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 Sammanträdesprotokoll  

2022:1 

 
MÖTESINSTANS PARAGRAFER 

KYRKOSTYRELSEN  §§1 – 18 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2022-02-16 

2022-02-17 

10:00 – 17:00  

09:00 – 16:00 
Kyrkokansliet, Uppsala  

NÄRVARANDE 

Se separat sida 

 

 

\\Fap360app4012 \SvK Logo\-1.png  

 

Utses att justera: Nils Gårder 

Justeringens 
plats och tid: Uppsala den dag som framgår av vår elektroniska underskrift 

Underskrifter: 
Sekreterare 

 
 

  Patrik Lidin  

 Ordförande 
  

  Antje Jackelén   

 Justerande 
  

  Nils Gårder  
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 Sammanträdesprotokoll  

 
MÖTESINSTANS 

KYRKOSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2022-02-16 

2022-02-17 

10:00 – 17:00 

09:00 – 16:00 
Kyrkokansliet, Uppsala 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

Mötesdeltagare 

Antje Jackelén, Ordförande 

Wanja Lundby-Wedin, 1:e vice ordförande 

Daniel Tisell, 2:e vice ordförande 

Amanda Carlshamre, Ledamot 

Aron Emilsson, Ledamot, frånvarande §§ 1-4, 11, 15 (delvis), 16-18 

Jesper Eneroth, Ledamot, frånvarande § 5, 15 (delvis) 

Marjut Ervasti, Ledamot 

Nils Gårder, Ledamot 

Marie Johansson, Ledamot, frånvarande §§ 15 (delvis), 16-18 

Lars Johnsson, Ledamot 

Berth Löndahl, Ledamot 

Olle Reichenberg, Ledamot 

Elisabeth Rydström, Ledamot 

Erik Sjöstrand, Ledamot, frånvarande §§ 1-4, 15 (delvis) 

Margareta Winberg, Ledamot, frånvarande 

 

Johan Dalman, Ersättare 

Anders Brunnstedt, Ersättare, beslutande §§ 1-4, 8 (delvis), 9 (delvis), 13, 15 (delvis) 

Sebastian Ekeroth Clausson, Ersättare, frånvarande 

Daniel Engström, Ersättare, beslutande §§ 1-4, 15 (delvis), frånvarande §§ 5-14, 15 (delvis), 16-18 

Johannes Fransson, Ersättare, beslutande, §§ 5, 8 (delvis), 9 (delvis), 15 (delvis), frånvarande §§ 1-3, 15 

(delvis), 16-18 

Lisa Gerenmark, Ersättare, frånvarande 

Carin Jakobsson, Ersättare 

Bengt Kjellgren, Ersättare, beslutande §§ 15 (delvis), 16-18 

Niklas Larsson, Ersättare, beslutande §§ 15 (delvis), 16-18 

Sofija Pedersen Videke, Ersättare, beslutande §§ 1-14, 15 (delvis), frånvarande §§ 15 (delvis), 16-18 

Marie Rydén Davoust, Ersättare, frånvarande 

Marja Sandin-Wester, Ersättare 

Linda Sjöö, Ersättare, beslutande § 8 (delvis) 

Yvonne Stålnacke, Ersättare, beslutande §§ 15 (delvis), 16-18 

Karl-Gunnar Svensson, Ersättare, beslutande §§ 11, 15 (delvis), frånvarande §§ 15 (delvis), 16-18 
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MÖTESINSTANS 

KYRKOSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2022-02-16 

2022-02-17 

10:00 – 17:00 

09:00 – 16:00 
Kyrkokansliet, Uppsala 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

Föredragande 
 

Helén Ottosson Lovén §§ 4, 15 

Patrik Lidin §§ 4, 5, 8-10, 12-17 

Maria Lundqvist Norling §§ 4, 6, 7 

Erika Brundin §§ 4, 8-10, 15 

Karin Sarja §§ 4, 8, 9, 11, 15 

Erik Lysén §§ 4, 10, 15 

Gustaf af Ugglas §§ 4, 15 

Pia Dahlén §§ 4, 15 

Anna-Karin Engström §§ 4, 15 

Rickard Jönsson §§ 4, 15 

Kenneth Nordgren §§ 4, 15 

Ann-Marie Silokangas Belin §§ 4, 15 

Per Starke §§ 4, 15 

Markus Dahlberg § 4 

Erik Gyll § 4 

Maria Löfgren Gernes § 4 

Lena Mattsson § 4 

Migelle Wikström § 7 

Inga-Lena Arvidsson § 11 

Pernilla Jonsson § 15 

Marie Nordström § 15 
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 Sammanträdesprotokoll  

 
MÖTESINSTANS 

KYRKOSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2022-02-16 

2022-02-17 

10:00 – 17:00 

09:00 – 16:00 
Kyrkokansliet, Uppsala 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 1 

Sammanträdets öppnande 

Efter Sv.Ps. 31, bibelsamtal, bön och upprop förklarade ordföranden sammanträdet öppnat. 

§ 2 

Val av protokollsjusterare 

Nils Gårder valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 

§ 3 

Fastställande av föredragningslista 

Föredragningslistan fastställdes.  

§ 4 KS 2021-1425 

Fortsatt introduktion av kyrkostyrelsen  

Vid kyrkostyrelsens sammanträde 15 december 2021 fick kyrkostyrelsen en introduktion till 

styrelsearbetet, bland annat i fråga om samspel inom kyrkostyrelsen, kyrkostyrelsens ansvar och uppgifter 

samt aktuella frågor under den kommande mandatperioden.  

Den fortsatta introduktionen återknöt till sammanträdet i december med samtal om bland annat samspelet 

inom kyrkostyrelsen. Vidare fick kyrkostyrelsen en teknikgenomgång avseende mötesverktygen och en 

fördjupad verksamhetsgenomgång.  

§ 5 

Rapport från arbetsutskottet 

Kyrkostyrelsen fick rapport från arbetsutskottets sammanträde 2–3 februari 2022. Kyrkostyrelsen 

diskuterade rapporten och lade därefter protokollet från arbetsutskottets sammanträde till handlingarna.  
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MÖTESINSTANS 

KYRKOSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2022-02-16 

2022-02-17 

10:00 – 17:00 

09:00 – 16:00 
Kyrkokansliet, Uppsala 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

Beslutsärenden 

§ 6 KS 2021-1500 

 

SvKB: Ändring avseende förteckningsplaner till verksamhetsbaserad arkivredovisning 

Beslut 

Kyrkostyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag  

 

att utfärda Svenska kyrkans bestämmelser (SvKB 2022:1) om ändringar i kyrkostyrelsens beslut (SvKB 

2017:1) med närmare bestämmelser om vård och annan hantering av kyrkans arkiv. 

 

Ärendebeskrivning 

Kyrkostyrelsen fick en presentation av ett förslag till ändringar i kyrkostyrelsens beslut (SvKB 2017:1) 

med närmare bestämmelser om vård och annan hantering av kyrkans arkiv. Ändringarna gäller 

bestämmelserna om förteckningsplaner. 
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MÖTESINSTANS 

KYRKOSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2022-02-16 

2022-02-17 

10:00 – 17:00 

09:00 – 16:00 
Kyrkokansliet, Uppsala 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 7 KS 2020-1086 

 

Kyrkostyrelsens styrning – inrättande av övriga råd och kommittéer 

Beslut 

Kyrkostyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag 

 

att för mandatperioden 2022–2025 inrätta och fastställa instruktioner för 

dels kyrkostyrelsens internationella råd prot.bil. 1, 

dels kyrkostyrelsens musikråd prot.bil. 2,  

dels kyrkostyrelsens redovisningsråd för Svenska kyrkan prot.bil. 3,  

dels kyrkostyrelsens råd för samverkan och digitalisering prot.bil. 4,  

dels kyrkostyrelsens råd för Svenska kyrkan i utlandet prot.bil. 5,  

dels Samiska rådet i Svenska kyrkan prot.bil. 6,  

dels Svenska kyrkans teologiska kommitté prot.bil. 7. 

 

Ärendebeskrivning 

Efter kyrkovalet ska kyrkostyrelsen genomföra val till de organ som ska finnas under mandatperioden. 

Under hösten 2021 utvärderade den avgående kyrkostyrelsens arbetsutskott arbetet med råden under den 

gångna mandatperioden. Arbetsutskottet beslutade 9–10 november 2021 (§ 151) och 23 november 2021 (§ 

159) att till den nyvalda kyrkostyrelsen överlämna förslag till instruktioner för kyrkostyrelsens råd för den 

kommande mandatperioden, vilket skedde till nyvalda arbetsutskottet 2 december 2021 (§ 5). 

