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En journalist har begärt att få ta del av ett yttrande i ett av nämndens ärenden. Begäran har i viss 
utsträckning bifallits. 
 
KT genom dess journalist L har vid telefonsamtal med sekreteraren i Svenska kyrkans 
ansvarsnämnd för biskopar, Maria Wetterstrand Hagström, begärt att få ut biskop Ns yttrande över 
anmälan i Ansvarsnämndens ärende AN 2008/5. 
 
Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar (Beslutet fattat av ordföranden Robert Schött enligt 2 
§ arbetsordningen för Ansvarsnämnden) anförde i beslut den 18 september 2008: 
 
I kyrkans tillsyns- och överprövningsverksamhet gäller, enligt 54 kap. 4 a § kyrkoordningen, förbud 
mot att röja uppgifter om en enskilds personliga förhållanden. Förbudet gäller om det av någon 
särskild anledning kan antas att personen i fråga eller någon annan närstående lider men om 
uppgiften röjs. Förbudet gäller dock inte om det är nödvändigt för ett tillsyns- eller 
överprövningsorgan att lämna ut en uppgift för att kunna fullfölja sitt uppdrag. Ett förbud upphör om 
det tas in i ett beslut av tillsyns- eller överprövningsorganet. Här gäller ett rakt skaderekvisit, vilket 
innebär att en uppgift som huvudregel kan lämnas ut. 
 
Ansvarsnämnden konstaterar att Ns yttrande i vissa delar innehåller en redogörelse för vad som 
framkommit i hans tillsynsverksamhet rörande D. I dessa delar finns uppgifter som bedöms vara 
sådana att D eller närstående kan lida men om uppgifterna röjs. 
 
Ls begäran bifalles på så sätt att Ns yttrande lämnas ut med förbehåll för de uppgifter vilka enligt vad 
som ovan redogjorts för omfattas av sekretess enligt 54 kap. 4 a § kyrkoordningen. 
 
Ansvarsnämndens beslut: Ls begäran om utlämnande av biskop Ns yttrande i Svenska kyrkans 
ansvarsnämnds för biskopar ärende AN 2008/5 bifalles i den utsträckning som framgår av bilagan 
till detta beslut. I övrigt avslås begäran. 
 
I den utsträckning som uppgifter i den begärda handlingen inte har lämnats ut kan L begära att 
frågan om utlämnande ska hänskjutas till Ansvarsnämnden för prövning. 
 
Ärendenummer: AN 2008/8 
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