Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar
Meddelat 2015-02-20
Obehörighet att utöva kyrkans vigningstjänst
10 kap. 8 § första stycket och 30 kap. 7 § kyrkoordningen

A har, som han får uppfattas, yrkat att Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar ska pröva om
B i avsevärd mån har skadat det anseende en biskop bör ha.
A har till stöd för sin anmälan anfört bl.a. följande. "Fd. s-bp. B firar gtj. med Missionsprov. bp. C
+ ytterligare repr. – sk. ekumenik. En bild säger mer än tusen ord! - - - ". Anmälan är nedtecknad i
kanten på en bild.
B har i yttrande till Ansvarsnämnden anfört att bilden är tagen i kapellet på Ys kloster och har tillagt
bl.a. följande. "Bilden måste vara tagen för rätt länge sedan. Jag kommer inte ens ihåg tillfället.
Biskop D, som för stav, leder en gudstjänst, dock inte eukaristisk. I bakgrunden står jag vid en
korbänk. Biskop D är visitator för klostret och jag är biträdande till honom för vissa svenskkyrkliga
handlingar. - - - Marginalhandlingarna tycks antyda att jag eventuellt gjort mig skyldig till något
förgripligt genom att finnas i samma gudstjänstrum som biskop C. Det kan väl inte vara förbjudet? Jag
har inom ramen för Theobalt i Xområdet, på Z U och vid andra tillfällen på Y, i samband med vbiskoparnas ekumeniska möten och vid andra tillfällen flera gångar stått liturgiskt klädd i samma
gudstjänstrum som biskopar, vilka inte har erkänd gemenskap med svenska kyrkan. Jag har för övrigt
på bilder sett flera svenska biskopar, även ärkebiskopar, stå liturgiskt klädda i gudstjänst med självaste
Påven i Rom. - - - "
Svenska kyrkan ansvarsnämnd för biskopar (Robert Schött, Ingemar Söderström, Thomas Stoor
och Elisabeth Engberg) anförde i beslut den 20 februari 2015 följande.
Svenska kyrkans ansvarsnämnd är ett särskilt organ tillsatt av Kyrkomötet. Ansvarsnämnden ska
självständigt fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen.
Enligt 10 kap. 8 § första stycket och 30 kap. 7 § kyrkoordningen ska Ansvarsnämnden pröva frågor
om biskopars behörighet att utöva kyrkans vigningstjänst.
I egenskap av tillsynsorgan får Ansvarsnämnden med tillämpning av 57 kap. 3 § kyrkoordningen
även utan anmälan ta upp frågor om hur biskoparna utövar sina uppdrag och efterlever avgivna
vigningslöften.
Ansvarsnämnden ska med tillämpning av 30 kap. 4 § kyrkoordningen förklara en biskop obehörig
att utöva kyrkans vigningstjänst om han eller hon har övergett Svenska kyrkans lära, genom egen
ansökan begär det eller har utträtt ur Svenska kyrkan.
Ansvarsnämnden får med tillämpning av 30 kap. 5 § kyrkoordningen förklara en biskop obehörig att
utöva kyrkans vigningstjänst om biskopen
1. har brutit de löften som han eller hon har givit vid vigningen,
2. har brutit sin tystnadsplikt i fråga om sådant som han eller hon fått veta under bikt eller enskild
själavård,
3. på grund av sjukdom eller annan liknande anledning har förlorat förmågan att rätt utöva
vigningstjänsten, eller
4. genom brottslig gärning, på grund av sitt levnadssätt eller på annat sätt i avsevärd mån har skadat
det anseende en biskop bör ha.

A anmälan mot B kortfattad och oprecis. Ansvarsnämnden finner inte att han har anfört någon
omständighet som skulle kunna innebära att B i avsevärd mån har skadat det anseende en biskop bör
ha. As anmälan föranleder därför inte någon åtgärd från Ansvarsnämndens sida.
Ärendet skrivs av från vidare handläggning.
Ansvarsnämndens beslut: A:s anmälan ger inte anledning till åtgärd av Ansvarsnämnden. Ärendet
skrivs av.
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