandidat behöver ta 
ställning nedan till fotografering: 

☐Ja, jag deltar i fotograferingen.  

☐Nej, jag vill inte delta i fotograferingen. 

För att fler ska kunna ta del av vigningen och för att berätta om kyrkans verksamhet för allmänheten 
kan stiftet även komma att strömma vigningen och visa på sociala medier och stiftets webbplats. 
Stiftet gör detta av journalistiska ändamål. Om kandidaten inte vill finnas med på film som 
strömmas kan detta ordnas genom att detta anmäls till stiftet i förväg. 

6. Förtroliga samtal 
I antagningsprocessen är det viktigt att vara ärlig och våga utvärdera sig själv. Den som deltar i 
processen ska vara medveten om att detta är en väsentlig del av förfarandet. I vissa moment förs 
samtal vilka syftar till att reda ut viktiga livshändelser och hur de påverkat kandidaten som person 
och kandidatens kristna tro. Feedback kan vid sådana tillfällen också ges av personal som är ansvarig 
för aktuellt steg.  Vissa minnesanteckningar rörande kandidatens egen utvecklingsresa kan tas om 
de bedöms vara relevanta för det slutliga beslutet. I sådana samtal kan när det är relevant även 
händelser som rör andra personer diskuteras men inga anteckningar förs om sådana personer.  

Parallellt med förtroliga samtal som förs under de beskrivna stegen i processen är det obligatoriskt 
att kandidaten även får själavård (se steg 4 Persongenomgång eller egen själavård under rubriken 
Kandidat).  

7. Tystnadsplikt 
7.1 Generellt om tystnadsplikt 
För präster gäller för konfidentiella samtal så kallad absolut tystnadsplikt. Absolut tystnads-
plikt innebär att prästen har anmälnings- och vittnesförbud för sådant som framkommit under ett 
konfidentiellt samtal. Ingen behandling av personuppgifter sker i de delar tystnadsplikt gäller. 

En diakon har också tystnadsplikt under enskild själavård men till skillnad från en präst kan en 
diakon bryta tystnadsplikten, till exempel när: 

• du som har samtalat med diakonen vill att uppgifter ska föras vidare, 

• det under den enskilda själavården har kommit fram information eller uppgifter som det 
enligt lag är anmälningsplikt på, eller 

• diakonen blir kallad att vittna i en rättegång. 

Personuppgiftsbehandling kan förekomma trots diakons tystnadsplikt i punkterna ovan, till exempel 
i de fall anmälningsskyldighet enligt lag förekommer. 
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När kandidaten har förtroliga samtal med en präst eller diakon inom ramen för enskild själavård 
tillämpas ovanstående bestämmelser.  

7.2 Uppgift som lämnas under antagningsprocessen. 
Samtal med rekryteringsansvarig och andra inom antagningsprocessen anses inte vara enskild 
själavård och ingår därför inte i den tystnadsplikt som beskrivs ovan. En rekryteringsansvarig 
kommer under den tid avtalet gäller inte genomföra enskild själavård, eftersom uppgifter som 
lämnas kan komma att föras vidare om det behövs för den prövning som beskrivs i processen. 

7.3 Kandidatens tystnadsplikt 
När kandidaten deltar i praktik i en församling eller ett pastorat ska denne iaktta tystnadsplikt och 
anmälningsskyldighet.   

I Svenska kyrkans verksamhet är hanterandet av frågor om offentlighet och sekretess av avgörande 
betydelse för trovärdigheten. De människor som deltar i församlingens verksamhet, eller på annat 
sätt kommer i kontakt med församlingens medarbetare, måste kunna lita på att uppgifter om deras 
personliga förhållanden inte förs vidare. 

Uppgifter som anförtrotts om en enskilds personliga förhållanden får inte föras vidare, såvida det 
inte rör sig om en uppgift som uppenbart inte kan skada den enskilde eller dennes närstående. 

Den som i kyrkans verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden 
behöver ingripa till ett barns skydd är skyldig att genast anmäla detta till socialnämnden. Alla 
misstankar om att barn (under 18 år) far illa ska anmälas. Skyldigheten gäller såväl anställda som 
praktikanter. Misstänker du att någon far illa så rekommenderas du att föra det vidare till någon 
anställd.   

Tystnadspliktsförbindelse för praktikanter i Strängnäs stift 
Genom undertecknande av detta avtal försäkrar kandidaten att hen har informerats om de regler 
om tystnadsplikt och anmälningsskyldighet som gäller inom Svenska kyrkan. I försäkran ingår att 
kandidaten inte kommer att röja de uppgifter om enskildas personliga förhållanden som hen 
kommer i kontakt med, såvida det inte berör minderåriga som misstänks fara illa. 
 

8. Andras personuppgiftsbehandling 
Stiftet ansvarar för den egna personuppgiftsbehandlingen. Som framgår av bilaga 1 finns det i ett 
steg 3 i delprocessen Kandidat ett gemensamt personuppgiftsansvar med berörd praktikförsamling. 
I några steg finns också ett gemensamt personuppgiftsansvar med Svenska kyrkans utbildnings-
institut respektive med S:t Lukas. Villkoren för de delade personuppgiftsansvaret i dessa fall framgår 
av faktarutorna.  

Stiftet ansvarar i övrigt för att ha personuppgiftsbiträdesavtal med externa leverantörer som anlitas. 
I de avtalen ska klargöras att behandlingen ska begränsas på de sätt som framgår av bilaga 1 samt 
att gallring hos dessa ska ske efter uppdraget är redovisat.  

9. Samtycke till behandling av känsliga personuppgifter 
Genom att ingå detta avtal samtycker du som är kandidat till att känsliga personuppgifter om dig 
kommer att behandlas på det sätt som framgår av avtalet.  

Information om registrerades rättigheter avseende personuppgifter och din rätt att lämna klagomål 
till Integritetsskyddsmyndigheten finns i Strängnäs stifts allmänna integritetspolicy, se bilaga 2.  
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Vill du veta mer om rättigheterna eller har andra frågor rörande den personliga integriteten kan 
också stiftets dataskyddsombud kontaktas (se kontaktuppgifter på Strängnäs stifts hemsida  
www.strangnasstift.se ). 
 
Du har rätt att återkalla ditt samtycke vilket leder till att fortsatt behandling av känsliga 
personuppgifter inte kommer att ske men det påverkar inte tidigare behandlingar4. Inte heller 
påverkas stiftets skyldighet att diarieföra, bevara och gallra handlingar av en återkallelse eftersom 
detta görs med stöd av den lagliga grunden allmänt intresse. 
 
_____________________ 

Detta avtal har upprättats mellan stiftets företrädare och kandidaten. Vardera part har fått ett 
exemplar av avtalet. 

 

 

Datum: ………………………………………………….. Datum: …………………………………………….. 

 

 

……………………………………………………………… ………………………………………………………… 
Namnteckning (kandidaten)   Namnteckning (företrädare) 
    Strängnäs stift 

 

 

……………………………………………………………… ………………………………………………………… 
Namnförtydligande   Namnförtydligande 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilagor: 
  

1. Processbeskrivning för antagning av präster och diakoner i Strängnäs stift 
2. Strängnäs stifts allmänna integritetspolicy 
  

 

 

 
4 Om du återkallar ett samtycke kan det få effekter på den prövning stiftet behöver göra. Vi samtalar därför 
gärna med dig om du har funderingar kring detta. Du får gärna också kontakta vårt dataskyddsombud, som 
har tystnadsplikt enligt lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, om du har 
frågor kring detta. 

http://www.strangnasstift.se/
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