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PROTOKOLL PROTOKOLL NR 

Biskopsmötet 7/2019 

ORT DATUM FÖR MÖTET 

Uppsala 2019-10-22 

  

NÄRVARANDE 

Ärkebiskop Antje Jackelén, ordf. 

Biskoparna 

Karin Johannesson, Uppsala  

Åsa Nyström, Luleå 

Andreas Holmberg, Stockholm 

Martin Modéus, Linköping 

Thomas Petersson, Visby 

Eva Nordung Byström, Härnösand 

Fredrik Modéus, Växjö 

Johan Dalman, Strängnäs 

Sören Dalevi, Karlstad 

Mikael Mogren, Västerås 

Susanne Rappmann, Göteborg 

 

Fredrik Lidé, ärkebiskopens kaplan 

 
EJ NÄRVARANDE 

Johan Tyrberg, Lund 

Åke Bonnier, Skara 

 
FÖREDRAGANDE 

Cristina Grenholm, kyrkosekreterare, § 142  

Gunilla Hallonsten, avdelningschef, Avdelningen för kyrkoliv, § 142-143, § 147 

Maria Lundqvist Norling, rättschef, § 143, § 144 

Maria Adeteg, jurist, rättsavdelningen, § 144 

Maria Södling, programansvarig Lärande och undervisning, § 148  

Helén Ottosson Lovén, generalsekreterare, § 147 

 
SEKRETERARE 

Anna Cöster, teologisk sekreterare, biskopsmötet 

 

 

§ 140  
Ärkebiskopen hälsade biskopsmötet välkommet och öppnade mötet. Biskop 
Karin Johannesson inledde med psalm 770, bön och ett bibelsamtal över 1 
Timotheosbrevet 6.  
 

Sammanträdet öppnas 

§ 141  
Följande övriga ärenden anmäldes: 

- Svenska kyrkans överklagandenämnds beslut 30/2019 
- Information om GDPR  

Dagordning och 

föredragningslista 
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§ 142  

Biskopsmötet hade getts möjlighet att yttra sig inför kyrkostyrelsens 
remissbehandling av betänkandet gällande Organbevarande behandling 
för donation (SOU 2019:26). Biskopsmötet underströk vikten av det 
teologiska perspektiv som innebär att människan lever i relation med 
andra, vilket utgör en motvikt till det individuella perspektiv frågan 
rymmer. Det är också av vikt att omsorgen om anhörigvetot vad gäller 
donation inte försvinner, så att bland annat relationen mellan individens 
integritet och samhällets ansvar inte försvagas eller sätts ur spel. 
 

Remissvar  

SOU 2019:26,  

Organbevarande 

behandling för donation 

BM 2019-0044 

§ 143  
Biskopsmötet hade tagit emot en promemoria som gjorts med anledning av 
KmSkr 2014:7. Biskopsmötet diskuterade de tre alternativ promemorian 
mynnade ut i, och ser alternativ B som uteslutet. Alternativ A och C bör 
prövas i remissförfarande. I alternativ A bör dock först ett tillägg göras om 
att en avsägning bör ske av det ämbete som inte ska utövas. Det bör också 
prövas vilken tystnadsplikt som ska gälla i de olika alternativen.  
 

Vigningstjänsten 

Byte av uppdrag inom 

vigningstjänsten,  

KmSkr 2014:7  

BM 2019-0045 

§ 144  
Biskopsmötet hade tagit emot en promemoria med förslag till direktiv för 
en utredning om domkyrkornas ställning i Svenska kyrkan. Biskopsmötet 
konstaterar att det är av vikt att de teologiska perspektiven behandlas brett, 
så att teologi- och kyrkohistoriska samt ecklesiologiska och episkopala 
perspektiv beaktas. Biskoparna lämnade synpunkter på utredningens 
omfattning gällande domkyrkorna i Kalmar, Mariestad och Lund samt 
domprostarnas roll i relation till domkyrkorna. Biskopsmötet beslutar att 
nominera biskop Johan Dalman att ingå i utredningen. 
   

Domkyrkornas 

ställning 

KS 2018-1375 

BM 2019-0046 

Förslag till 

utredningsdirektiv  

§ 145  
Rättschefen informerade om processen gällande GDPR i relation till 
domkapitlens uppgift att behörighetspröva för vigningstjänst. 
 

