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Kyrkorättsnämnden har i sitt yttrande 2021:2y yttrat sig över kyrkostyrelsens skrivelse 
2021:4 Ändringar i kyrkoordningen, avsnitt 2, Övriga ändringar och rättelser. 

I det nämnda yttrandet angav kyrkorättsnämnden att den inte hade något att erinra 
mot de föreslagna ändringarna i kyrkoordningen. Det har uppmärksammats därefter att 
det, av vad som synes vara ett rent förbiseende, ändå kommit med en felaktighet bland 
de föreslagna ändringarna i kyrkoordningen. Det gäller 54 kap. 15 § första stycket. Där 
har i den föreslagna ändringen tagits med en hänvisning till 4 e §. Av skälen för kyrko-
styrelsens förslag framgår att ändringen i 15 § görs i likhet med vad som redan gäller 
avseende 4 e §. I kommentaren till 15 § i skrivelsen noteras vidare att undantagen i 
den paragrafen inte gäller 4 e §. Det står i direkt motsättning till dessa skrivningar att 
ta med 4 e § bland de uppräknade paragraferna i 15 §. Mot den givna bakgrunden bör 
ändringen i 54 kap. 15 § göras enligt följande. 
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

15 § 
Förbud mot att röja uppgifter enligt 2 § 
första stycket, 3–4 d, 5–11 c, 12 och 13 §§ 
hindrar inte att uppgiften lämnas till  

Förbud mot att röja uppgifter enligt 2 § 
första stycket, 3, 4 § första och andra 
styckena, 4 a–4 d, 5–11 a, 11 b § första 
stycket, 11 c, 12 och 13 §§ hindrar inte att 
uppgiften lämnas till 

1. kyrkans organisation för revision, tillsyn och överprövning,  
2. en myndighet, om uppgiftsskyldigheten följer av en lag eller har beslutats med 

stöd av en lag,  
3. socialnämnden enligt 13 a §, eller  
4. företrädare för en arbetstagarorganisation eller till skyddsombud, om uppgifts- 

eller informationsplikten följer av en lag eller ett kollektivavtal.  

Härtill noterar kyrkorättsnämnden, i likhet med vad kyrkostyrelsen framhåller i skri-
velsen, att det i det föreslagna nya tredje stycket i 54 kap. 4 § inte finns ett fullständigt 
SFS-nummer, beroende på att lagen inte var antagen och utfärdad när kyrkostyrelsens 
skrivelse lämnades. Kyrkorättsnämnden konstaterar att en komplettering med korrekt 
SFS-nummer behöver göras och menar att den åtgärden inte kräver något nytt yttrande 
från nämndens sida. 
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