
 

 
 

 

Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar 

Meddelat 2018-09-21 

8 kap 25 § kyrkoordningen 

Behörighetsprövning  

1.  Karin Johannesson 

2.  Karin Sarja 

3.  Carin Åblad Lundström 

4.  Sven Hillert 

5.  Lars Åstrand 

 

BAKGRUND 

Den 13 september 2018 hölls i Uppsala stift nomineringsval för nominering av kandidater till 

biskopsvalet den 16 oktober 2018. Protokollet från röstsammanräkningen justerades och anslogs 

samma dag. I nomineringsvalet avgavs 468 giltiga röster. Dessa fördelades enligt följande beträffande 

de kandidater som erhöll fem procent eller mer av rösterna. 

Karin Johannesson 132 

Karin Sarja  116 

Carin Åblad Lundström 50 

Sven Hillert  50 

Lars Åstrand   41 

 

Nomineringsvalet har inte överklagats. 

 

Stiftsstyrelsen har i enlighet med 8 kap. 25 § kyrkoordningen överlämnat resultatet av nominerings-

valet till Ansvarsnämnden för prövning av kandidaternas behörighet att bli biskopsvigda. 

Samtliga ovannämnda biskopskandidater har inkommit med de uppgifter som framgår av 25 kap. 2 § 

kyrkoordningen. 

 

Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar (Robert Schött, Ingemar Söderström, Thomas Stoor 

och Elisabeth Engberg) anförde i beslut den 21 september 2018 följande. 

Ansvarsnämnden ska enligt 8 kap. 8 § första stycket jämfört med 25 kap. 2 § första stycket kyrko-

ordningen pröva behörigheten att vigas till biskop hos dem som erhållit röster i nomineringsvalet. 

Prövningen ska avse dem som erhållit fem procent eller mer av rösterna. Om möjligt ska dock minst 

fem kandidater bli behörigförklarade.  

Envar av Karin Johannesson, Karin Sarja, Carin Åblad Lundström, Sven Hillert och Lars Åstrand har 

till nämnden inkommit med uppgifter om att de är döpta, konfirmerade och tillhör Svenska kyrkan. 

Samtliga dessa kandidater har skriftligen avgett den i 25 kap. 2 § kyrkoordningen föreskrivna 

försäkran att de är beredda att i alla uppgifter tjänstgöra tillsammans med andra som vigts till kyrkans 

vigningstjänst oavsett deras kön. I anslutning därtill har de även tillkännagett att de som biskop i 

Svenska kyrkan avser att utan någon reservation dels personligen viga både män och kvinnor till 

präster och diakoner, dels inte viga någon till präst eller diakon som inte förklarat sig beredd att i alla 

uppgifter tjänstgöra tillsammans med andra som vigts till uppdrag inom kyrkans vigningstjänst oavsett 

deras kön. Ansvarsnämnden finner därför att samtliga de kandidater som prövats ska förklaras 

behöriga att vigas till biskop i Uppsala stift.  

 

Ansvarsnämndens beslut: Ansvarsnämnden förklarar, enligt 8 kap. 8 § första stycket och 25 kap. 2 § 

första stycket kyrkoordningen, Karin Johannesson, Karin Sarja, Carin Åblad Lundström, Sven Hillert 



 

 

 

och Lars Åstrand behöriga att vigas till biskop i Uppsala stift. 

Sökord: Behörighetsprövning 

Ärendenummer: AN 2018/8 

Beslut: 2018/5 

 

 