Kyrkostyrelsen beslutade 15 december 2021 (§ 13) att inrätta och tillsätta kyrkostyrelsens dispens- och 

överprövningskommitté och kyrkostyrelsens kapitalförvaltningsråd. 

 

Kyrkostyrelsen fick en presentation av ett förslag om inrättande av och instruktioner för kyrkostyrelsens 

övriga råd för mandatperioden 2022–2025, nämligen kyrkostyrelsens internationella råd, kyrkostyrelsens 

musikråd, kyrkostyrelsens redovisningsråd för Svenska kyrkan, kyrkostyrelsens råd för samverkan och 

digitalisering, kyrkostyrelsens råd för Svenska kyrkan i utlandet, Samiska rådet i Svenska kyrkan och 

Svenska kyrkans teologiska kommitté.  
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MÖTESINSTANS 

KYRKOSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2022-02-16 

2022-02-17 

10:00 – 17:00 

09:00 – 16:00 
Kyrkokansliet, Uppsala 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 8 KS 2021-1353 

 

Val till kyrkostyrelsens internationella råd m.fl. 

Beslut 

Kyrkostyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag 

 

att till ledamöter i kyrkostyrelsens internationella råd välja biskop Andreas Holmberg, Mårten Bjöörn, 

Christian Bonde, Celina Falk, Elisabeth Kullenberg, Lars G Linder, Anders Nihlgård, Veronica Pålsson, 

Anna Rapakko, Lisa Tegby och Anders Åkerlund  

 

att utse Lars G Linder till ordförande och Elisabeth Kullenberg till vice ordförande i internationella rådet 

 

att till ledamöter i kyrkostyrelsens musikråd välja Reibjörn Carlshamre, Anne Dungner Hjellström, Nils-

Gunnar Karlsson, Lena Petersson, Annie Svensson, Stefan Therstam, Mattias Wager och Sofia Östling 

 

att utse Reibjörn Carlshamre till ordförande och Sofia Östling till vice ordförande i musikrådet 

 

att till ledamöter i kyrkostyrelsens redovisningsråd för Svenska kyrkan välja Anders Bromée, Jens Persson 

och Desirée Nylén Wittberg 

 

att utse Desirée Nylén Wittberg till ordförande i redovisningsrådet 

 

att till ledamöter i kyrkostyrelsens råd för samverkan och digitalisering välja Suzanne Fredborg, Carin 

Jakobsson, Lars Johnsson, Marie Rudberg, Sofia Särdquist och Inger Wahlman 

 

att utse Lars Johnsson till ordförande och Sofia Särdquist till vice ordförande i rådet för samverkan och 

digitalisering 

 

att till ledamöter i kyrkostyrelsens råd för Svenska kyrkan i utlandet – utöver biskopen i Visby stift – välja 

Maj-Lis Aasa, Marjut Ervasti, Anna Lundblad, Sven Milltoft, Per Anders Sandgren, Svante Talltorp, Nina 

Wahlin, Sara Waldenfors, Johan Wallgren och Birger Wernersson 

 

att utse Anna Lundblad till ordförande och Sara Waldenfors till vice ordförande i rådet för Svenska kyrkan 

i utlandet  

 

att till ledamöter i Samiska rådet i Svenska kyrkan välja biskop Åsa Nyström, Annette Burman Labba, 

Alva Fjällström, Lisa Gerenmark, Jennie Granberg, Levi Karvonen, Nils-Johan Labba, Gunilla Märak, Erik 

Oscar Oscarsson, Britt Sandström och AnnaSara Stenvall 

 

att utse Erik Oscar Oscarsson till ordförande och Nils-Johan Labba till vice ordförande i samiska rådet.  
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MÖTESINSTANS 

KYRKOSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2022-02-16 

2022-02-17 

10:00 – 17:00 

09:00 – 16:00 
Kyrkokansliet, Uppsala 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

 

Kyrkostyrelsen beslutade även 

 

att uppdra till arbetsutskottet att efter slutförd beredning välja återstående två ledamöter i internationella 

rådet och återstående ledamot i redovisningsrådet samt utse vice ordförande i redovisningsrådet.  

 

 

Amanda Carlshamre deltog inte vid beredning/beslutsfattande avseende musikrådet. Lars Johnsson och 

Carin Jakobsson deltog inte vid beredning/beslutsfattande avseende rådet för samverkan och digitalisering. 

Marjut Ervasti deltog inte vid beredning/beslutsfattande avseende rådet för Svenska kyrkan i utlandet. 

 

Ärendebeskrivning 

Kyrkostyrelsen fick en presentation av ett förslag till val av ledamöter till kyrkostyrelsens internationella 

råd, kyrkostyrelsens musikråd, kyrkostyrelsens redovisningsråd för Svenska kyrkan, kyrkostyrelsens råd 

för samverkan och digitalisering, kyrkostyrelsens råd för Svenska kyrkan i utlandet och Samiska rådet i 

Svenska kyrkan, för mandatperioden för 2022–2025. I några fall var beredningen av förslagen inte 

avslutad. Ett fortsatt nomineringsarbete behövde därför ske. 

Kyrkostyrelsen diskuterade förslagen, den genomförda beredningsprocessen, den fortsatta beredningen och 

beslutsförfarandet för återstående val. Slutsatsen blev att beredningsprocessen ska tydliggöras inför nästa 

mandatperiod och att återstående val för internationella rådet respektive redovisningsrådet ska delegeras till 

arbetsutskottet. 

Berth Löndahl framställde yrkande om att Leif Nordlander skulle väljas till ledamot i internationella rådet. 

Ordföranden ställde yrkandet mot arbetsutskottets förslag varvid kyrkostyrelsen biföll arbetsutskottets 

förslag och avslog Berth Löndahls yrkande. 
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MÖTESINSTANS 

KYRKOSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2022-02-16 

2022-02-17 

10:00 – 17:00 

09:00 – 16:00 
Kyrkokansliet, Uppsala 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 9 KS 2022-0047 

Val till arbetsgrupper och samarbetsråd 

Beslut 

Kyrkostyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag   

 

att till ledamöter i samarbetsrådet Svenska kyrkan – EFS välja Eva Nordung Byström, Levi Bergström, 

Vendela Sund och Karl-Gunnar Svensson 

 

att till ledamöter i samtalsgruppen med Equmeniakyrkan välja Martin Modéus, Niklas Grahn, Elin Kakko 

och Anna Tronêt   

 

att till ledamöter i Dialog Pingst Fria församlingar välja Åke Bonnier, Cristina Grenholm och Sofie 

Halvarsson    

 

att till ledamöter i samrådsgruppen för Svenska kyrkans samtalsdagar med ortodoxa kyrkorna i Sverige 

välja Mikael Mogren, Maria Bard, Samuel Gabrielsäther, Fredrik Hollertz, Emma Jansson, Stig Lundberg 

och Malin Pihlgren Nylander 

 

att till ledamöter i beredningsgruppen för Svenska kyrkans liturgipris välja Eva Nordung Byström, 

Reibjörn Carlshamre, Jesper Eneroth, Marika Lagercrantz och Matilda Oldeberg   

 

att till ledamöter i beredningsgruppen för Svenska kyrkans kulturstipendium välja Eva Asp, Clara Berg, 

Carl Adam Landström, Joakim Rindå, Linda Widén och Linda Östergaard 

 

att bekräfta de redan valda ledamöterna Marie-Louise Beckman, Robert Bennesh, Anna Kjellin, Carl-

Adam Landström, Daniel Larsson, Lena Petersson och Peter Wallin i kyrkostyrelsens musikråds särskilda 

kommitté för kompletterande musik till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan, del 1.  

 

 

Karl-Gunnar Svensson deltog inte vid beredning/beslutsfattande avseende samarbetsrådet Svenska kyrkan 

– EFS. Amanda Carlshamre och Jesper Eneroth deltog inte vid beredning/beslutsfattande avseende 

beredningsgruppen för Svenska kyrkans liturgipris. 

Ärendebeskrivning 

Kyrkostyrelsen fick en presentation av ett förslag till val av ledamöter i kyrkostyrelsens arbetsgrupper och 

samarbetsråd m.m. för mandatperioden 2022–2025.  
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MÖTESINSTANS 

KYRKOSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2022-02-16 

2022-02-17 

10:00 – 17:00 

09:00 – 16:00 
Kyrkokansliet, Uppsala 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 10 KS 2021-0067 

 

Ärenden från 2021 års kyrkomöte 

Beslut 

Kyrkostyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag 

att uppdragen enligt prot.bil. 8 från kyrkomötet 2021 ska beredas enligt förslaget. 