GDPR  

§ 146  
Med anledning av Svenska kyrkans överklagandenämnds beslut angående 
biskopens ledaransvar i Svenska kyrkan vill biskopsmötet anföra följande:  
 
Biskopens ledningsuppdrag i kyrkan är ett och odelat. I begreppet ”tillsyn 
och främjande” ryms många aspekter, till exempel administrativa, 
teologiska, praktiska, andliga och disciplinära, vilka alla på olika sätt hör 
intimt samman med biskopens teologiska och andliga ledarskap. Det 
teologiska och andliga ledarskapet är grundförutsättningen för biskopens 
uppdrag. Kyrkoordningens kap. 8 § 1 beskriver det på följande sätt: 
 
Den som innehar en befattning som biskop ska 
1. förkunna evangelium i ord och handling, 
2. ha ansvar för att evangelium förkunnas rent och klart och för att 
sakramenten förvaltas enligt kyrkans bekännelse och ordning, 
3. svara för ledning och tillsyn, 

Biskopstjänsten 

Samråd angående 

Svenska kyrkans 

överklagandenämnds 

beslut 30/2019 



 

PROTOKOLL DATUM FÖR MÖTET PROTOKOLL NR SIDA 

Biskopsmötet 2019-10-22 7/2019 3 (4) 

 
 

 

Kyrkokansliet, ledningsavdelningen 

POSTADRESS: , 751  70 Uppsala 

BESÖKSADRESS: Sysslomansgatan 4  

TELEFON: 018-16 95 00 

3 (4) 
 

 
4. vårda och värna kyrkans enhet, 
5. viga präster och diakoner, 
6. kalla präster och diakoner till överläggningar, samt 
7. i övrigt fullgöra biskopens uppgifter enligt kyrkoordningen. 
 
Svenska kyrkans överklagandenämnd är ett särskilt organ, inrättat genom 
kyrkoordningen, för att ytterst överpröva beslut inom Svenska kyrkan och 
på det sättet uttyda och tolka kyrkoordningen (10 kap.10 §). 
Överklagandenämnden är också det organ som enligt 13 § i lagen om 
Svenska kyrkan ska finnas.   
 
Av överklagandenämndens skrivningar framgår att det i kyrkoordningen 
saknas tillräcklig tydlighet i fråga om innebörden av biskopens teologiska 
och andliga ledarskap. Detta talar för att kyrkoordningen på denna punkt 
behöver förtydligas så att det klart framgår att biskopens samlade uppdrag i 
teologisk och andlig bemärkelse utgör en integrerad helhet och är 
grundförutsättningen för alla övriga aspekter som ingår i det 
ledningsuppdrag biskopen har. Biskopens andliga ledarskap tar sig uttryck 
i alla aspekter av biskopens ämbetsutövning och pastoral och administrativ 
praktik kan inte skiljas ut från det.  
 
Den som har ett uppdrag inom kyrkans vigningstjänst kan därför inte välja 
att stå under tillsyn endast i avseende på enskilda aspekter av biskopens 
ledarskap. Vigningslöftena omfattar personens hela tjänst i kyrkan. 
Ämbetet är kyrkans, inte den enskilde ämbetsbärarens att fritt förfoga över.  
 
 

§ 147  
Biskopsmötet tog emot generalsekreterarens rapport. Generalsekreterarens 

rapport 

 

§ 148  
Biskopsmötet tog emot information om hur arbetet fortskrider, samt 
information om det kommunikationspaket som kommer att skickas ut till 
stiften för att använda. 
 

Programmet lärande 

och undervisning 

BM 2019-0032 

§ 149  
Biskopsmötet samrådde om bildmaterial inför produktion av ett 
biskopsbrev om nattvarden. 

Biskopsbrev om 

nattvarden 

BM 2017-0004 

§ 150  
Ärkebiskopen informerade om möte hon haft den senaste tiden. Hon lyfte 
särskilt fram mötet med den ekumeniske patriarken Bartholomeus I, och 
Svenska kyrkans delegationsresa till Brasilien-Colombia.  
 
 
 

Ärkebiskopens möten 

BM 2019-0004 
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§ 151  
Biskopsmötet tog emot och tackade för ett inkommet brev från 
Samarbetsrådet mellan judar och kristna. Biskopsmötet underströk vikten 
av att motverka antisemitism i dess olika former. 
 

Inkommet brev 

ÄB 2019-0019:6 

§ 152  
Biskopsmötet tog emot rapport från biskopsvigning i Lutherska kyrkan, 
London. 
  

Rapport biskopsvigning 

ÄB 2018-0023:20 

§ 153  
Biskopsmötet gick igenom kalendariet. Biskopsmötets 

kalendarium 

 

§ 154  
Biskopsmötet gick igenom förteckningen över bordlagda och anmälda 
ärenden. 

Bordlagda och anmälda 

ärenden 

BM 2019 – 0033 

 

§ 155  
Biskopsmötet tog emot två nya böcker i bokserien Forskning för kyrkan, 
Svenska kyrkans enhet för forskning och analys; Diakonins kyrka – teologi, 
kön och omsorgens utmattning, och Samhällsteologi – forskning i 
skärningspunkten mellan akademi, samhälle och kyrka. 

Utdelning av böcker 

 

Ordförande  

  

Antje Jackelén, 

Ärkebiskop  

  

 

Sekreterare Justeras 

  

Anna Cöster, teologisk sekreterare,  Fredrik Lidé, ärkebiskopens kaplan 
 
 



anncoste
Stämpel


