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ANMÄLANDE 

Anders Brogren, Sankt Lars kyrkogata 4, 311 31 Falkenberg 

BERÖRD BISKOP 

Biskopen Sven Thidevall, Växjö stift 

SAKEN 
Obehörighet att utöva kyrkans vigningstjänst 

ANSVARSNÄMNDENS BESLUT 

Anders Brogrens anmälan ger inte anledning till åtgärd av Ansvarsnämnden. Ärendet skrivs av. 
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ANMÄLAN M.M. 
Anders Brogren har, som han får uppfattas, yrkat att Svenska kyrkans ansvarsnämnd for biskopar ska pröva om 
Sven Thidevall i avsevärd mån har skadat det anseende en biskop bör ha. 

UTREDNINGEN l ANSVARSNÄMNDEN 
Anders Brogren har i en skrivelse ställd till Svenska kyrkans överklagandenämnd och Svenska kyrkans 
ansvarsnämnd för biskopar anfört att han av Sven Thidevall har förvägrats att ta del av "de inkomna handlingar i 
vilka några kyrkomötesledamöter har anmält vissa uttalanden av komminister Dag Sandahl vid höstens 
kyrkomöte till biskopen i Växjö stift". Anders Brogren har till stöd för sin anmälan refererat delar av innehållet i 
Dag Sandahls s.k. blogg och gjort gällande att det därav skulle framgå att det fanns handlingar i ärendet. Han har 
vidare hänvisat till ett brev från Sven Thidevall den 5 januari 2010. 

Överklagandenämnden behandlade ärendet vid sammanträde den 22 januari 2010 och beslutade därvid att 
tillskriva Anders Brogren enligt följande: "- - - Enligt Överklagandenämnden framgår det inte klart av Er 
skrivelse om ett beslut att vägra lämna ut begärda handlingar har fattats av Sven Thidevall. En begäran om att 
utlämna handlingar ska göras hos den som förvarar handlingen. Om det finns hinder mot att lämna ut en 
handling ska det på begäran av den som vill ha ut handlingen fattas ett skriftligt beslut om avslaget, med 
angivande av skälen därför. Ett överklagande av ett sådant beslut av biskopen ska göras till 
Överklagandenämnden, men ges in till biskopen (se 54 kap. 12 § och 58 kap. 4 § kyrkoordningen). Det 
ankommer därvid på biskopen att pröva om överklagandet har skett i rätt tid. För det fall Sven Thidevall har 
fattat ett beslut avslag på begäran att lämna ut en handling ska alltså överklagandet ges in till biskopen. Er 
skrivelse kan därför inte föranleda någon åtgärd från Överklagandenämndens sida." 

SKÄL FÖR ANSVARSNÄMNDENS BESLUT 

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 vignings!) änsten, 

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. 

Ansvarsnämnden anser att det är oklart om det alls finns några handlingar att lämna ut och om Sven Thidevall i 
det fall sådana föreligger har fattat formellt beslut om att inte lämna ut dessa. Han har emellertid, enligt Anders 
Brogrens redogörelse, besvarat Anders Brogrens begäran med en utförlig 
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motivering. Ansvarsnämnden finner att kritik inte kan riktas mot Sven Thidevalls handläggning av ärendet. 

Anders Brogrens anmälan föranleder mot bakgrund av ovanstående inte någon åtgärd från 
Ansvarsnämndens sida. 

Ansvarsnämndens beslut får enligt 14 kap. 8 § kyrkoordningen inte överklagas. 
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