 

Ärendebeskrivning 

Efter information om de 24 skrivelser som kyrkostyrelsen mottagit från 2021 års kyrkomöte, beslutade 

arbetsutskottet 1–2 december 2021 (§ 167) att ge generalsekreteraren i uppdrag att ta fram förslag till 

fortsatt beredning av uppdragen. Ärendet har därefter beretts vidare. 

Kyrkostyrelsen fick en presentation av en promemoria med de 24 skrivelserna från kyrkomötet 2021. 

Promemorian innehöll förslag på beredning, resursåtgång och tidsplan för respektive uppdrag. 

Kyrkostyrelsen diskuterade förslagen och lämnade synpunkter till ledning för det fortsatta arbetet med 

uppdragen. 
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MÖTESINSTANS 

KYRKOSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2022-02-16 

2022-02-17 

10:00 – 17:00 

09:00 – 16:00 
Kyrkokansliet, Uppsala 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 11 KS 2020-0924 

 

Finansiering av institutionssjälavården (KmSkr 2019:2, KmSkr 2018:5) 

Beslut 

Kyrkostyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag 

 

att arbeta för införandet av en ny bidragsdel, ett ”arenabidrag”, inom ramen för det nationella 

finansieringssystemet 

 

att inhämta synpunkter från stiften inför kyrkostyrelsens slutliga beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

Kyrkostyrelsen fick en presentation av en rapport över genomförandet av kyrkomötesuppdragen om 

finansiering av institutionssjälavården (KmSkr 2019:2 och KmSkr 2018:5). Vidare presenterades ett förslag 

att tillskapa en ny bidragsdel, ett ”arenabidrag”, inom ramen för det nationella finansieringssystemet. En 

remiss till stiften kan behövas innan slutligt beslut tas i frågan. Förberedelser vidtas för att frågan ska 

komma upp på presidieöverläggningen 16 mars 2022. Kyrkostyrelsen diskuterade förslaget och lämnade 

synpunkter till ledning för det fortsatta arbetet. 
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MÖTESINSTANS 

KYRKOSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2022-02-16 

2022-02-17 

10:00 – 17:00 

09:00 – 16:00 
Kyrkokansliet, Uppsala 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 12 KS 2021-1660 

 

Kyrkostyrelsens råds årsberättelser 2021 

Beslut 

Kyrkostyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag 

att med godkännande lägga rådens årsberättelser för 2021 till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Kyrkostyrelsen fick information om de årsberättelser som kommit in från kyrkostyrelsens nio råd. 

Årsberättelsen för kyrkostyrelsens kapitalförvaltningsråd fastställdes på rådets sammanträde 15 februari 

2022 och kyrkostyrelsen fick information om de ändringar som rådet hade gjort i sin årsberättelse.  
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MÖTESINSTANS 

KYRKOSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2022-02-16 

2022-02-17 

10:00 – 17:00 

09:00 – 16:00 
Kyrkokansliet, Uppsala 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 13 KS 2021-1353 

 

Fast arvode till ordförande i kyrkostyrelsens råd 2022–2025 

Beslut 

Kyrkostyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag  

 

att det ska utgå fast årligt arvode till ordföranden i kyrkostyrelsens dispens- och överprövningskommitté, 

kyrkostyrelsens internationella råd, kyrkostyrelsens kapitalförvaltningsråd, kyrkostyrelsens musikråd, 

kyrkostyrelsens råd för samverkan och digitalisering, kyrkostyrelsens råd för Svenska kyrkan i utlandet, 

Samiska rådet i Svenska kyrkan och Svenska kyrkans teologiska kommitté, med belopp som fastställts av 

Svenska kyrkans arvodesnämnd för den nationella nivån. 

Amanda Carlshamre, Lars Johnsson och Yvonne Stålnacke deltog inte vid beredningen/beslutsfattandet. 

 

Ärendebeskrivning 

Svenska kyrkans arvodesnämnd för den nationella nivån har – med förbehåll för att kyrkostyrelsen beslutar 

att årsarvode ska utgå – fastställt fasta arvoden till ordföranden i kyrkostyrelsens råd. Något fast årsarvode 

har inte fastställts för ordföranden i kyrkostyrelsens redovisningsråd för Svenska kyrkan, eftersom 

ordföranden i det rådet har en expertfunktion. 

Kyrkostyrelsen fick en presentation av ett förslag att – i likhet med föregående mandatperiod – besluta om 

fast årligt arvode till ordföranden i kyrkostyrelsens dispens- och överprövningskommitté, kyrkostyrelsens 

internationella råd, kyrkostyrelsens kapitalförvaltningsråd, kyrkostyrelsens musikråd, kyrkostyrelsens råd 

för samverkan och digitalisering, kyrkostyrelsens råd för Svenska kyrkan i utlandet, Samiska rådet i 

Svenska kyrkan och Svenska kyrkans teologiska kommitté.  
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MÖTESINSTANS 

KYRKOSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2022-02-16 

2022-02-17 

10:00 – 17:00 

09:00 – 16:00 
Kyrkokansliet, Uppsala 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 14 KS 2021-1425 

 

Kyrkostyrelsens sammanträden 2022, 2023 och 2024 

Beslut 

Kyrkostyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag 

 

att ändra tiderna för kyrkostyrelsens sammanträde 3 oktober 2022 till kl. 15.00–17.00 i stället för kl. 18.00–

21.30 

 

att ändra tiderna för presidieöverläggningen våren 2023 till lunch–lunch 15–16 mars i stället för kl. 10–16 

den 15 mars 

 

att fastställa sammanträdesplanen för kyrkostyrelsen 2024 enligt prot.bil. 9. 

 

Ärendebeskrivning 

Kyrkostyrelsen fick en presentation av ett förslag till ändring av sammanträdesplanerna för 2022 och 2023 

och ett förslag till sammanträdesplan för 2024. Kyrkostyrelsen diskuterade förslagen. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 
MÖTESINSTANS 

KYRKOSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2022-02-16 

2022-02-17 

10:00 – 17:00 

09:00 – 16:00 
Kyrkokansliet, Uppsala 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

Diskussion och information 

§ 15   

Verksamhet och ekonomi 2023–2025 – omvärldsbeskrivning m.m. KS 2021-1513 

Kyrkostyrelsen fick 16 december 2021 (§ 101) en presentation av och diskuterade kyrkokansliets 

omvärldsrapport. Utifrån kyrkostyrelsens diskussion har ett förslag till en kortare omvärldsbeskrivning 

tagits fram. Omvärldsbeskrivningen ska läggas till grund för budgetarbetet under 2022 och kommer att 

biläggas kyrkostyrelsens skrivelse om verksamhet och ekonomi 2023–2025 för den nationella nivån.  

Kyrkostyrelsen fick en presentation av omvärldsbeskrivningen. Kyrkostyrelsen diskuterade 

omvärldsbeskrivningen och lämnade förslag på ändringar och tillägg. Vidare fick kyrkostyrelsen 

information om budgetförutsättningarna inför 2023–2025. Till nästa sammanträde kommer ett utkast till 

skrivelse om verksamhet och ekonomi att arbetas fram. Kyrkostyrelsen diskuterade informationen och 

lämnade synpunkter till ledning för det fortsatta arbetet. 

 

Status gamla kyrkomötesuppdrag    KS 2022-0041 

Kyrkostyrelsen fick information om behandlingen av kyrkomötesärenden från 2020 och tidigare. 

 

Ärkebiskopsskifte 2022     KS 2022-1451 

Kyrkostyrelsen fick information om och diskuterade tidsplaneringen m.m. i samband med 

ärkebiskopsskiftet. 

 

Nomineringar av förtroendevalda under 30 år 2021  KS 2022-0040 

Kyrkostyrelsen fick information om hur stor andel av de personer som har nominerats eller utsetts under 

2021 som var under 30 år. 

 

Ärendeplanering för kyrkostyrelsen 2022   KS 2021-1425 

Kyrkostyrelsen fick information om planeringen av ärenden till kyrkostyrelsen under 2022. 

 

Större arrangemang 2022–2024    KS 2021-1425 

Kyrkostyrelsen fick information om och diskuterade större arrangemang under 2022–2024 som berör 

kyrkostyrelsen och där ett eventuellt deltagande skulle kunna vara av intresse för enskilda ledamöter och 

ersättare eller för hela styrelsen. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 
MÖTESINSTANS 

KYRKOSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2022-02-16 

2022-02-17 

10:00 – 17:00 

09:00 – 16:00 
Kyrkokansliet, Uppsala 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

Planerade skrivelser till kyrkomötet 2022    KS 2022-0039 

Kyrkostyrelsen fick information om de skrivelser som planeras från kyrkostyrelsen till kyrkomötet 2022. 

 

Kyrkostyrelsens utvärdering av sitt arbete 2021   KS 2021-1417 

Kyrkostyrelsen fick information om utfallet av enkätundersökningen för kyrkostyrelsens arbete 2021 och 

planerade åtgärder. 

 

Ärkebiskopens rapport 

Ärkebiskopen informerade om några aktuella frågor/händelser, såsom: 

- Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopars beslut 1 februari 2022 att förklara biskopen i Visby 

stift obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst (AN beslut 1/2022) samt arbetet med att stödja 

stiftet 

- Ärkebiskopens medverkan som vintervärd i P1 på annandagen 2021 

- Ärkebiskopens bok Otålig i hoppet – Teologiska frågor i pandemins skugga 

- Ett kondoleansbrev, som har skickats till Church of Pakistan med anledning av dödsskjutningen av 

en präst utanför en kyrka i norra Pakistan 

- Minnesgudstjänsten i Storkyrkan, Stockholm, 26 januari 2022 med anledning av Desmond Tutus 

död 

- Ärkebiskopens och biskopen i Luleå stifts brev till regeringen om gruvetableringen i Gállok, 

Jokkmokk 

- Ärkebiskopens fastebok 2022 – Att bevara vår mänsklighet 

- Ärkebiskopens möte A Week of Neighbours 20–24 februari 2022. 

Kyrkostyrelsen diskuterade rapporten. 

 

Generalsekreterarens rapport    KS 2022-0055 

Kyrkostyrelsen fick en presentation av generalsekreterarens skriftliga rapport och kompletterande 

information om aktuella frågor, såsom: 

- Förvaltningsrätten i Stockholms beslut att bifalla Svenska kyrkans överklagande av 

Integritetsskyddsmyndighetens beslut, som gäller domkapitlens rätt att behandla personuppgifter 

om brottslighet i sin tillsyn över präster och diakoner 

- Regeringskansliets hantering av Svenska kyrkans skrivelser om ägandet av prästlönetillgångarna. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 
MÖTESINSTANS 

KYRKOSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2022-02-16 

2022-02-17 

10:00 – 17:00 

09:00 – 16:00 
Kyrkokansliet, Uppsala 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

Övriga ärenden 

§ 16  

Anmälningsärenden – protokoll från kyrkostyrelsens råd m.m. KS 2022-0428 

Anmälningsärenden enligt prot.bil. 10 anmäldes och lades till handlingarna. 

 

Övriga anmälningsärenden  KS 2022-1427 

Anmälningsärenden enligt prot.bil. 11 anmäldes och lades till handlingarna. 

§ 17  

Delegationsärenden KS 2022-1429 

Kyrkostyrelsen lägger anmälda ärenden till handlingarna. 

 

Delegationsärenden 2021:56–57, 83, 86–90, 2022:1–28. 

Diarienummer KM 2021-7, KM 2021-8, KS 2020-0732, KS 2020-1325, KS 2021-1173, KS 2021-1199, 

KS 2021-1372, KS 2021-1399, KS 2021-1545, KS 2021-1570, KS 2021-1630, KS 2022-0032 och KS 

2022-0045.  

 

§ 18  

Avslutning 

Efter välsignelsen förklarade ordföranden sammanträdet avslutat. 
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            Prot.bil. 1 

 
DOKUMENTNAMN SIDA 

Instruktion för kyrkostyrelsens internationella råd 1(3) 

BESLUTSFATTARE BESLUTSDATUM DIARIENUMMER SENAST UPPDATERAD 

Kyrkostyrelsen 2022-02-17 KS 2020-1086  

 

 

Instruktion för kyrkostyrelsens internationella råd 

Inledande bestämmelser  

1 §  Rådet ska utföra det uppdrag och de uppgifter som anges i denna instruktion. Rådet 

ska i övrigt fullgöra de uppdrag som kyrkostyrelsen kan komma att lämna till rådet 

och på begäran av kyrkostyrelsen lämna upplysningar inom ramen för sin verksamhet. 

 

2 § Rådets ledamöter ska i utövandet av sitt uppdrag uppträda i enlighet med den 

uppförandekod som kyrkostyrelsen har antagit för Svenska kyrkans nationella nivå 

och för den internationella verksamheten. 

Uppdraget 

3 §  Rådet svarar under kyrkostyrelsen för Svenska kyrkans internationella verksamhet.  

Rådet ska bereda ärenden inom sitt verksamhetsområde samt på delegation av 

kyrkostyrelsen besluta i vissa ärendetyper. Delegeringen omfattar inte ärenden av 

principiell karaktär. 

Rådets beredande verksamhet formas utifrån en nära, målmedveten och strategisk 

samverkan med stift och församlingar inom Svenska kyrkan och med andra kyrkor 

och internationella organ. 

Uppdraget fullgörs inom ramen för kyrkostyrelsens uppdrag enligt 10 kap. 3 § 

kyrkoordningen och av kyrkostyrelsen tilldelade medel. De av kyrkostyrelsen 

tilldelade medlen får endast användas för att fullgöra rådets uppdrag och uppgifter. 

Rådet får ianspråkta sådana medel för högst två studieresor per mandatperiod. 

Uppgifter 

4 § Rådet ska inom sitt uppdrag 

a) samordna, planera och utveckla Svenska kyrkans arbete, engagemang och 

finansiering för internationell mission och diakoni, inklusive en ombudsrörelse 

inom Svenska kyrkan till stöd för detta arbete, 

b) verka för en internationellt och ekumeniskt samordnad planering av Svenska 

kyrkans internationella arbete, 

c) till kyrkostyrelsen lämna väl underbyggda förslag till långsiktiga mål och 

strategier samt förslag till nödvändiga prioriteringar för det internationella arbetet. 

För detta arbete ska rådet följa och analysera förändringar och behov i omvärlden, 

d) inom av kyrkostyrelsen tilldelad ram, till kyrkostyrelsen årligen lämna ett förslag 

till budget för det internationella arbetet, och  

e) löpande följa verksamhetens genomförande. 

 

5 §  Rådet ska besluta om 

a) uppförandekoder inom den internationella verksamheten,  
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DOKUMENTNAMN SIDA 

Instruktion för kyrkostyrelsens internationella råd 2(3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) åtaganden gentemot ACT-alliansen, 

c) strategiska styrdokument för Act Svenska kyrkans verksamhet; exempelvis 

strategisk plan och fleråriga ansökningar till Sida, 

d) positionspapper som kan avgränsas till den internationella verksamheten, och 

e) utseende av representanter för Svenska kyrkan till Svenska Jerusalemföreningens 

styrelse. 

 

6 §  Rådet ska följa verksamhetens genomförande, bedöma resultatet av insatserna och 

göra uppföljningar mot antagna mål.  

 

7 §  Rådet ska i sitt arbete svara upp mot de förpliktelser som kyrkostyrelsen har åtagit sig.   

Sammansättning 

8 §  Rådet ska bestå av tretton ledamöter. Endast den som tillhör Svenska kyrkan och har 

fyllt 18 år kan väljas. 

En av ledamöterna ska vara anställd som biskop. Två av ledamöterna ska vara 

experter med särskild kunskap om internationella relationer samt internationellt 

utvecklingsarbete.  

Två av de övriga ledamöterna ska ha nominerats av arbetskonferensen för det 

internationella arbetet och en av Svenska Kyrkans Unga. Endast den som tillhör 

Svenska kyrkan och har fyllt 18 år kan nomineras. 

 

9 §  Ledamöterna utses av kyrkostyrelsen för längst den tid som motsvarar kyrkostyrelsens 

mandatperiod. 

Kyrkostyrelsen utser bland ledamöterna en ordförande och en vice ordförande i 

rådet. 

 

10 §  Rådet kan vid behov knyta till sig en rådgivande grupp av representativa samarbets-

partner i Svenska kyrkans internationella arbete för att stärka omvärldsanalysen och 

förankra långsiktiga mål och strategier 

Sekreterare  

11 §  Sekreterare och föredragande i rådet är den chef inom kyrkokansliet till vars 

ansvarsområde rådets uppdrag huvudsakligen hör. 

Sekreteraren får uppdra åt någon annan att fullgöra sekreterarens uppgifter i rådet.  

Sekreteraren fullgör sitt uppdrag i enlighet med den administrativa ordning som 

gäller för kyrkokansliet. 

Sammanträden och protokoll  

12 §  Rådet bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Kallelse till sammanträde, 

förslag till dagordning samt handlingar ska vara ledamöterna till handa en vecka före 

mötet. 

Vid sammanträdet ska protokoll föras. Bestämmelserna i 3 kap. 36–38 §§ 

kyrkoordningen ska tillämpas. 
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Instruktion för kyrkostyrelsens internationella råd 3(3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet ska justeras av ordföranden senast två veckor efter sammanträdet.  

 

13 §  Sekreteraren har rätt att få en avvikande mening antecknad till protokollet.  

Ärendenas handläggning  

15 §  Rådet är beslutsfört när ordföranden eller, vid förhinder för honom eller henne, vice 

ordföranden och minst hälften av de övriga ledamöterna är närvarande.  

Rådet får sammanträda med ledamöter närvarande på distans i enlighet med de 

förutsättningar som gäller för kyrkostyrelsen enligt 5 a § kyrkomötets beslut (SvKB 

1999:4) om instruktion för kyrkostyrelsens. Rådet får dock sammanträda med 

ledamöter närvarande på distans även om särskilda skäl inte föreligger. Möjligheten 

att närvara på distans gäller även för ordföranden. 

 

16 § I fråga om hur beslut fattas tillämpas bestämmelserna i 3 kap. 31–35 §§ kyrko-

ordningen.  

 

17 §  Om ett ärende är så brådskande att rådet inte hinner sammanträda för att behandla det, 

får ordföranden ensam avgöra ärendet, om det inte är av principiell karaktär. Ett 

sådant beslut ska anmälas vid rådets nästa sammanträde. 

 

18 §  Rådet får i en arbetsordning eller i särskilda beslut lämna över till en eller flera 

ledamöter eller till någon som tjänstgör på kyrkokansliet att avgöra ärenden som är av 

det slaget att de inte behöver prövas av rådet.  

 

19 §  Rådet ska i sitt arbete verka för barnets bästa genom att göra barnkonsekvensanalyser 

inför beslut. 

Samråd och återrapportering 

20 §  Rådets protokoll ska fortlöpande tillställas kyrkostyrelsen och anmälas där. 

 

21 §  Rådet ska årligen, senast 15 januari, lämna en redogörelse för sitt arbete föregående 

kalenderår till kyrkostyrelsen. 

 

22 §  Representanter för rådet ska fortlöpande, och då kyrkostyrelsens arbetsutskott 

bedömer att behov föreligger, hålla avstämningsmöten med arbetsutskottet. 

 

23 §  Vid beredning av ärenden av principiell karaktär eller större vikt ska samråd ske med 

kyrkostyrelsens arbetsutskott.  

Ett samråd enligt första stycket ska ske tidigt under rådets beredning av ärendet och 

före det att rådet lämnar ett förslag till kyrkostyrelsen eller fattar sitt beslut. 

Arbetsutskottet kan besluta att ärendets fortsatta beredning ska ske i samråd med 

arbetsutskottet eller av arbetsutskottet. Om ärendets fortsatta beredning genomförs av 

arbetsutskottet beslutar kyrkostyrelsen i ärendet. 
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   Prot.bil. 2 

 
DOKUMENTNAMN SIDA 

Instruktion för kyrkostyrelsens musikråd 1(3) 

BESLUTSFATTARE BESLUTSDATUM DIARIENUMMER SENAST UPPDATERAD 

Kyrkostyrelsen 2022-02-17 KS 2020-1086  

 

 

Instruktion för kyrkostyrelsens musikråd 

Inledande bestämmelser  

1 §  Rådet ska utföra det uppdrag och de uppgifter som anges i denna instruktion. Rådet 

ska i övrigt fullgöra de uppdrag som kyrkostyrelsen kan komma att lämna till rådet 

och på begäran av kyrkostyrelsen lämna upplysningar inom ramen för sin verksamhet. 

 

2 § Rådets ledamöter ska i utövandet av sitt uppdrag uppträda i enlighet med den 

uppförandekod som kyrkostyrelsen har antagit för Svenska kyrkans nationella nivå.  

Uppdraget 
3 §  Rådet är ett till kyrkostyrelsen rådgivande och beredande sakkunnigorgan på det 

kyrkomusikaliska området. Rådet ska stödja kyrkostyrelsens strategiska arbete med 

kyrkomusik med utgångspunkt i Svenska kyrkans plattform för musik. Rådets arbete 

ska stödja kyrkostyrelsens uppdrag att främja kyrkomusikens roll som ett levande 

kulturarv och som en väsentlig del av kyrkans liv. I utförandet av uppdraget ska rådet 

ha såväl en nationell som en internationell utblick. 

Uppdraget fullgörs inom ramen för kyrkostyrelsens uppdrag enligt 10 kap. 3 § 

kyrkoordningen och av kyrkostyrelsen tilldelade medel. De av kyrkostyrelsen 

tilldelade medlen får endast användas för att fullgöra rådets uppdrag och uppgifter.  

Uppgifter  

4 §  Rådet ska inom sitt uppdrag följa arbetet med de strategier som kyrkostyrelsen 

beslutar om och vid behov lämna förslag till förändringar i kyrkostyrelsens strategiska 

överväganden med utgångspunkt i Svenska kyrkans plattform för musik avseende 

a) utbildningsfrågor, kompetensförsörjning och kompetensutveckling, 

b) samverkan med andra organisationer som rör kyrkans roll i det 

offentliga musiklivet, 

c) fördjupad reflektion om kyrkomusikens roll och identitet inom 

Svenska kyrkan,  

d) stimulerande till nyskapande av kyrkomusik, 

e) hur gudstjänstlivet kontinuerligt kan tillföras ny gudstjänstmusik,  

f) forskning om kyrkomusik, och  

g) stimulerande av psalmsång i och utanför gudstjänsten. 

Rådet ska också ansvara för kyrkostyrelsens musikråds särskilda kommitté för 

kompletterande musik till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan, del I (musikkommittén) 

uppdrag och för uppföljning av kommitténs arbete. Återrapportering av kommitténs 

arbete sker via rådet till kyrkostyrelsen. 
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Instruktion för kyrkostyrelsens musikråd 2(3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 §  Rådet ska följa verksamhetens genomförande, bedöma resultatet av insatserna och 

göra uppföljningar mot antagna mål. 

 

6 §  Rådet ska även, på begäran av kyrkostyrelsen enligt 1 §, ge råd i andra 

kyrkomusikaliska frågor än de som avses i 4 och 5 §§. 

 

7 §  Rådet ska i sitt arbete svara upp mot de förpliktelser som kyrkostyrelsen har åtagit sig. 

Sammansättning 

8 §  Rådet ska bestå av åtta ledamöter. Endast den som tillhör Svenska kyrkan och har fyllt 

18 år kan väljas. 

En av ledamöterna ska vara anställd som domkyrkoorganist och en ska vara 

anställd som musikkonsulent i ett stift/stiftsmusiker. 

Kungl. Musikaliska akademien och Kyrkomusikernas riksförbund ska inbjudas att 

nominera en ledamot vardera. Musikhögskolorna/universiteten ska inbjudas att 

nominera en ledamot till rådet. Inom rådet ska också finnas minst en ledamot med 

kvalificerad teologisk kompetens. Endast den som tillhör Svenska kyrkan och har fyllt 

18 år kan nomineras. 

 

9 §  Ledamöterna utses av kyrkostyrelsen för längst den tid som motsvarar kyrkostyrelsens 

mandatperiod.  

Kyrkostyrelsen utser bland ledamöterna en ordförande och en vice ordförande i 

rådet. 

Sekreterare 

10 §  Sekreterare och föredragande i rådet är den chef inom kyrkokansliet till vars 

ansvarsområde rådets uppdrag huvudsakligen hör. 

Sekreteraren får uppdra åt någon annan att fullgöra sekreterarens uppgifter i rådet. 

Sekreteraren fullgör sitt uppdrag i enlighet med den administrativa ordning som 

gäller för kyrkokansliet. 

Sammanträden och protokoll 

11 §  Rådet bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Kallelse till sammanträde, 

förslag till dagordning samt handlingar ska vara ledamöterna till handa en vecka före 

mötet.  

Vid sammanträdet ska protokoll föras. Bestämmelserna i 3 kap. 36–38 §§ 

kyrkoordningen ska tillämpas. 

Protokollet ska justeras av ordföranden senast två veckor efter sammanträdet. 

 

12 §  Sekreteraren har rätt att få en avvikande mening antecknad till protokollet. 
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Ärendenas handläggning  

13 §  Rådet är beslutsfört när ordföranden eller, vid förhinder för honom eller henne, vice 

ordföranden och minst hälften av de övriga ledamöterna är närvarande.  

Rådet får sammanträda med ledamöter närvarande på distans i enlighet med de 

förutsättningar som gäller för kyrkostyrelsen enligt 5 a § kyrkomötets beslut 

(SvKB 1999:4) om instruktion för kyrkostyrelsens. Rådet får dock sammanträda med 

ledamöter närvarande på distans även om särskilda skäl inte föreligger. Möjligheten 

att närvara på distans gäller även för ordföranden. 

 

14 § I fråga om hur beslut fattas tillämpas bestämmelserna i 3 kap. 31–35 §§ 

kyrkoordningen. 

 

15 §  Om ett ärende är så brådskande att rådet inte hinner sammanträda för att behandla det, 

får ordföranden ensam avgöra ärendet, om det inte är av principiell karaktär. Ett 

sådant beslut ska anmälas vid rådets nästa sammanträde. 

 

16 §  Rådet får i en arbetsordning eller i särskilda beslut lämna över till en eller flera 

ledamöter eller till någon som tjänstgör på kyrkokansliet att avgöra ärenden som är av 

det slaget att de inte behöver prövas av rådet. 

 

17 §  Rådet ska i sitt arbete verka för barnets bästa genom att göra barnkonsekvensanalyser 

inför beslut. 

Samråd och återrapportering 

18 §  Rådets protokoll ska fortlöpande tillställas kyrkostyrelsen och anmälas där. 

 

19 §  Rådet ska årligen, senast 15 januari, lämna en redogörelse för sitt arbete föregående 

kalenderår. 

 

20 §  Representanter för rådet ska fortlöpande, och då kyrkostyrelsens arbetsutskott 

bedömer att behov föreligger, hålla avstämningsmöten med arbetsutskottet. 

 

21 §  Vid beredning av ärenden av principiell karaktär eller större vikt ska samråd ske med 

kyrkostyrelsens arbetsutskott. 

Ett samråd enligt första stycket ska ske tidigt under rådets beredning av ärendet och 

före det att rådet lämnar ett förslag till kyrkostyrelsen eller fattar sitt beslut. 

Arbetsutskottet kan besluta att ärendets fortsatta beredning ska ske i samråd med 

arbetsutskottet eller av arbetsutskottet. Om ärendets fortsatta beredning genomförs av 

arbetsutskottet beslutar kyrkostyrelsen i ärendet. 
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  Prot.bil. 3 

 
DOKUMENT SIDA 

Instruktion för kyrkostyrelsens redovisningsråd för Svenska kyrkan 1(3) 

BESLUTSFATTARE DATUM DIARIENUMMER SENAST UPPDATERAD 

Kyrkostyrelsen 2022-02-17 KS 2020-1086  

 

Instruktion för kyrkostyrelsens redovisningsråd för 
Svenska kyrkan 

Inledande bestämmelser  

1 §  Rådet ska utföra det uppdrag och de uppgifter som anges i denna instruktion. Rådet 

ska i övrigt fullgöra de uppdrag som kyrkostyrelsen kan komma att lämna till rådet 

och på begäran av kyrkostyrelsen lämna upplysningar inom ramen för sin verksamhet. 

 

2 § Rådets ledamöter ska i utövandet av sitt uppdrag uppträda i enlighet med den 

uppförandekod som kyrkostyrelsen har antagit för Svenska kyrkans nationella nivå.  

Uppdraget 

3 §  Rådet svarar under kyrkostyrelsen för redovisning- och därmed relaterade frågor som 

är av allmänt intresse för Svenska kyrkan. Rådet ska bereda ärenden inom sitt 

verksamhetsområde samt på delegation av kyrkostyrelsen besluta i vissa ärendetyper. 

Delegeringen omfattar inte ärenden av principiell karaktär. 

Uppdraget fullgörs inom ramen för kyrkostyrelsens uppdrag enligt 10 kap. 3 § 

kyrkoordningen och av kyrkostyrelsen tilldelade medel. De av kyrkostyrelsen 

tilldelade medlen får endast användas för att fullgöra rådets uppdrag och uppgifter.  

Uppgifter  

4 §  Rådet ska inom sitt uppdrag  

a) följa och analysera förändringar i omvärlden avseende god redovisningssed,  

b) fastställa publikationer med vägledande rekommendationer för redovisning inom 

Svenska kyrkan. Publikationerna ska tillhandahållas på Svenska kyrkans intranät, 

c) informera om hur god redovisningssed m.m. ska tillämpas inom Svenska kyrkan, 

och 

d) samverka med normgivare inom redovisningsområdet. 

 

5 §  Rådet ska följa verksamhetens genomförande, bedöma resultatet av insatserna och 

göra uppföljningar mot antagna mål.  

 

6 §  Rådet ska i sitt arbete svara upp mot de förpliktelser som kyrkostyrelsen har åtagit sig. 

Sammansättning 

7 §  Rådet ska bestå av fyra ledamöter. Endast den som tillhör Svenska kyrkan och har 

fyllt 18 år kan väljas. 

Minst två av ledamöterna ska inneha särskild sakkunskap på redovisningsområdet 

varav minst en ska vara eller ha varit auktoriserad revisor. 
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8 §  Ledamöterna utses av kyrkostyrelsen för längst den tid som motsvarar kyrkostyrelsens 

mandatperiod. Kyrkostyrelsen utser bland ledamöterna en ordförande och en vice 

ordförande. 

Sekreterare  

9 §  Sekreterare och föredragande i rådet är den chef inom kyrkokansliet till vars 

ansvarsområde rådets uppdrag huvudsakligen hör. 

Sekreteraren får uppdra åt någon annan att fullgöra sekreterarens uppgifter i rådet.  

Sekreteraren fullgör sitt uppdrag i enlighet med den administrativa ordning som 

gäller för kyrkokansliet. 

Sammanträden och protokoll  

10 §  Rådet bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Kallelse till sammanträde, 

förslag till dagordning samt handlingar ska vara ledamöterna till handa en vecka före 

mötet.  

Vid sammanträdet ska protokoll föras. Bestämmelserna i 3 kap. 36–38 §§ kyrko-

ordningen ska tillämpas. 

Protokollet ska justeras av ordföranden senast två veckor efter sammanträdet.  

 

11 §  Sekreteraren har rätt att få en avvikande mening antecknad till protokollet.  

Ärendenas handläggning  

12 §  Rådet är beslutsfört när ordföranden eller, vid förhinder för honom eller henne, vice 

ordföranden och minst hälften av de övriga ledamöterna är närvarande.  

Rådet får sammanträda med ledamöter närvarande på distans i enlighet med de 

förutsättningar som gäller för kyrkostyrelsen enligt 5 a § kyrkomötets beslut (SvKB 

1999:4) om instruktion för kyrkostyrelsens. Rådet får dock sammanträda med 

ledamöter närvarande på distans även om särskilda skäl inte föreligger. Möjligheten 

att närvara på distans gäller även för ordföranden. 

 

13 § I fråga om hur beslut fattas tillämpas bestämmelserna i 3 kap. 31–35 §§ kyrko-

ordningen.  

 

14 §  Om ett ärende är så brådskande att rådet inte hinner sammanträda för att behandla det, 

får ordföranden ensam avgöra ärendet, om det inte är av principiell karaktär. Ett 

sådant beslut ska anmälas vid rådets nästa sammanträde. 

 

15 §  Rådet får i en arbetsordning eller i särskilda beslut lämna över till en eller flera 

ledamöter eller till någon som tjänstgör på kyrkokansliet att avgöra ärenden som är av 

det slaget att de inte behöver prövas av rådet.  

 

16 §  Rådet ska i ärenden som rådet bereder och i sitt arbete verka för barnets bästa genom 

att göra barnkonsekvensanalyser inför beslut. 

Comfact Signature Referensnummer: 31785SE



DOKUMENT SIDA 

Instruktion för kyrkostyrelsens redovisningsråd för Svenska kyrkan 3(3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samråd och återrapportering 

17 §  Rådets protokoll ska fortlöpande tillställas kyrkostyrelsen och anmälas där. 

 

18 §  Rådet ska årligen, senast 15 januari, lämna en redogörelse för sitt arbete föregående 

kalenderår till kyrkostyrelsen. 

 

19 §  Representanter för rådet ska fortlöpande, och då kyrkostyrelsens arbetsutskott 

bedömer att behov föreligger, hålla avstämningsmöten med arbetsutskottet. 

 

20 §  Vid beredning av ärenden av principiell karaktär eller större vikt ska samråd ske med 

kyrkostyrelsens arbetsutskott. 

Ett samråd enligt första stycket ska ske tidigt under rådets beredning av ärendet och 

före det att rådet lämnar ett förslag till kyrkostyrelsen eller fattar sitt beslut. 

Arbetsutskottet kan besluta att ärendets fortsatta beredning ska ske i samråd med 

arbetsutskottet eller av arbetsutskottet. Om ärendets fortsatta beredning genomförs av 

arbetsutskottet beslutar kyrkostyrelsen i ärendet. 
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Instruktion för kyrkostyrelsens råd för samverkan 
och digitalisering 

Inledande bestämmelser  

1 §  Rådet ska utföra det uppdrag och de uppgifter som anges i denna instruktion. Rådet 

ska i övrigt fullgöra de uppdrag som kyrkostyrelsen kan komma att lämna till rådet 

och på begäran av kyrkostyrelsen lämna upplysningar inom ramen för sin verksamhet. 

 

2 § Rådets ledamöter ska i utövandet av sitt uppdrag uppträda i enlighet med den 

uppförandekod som kyrkostyrelsen har antagit för Svenska kyrkans nationella nivå.  

Uppdraget 

3 §  Rådet är ett till kyrkostyrelsen rådgivande och beredande organ för styrelsens 

hantering av strategiska frågor kopplade till området samverkan och digitalisering 

inom Svenska kyrkan.  

Uppdraget fullgörs inom ramen för kyrkostyrelsens uppdrag enligt 10 kap. 3 § 

kyrkoordningen och av kyrkostyrelsen tilldelade medel. De av kyrkostyrelsen 

tilldelade medlen får endast användas för att fullgöra rådets uppdrag och uppgifter.  

Uppgifter  

4 §  Rådet ska inom sitt uppdrag följa och vid behov lämna förslag till förändringar i 

kyrkostyrelsens strategiska överväganden och färdplan avseende samverkan och 

digitalisering.  

 

5 §  Rådet ska löpande följa verksamhetens genomförande, bedöma resultatet av insatserna 

och göra uppföljningar mot antagna mål. 

 

6 §  Rådet ska i sitt arbete svara upp mot de förpliktelser som kyrkostyrelsen har åtagit sig. 

Sammansättning 

7 §  Rådet ska bestå av sex ledamöter. Endast den som tillhör Svenska kyrkan och har fyllt 

18 år kan väljas. 

 

8 §  Ledamöterna utses av kyrkostyrelsen för längst den tid som motsvarar kyrkostyrelsens 

mandatperiod.  

En av ledamöterna ska vara expert med relevant kunskap om förändringsledning i 

stora organisationer. 

Kyrkostyrelsen utser bland ledamöterna en ordförande och en vice ordförande i 

rådet.  
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Sekreterare  

9 §  Sekreterare och föredragande i rådet är den chef inom kyrkokansliet till vars 

ansvarsområde rådets uppdrag huvudsakligen hör. 

Sekreteraren får uppdra åt någon annan att fullgöra sekreterarens uppgifter i rådet.  

Sekreteraren fullgör sitt uppdrag i enlighet med den administrativa ordning som 

gäller för kyrkokansliet. 

Sammanträden och protokoll  

10 §  Rådet bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Kallelse till sammanträde, 

förslag till dagordning samt handlingar ska vara ledamöterna till handa en vecka före 

mötet.  

Vid sammanträdet ska protokoll föras. Bestämmelserna i 3 kap. 36–38 §§ kyrko-

ordningen ska tillämpas. 

Protokollet ska justeras av ordföranden senast två veckor efter sammanträdet.  

 

11 §  Sekreteraren har rätt att få en avvikande mening antecknad till protokollet.  

Ärendenas handläggning  

12 §  Rådet är beslutsfört när ordföranden eller, vid förhinder för honom eller henne, vice 

ordföranden och minst hälften av de övriga ledamöterna är närvarande.  

Rådet får sammanträda med ledamöter närvarande på distans i enlighet med de 

förutsättningar som gäller för kyrkostyrelsen enligt 5 a § kyrkomötets beslut (SvKB 

1999:4) om instruktion för kyrkostyrelsens. Rådet får dock sammanträda med 

ledamöter närvarande på distans även om särskilda skäl inte föreligger. Möjligheten 

att närvara på distans gäller även för ordföranden. 

 

13 § I fråga om hur beslut fattas tillämpas bestämmelserna i 3 kap. 31–35 §§ kyrko-

ordningen.  

 

14 §  Om ett ärende är så brådskande att rådet inte hinner sammanträda för att behandla det, 

får ordföranden ensam avgöra ärendet, om det inte är av principiell karaktär. Ett 

sådant beslut ska anmälas vid rådets nästa sammanträde. 

 

15 §  Rådet får i en arbetsordning eller i särskilda beslut lämna över till en eller flera 

ledamöter eller till någon som tjänstgör på kyrkokansliet att avgöra ärenden som är av 

det slaget att de inte behöver prövas av rådet.  

 

16 §  Rådet ska i sitt arbete verka för barnets bästa genom att göra barnkonsekvensanalyser 

inför beslut. 

Samråd och återrapportering 

17 §  Rådets protokoll ska fortlöpande tillställas kyrkostyrelsen och anmälas där. 
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18 §  Rådet ska årligen, senast 15 januari, lämna en redogörelse för sitt arbete föregående 

kalenderår till kyrkostyrelsen. 

 

19 §  Representanter för rådet ska fortlöpande, och då kyrkostyrelsens arbetsutskott 

bedömer att behov föreligger, hålla avstämningsmöten med arbetsutskottet. 

 

20 §  Vid beredning av ärenden av principiell karaktär eller större vikt ska samråd ske med 

kyrkostyrelsens arbetsutskott.  

Ett samråd enligt första stycket ska ske tidigt under rådets beredning av ärendet och 

före det att rådet lämnar ett förslag till kyrkostyrelsen eller fattar sitt beslut. 

Arbetsutskottet kan besluta att ärendets fortsatta beredning ska ske i samråd med 

arbetsutskottet eller av arbetsutskottet. Om ärendets fortsatta beredning genomförs av 

arbetsutskottet beslutar kyrkostyrelsen i ärendet. 
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DOKUMENT SIDA 
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BESLUTSFATTARE DATUM DIARIENUMMER SENAST UPPDATERAD 

Kyrkostyrelsen 2022-02-17 KS 2020-1086  

 

 

Instruktion för kyrkostyrelsens råd för Svenska 
kyrkan i utlandet 

Inledande bestämmelser  

1 §  Rådet ska utföra det uppdrag och de uppgifter som anges i denna instruktion. Rådet 

ska i övrigt fullgöra de uppdrag som kyrkostyrelsen kan komma att lämna till rådet 

och på begäran av kyrkostyrelsen lämna upplysningar inom ramen för sin verksamhet. 

 

2 § Rådets ledamöter ska i utövandet av sitt uppdrag uppträda i enlighet med den 

uppförandekod som kyrkostyrelsen har antagit för Svenska kyrkans nationella nivå.  

Uppdraget 

3 §  Rådet svarar under kyrkostyrelsen för kyrkostyrelsens uppgift med Svenska kyrkans 

arbete bland svenskar i andra länder.  

Rådet ska bereda ärenden inom sitt verksamhetsområde samt på delegation av 

kyrkostyrelsen besluta i vissa ärendetyper. Delegeringen omfattar inte ärenden av 

principiell karaktär. 

Uppdraget fullgörs inom ramen för kyrkostyrelsens uppdrag enligt 10 kap. 3 § 

kyrkoordningen och av kyrkostyrelsen tilldelade medel. De av kyrkostyrelsen 

tilldelade medlen får endast användas för att fullgöra rådets uppdrag och uppgifter. 

Rådet får ianspråkta sådana medel för högst två studieresor per mandatperiod. 

Uppgifter  

4 §  Rådet ska inom sitt uppdrag 

a) främja församlingslivet och verka för dess utveckling i Svenska kyrkans 

utlandsförsamlingar, 

b) främja den övriga utlandsverksamhet som kyrkostyrelsen ansvarar för och som 

hör till rådets ansvarsområde, 

c) till kyrkostyrelsen lämna väl underbyggda förslag till långsiktiga mål och 

strategier samt förslag till nödvändiga prioriteringar för kyrkostyrelsens 

verksamhet med Svenska kyrkan i utlandet. För detta arbete ska rådet följa och 

analysera förändringar och behov i omvärlden. 

d) till kyrkostyrelsen lämna förslag om vilka utlandsförsamlingar som tillhör 

Svenska kyrkan och vilka övriga utlandsverksamheter som ska finnas samt vilka 

åtgärder avseende fastigheter och personal med mera som behöver vidtas med 

anledning av detta, 

e) inom av kyrkostyrelsen tilldelad ram, till kyrkostyrelsen årligen lämna ett förslag 

till budget för Svenska kyrkan i utlandet, 

f) hålla kontakt med annan kyrklig verksamhet bland personer med svenskspråkig 

identitet i andra länder, samverka med nordiska och internationella organ, 
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utrikesdepartementet och svenska utrikesmyndigheter samt främja ett ekumeniskt 

samarbete, och 

g) främja en ombudsrörelse till stöd för Svenska kyrkan i utlandet inom församlingar 

i Sverige. 

 

5 §  Rådet ska besluta om  

a) fastställande av församlingsordningar (2 kap. 13 § kyrkoordningen),  

b) avgivande av yttranden över förslag till församlingsinstruktion för 

utlandsförsamlingar (57 kap. 7 a § tredje stycket), och 

c) utarbetande och godkännande av församlingsinstruktioner för 

utlandsverksamheter, som inte är utlandsförsamlingar, enligt bestämmelserna i 

57 kap. kyrkoordningen (57 kap. 7 a § fjärde stycket). 

 

6 §  Rådet ska följa verksamhetens genomförande, bedöma resultatet av insatserna och 

göra uppföljningar mot antagna mål.  

 

7 §  Rådet ska i sitt arbete svara upp mot de förpliktelser som kyrkostyrelsen har åtagit sig. 

Sammansättning 

8 §  Rådet ska bestå av elva ledamöter. Endast den som tillhör Svenska kyrkan och har 

fyllt 18 år kan väljas. 

En av ledamöterna är biskopen i Visby stift. En av ledamöterna ska vara 

kyrkoherde för en utlandsförsamling i Svenska kyrkan.  

Minst två av de övriga ledamöterna ska vara valbara i en utlandsförsamling och ha 

nominerats av utlandsförsamlingarna. En av ledamöterna ska ha nominerats av 

ombudsrörelsen. Endast den som tillhör Svenska kyrkan och har fyllt 18 år kan 

nomineras. 

 

9 §  Ledamöterna utses av kyrkostyrelsen för längst den tid som motsvarar kyrkostyrelsens 

mandatperiod. 

Kyrkostyrelsen utser bland ledamöterna en ordförande och en vice ordförande i 

rådet. 

Sekreterare 

10 §  Sekreterare och föredragande i rådet är den chef inom kyrkokansliet till vars 

ansvarsområde rådets uppdrag huvudsakligen hör. 

Sekreteraren får uppdra åt någon annan att fullgöra sekreterarens uppgifter i rådet.  

Sekreteraren fullgör sitt uppdrag i enlighet med den administrativa ordning som 

gäller för kyrkokansliet. 

 
Sammanträden och protokoll  
11 §  Rådet bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Kallelse till sammanträde, 

förslag till dagordning samt handlingar ska vara ledamöterna till handa en vecka före 

mötet.  

Vid sammanträdet ska protokoll föras. Bestämmelserna i 3 kap. 36–38 §§ kyrko-

ordningen ska tillämpas. 
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Protokollet ska justeras av ordföranden senast tre veckor efter sammanträdet.  

12 §  Sekreteraren har rätt att få en avvikande mening antecknad till protokollet.  

Ärendenas handläggning  

14 §  Rådet är beslutsfört när ordföranden eller, vid förhinder för honom eller henne, vice 

ordföranden och minst hälften av de övriga ledamöterna är närvarande.  

Rådet får sammanträda med ledamöter närvarande på distans i enlighet med de 

förutsättningar som gäller för kyrkostyrelsen enligt 5 a § kyrkomötets beslut (SvKB 

1999:4) om instruktion för kyrkostyrelsens. Rådet får dock sammanträda med 

ledamöter närvarande på distans även om särskilda skäl inte föreligger. Möjligheten 

att närvara på distans gäller även för ordföranden. 

 

15 § I fråga om hur beslut fattas tillämpas bestämmelserna i 3 kap. 31–35 §§ kyrko-

ordningen.  

 

16 §  Om ett ärende är så brådskande att rådet inte hinner sammanträda för att behandla det, 

får ordföranden ensam avgöra ärendet, om det inte är av principiell karaktär. Ett 

sådant beslut ska anmälas vid rådets nästa sammanträde. 

 

17 §  Rådet får i en arbetsordning eller i särskilda beslut lämna över till en eller flera 

ledamöter eller till någon som tjänstgör på kyrkokansliet att avgöra ärenden som är av 

det slaget att de inte behöver prövas av rådet.  

 

18 §  Rådet ska i sitt arbete verka för barnets bästa genom att göra barnkonsekvensanalyser 

inför beslut. 

Samråd och återrapportering 

19 §  Rådets protokoll ska fortlöpande tillställas kyrkostyrelsen och anmälas där. 

 

20 §  Rådet ska årligen, senast 15 januari, lämna en redogörelse för sitt arbete föregående 

kalenderår till kyrkostyrelsen. 

 

21 §  Representanter för rådet ska fortlöpande, och då kyrkostyrelsens arbetsutskott 

bedömer att behov föreligger, hålla avstämningsmöten med arbetsutskottet. 

 

22 §  Vid beredning av ärenden av principiell karaktär eller större vikt ska samråd ske med 

kyrkostyrelsens arbetsutskott.  

Ett samråd enligt första stycket ska ske tidigt under rådets beredning av ärendet och 

före det att rådet lämnar ett förslag till kyrkostyrelsen eller fattar sitt beslut. 

Arbetsutskottet kan besluta att ärendets fortsatta beredning ska ske i samråd med 

arbetsutskottet eller av arbetsutskottet. Om ärendets fortsatta beredning genomförs av 

arbetsutskottet beslutar kyrkostyrelsen i ärendet. 
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Instruktion för samiska rådet i Svenska kyrkan 

Inledande bestämmelser  

1 §  Rådet ska utföra det uppdrag och de uppgifter som anges i denna instruktion. Rådet 

ska i övrigt fullgöra de uppdrag som kyrkostyrelsen kan komma att lämna till rådet 

och på begäran av kyrkostyrelsen lämna upplysningar inom ramen för sin verksamhet. 

 

2 § Rådets ledamöter ska i utövandet av sitt uppdrag uppträda i enlighet med den 

uppförandekod som kyrkostyrelsen har antagit för Svenska kyrkans nationella nivå 

Uppdraget 

3 §  Rådet är ett rådgivande och beredande sakkunnigorgan i frågor som rör samiskt 

kyrkoliv och urfolksfrågor. Rådet ska stödja kyrkostyrelsens strategiska arbete med 

utgångspunkt i Svenska kyrkans åtaganden kopplade till ursäkten till det samiska 

folket.  

Rådet ska under kyrkostyrelsen främja samiskt kyrkoliv mot bakgrund av den 

samiska kulturens egenart och uttryck och särskilt uppmärksamma de samiska 

språkens ställning i gudstjänst- och andaktsliv. I detta arbete ska rådet samverka med 

berörda organ på såväl nationell nivå som hos stiften. Rådet ska även eftersträva 

bredast möjliga samarbete med berörda organ och verksamheter i övriga nordiska 

länder och på Kolahalvön i Ryssland. 

Rådet ska bereda ärenden inom sitt verksamhetsområde samt på delegation av 

kyrkostyrelsen besluta i vissa ärendetyper. Delegeringen omfattar inte ärenden av 

principiell karaktär. 

Uppdraget fullgörs inom ramen för kyrkostyrelsens uppdrag enligt 10 kap. 3 § 

kyrkoordningen och av kyrkostyrelsen tilldelade medel. De av kyrkostyrelsen 

tilldelade medlen får endast användas för att fullgöra rådets uppdrag och uppgifter.  

Uppgifter  

4 §  Rådet ska inom sitt uppdrag,  

a) följa verksamhetens genomförande, bedöma resultatet av insatserna och göra 

uppföljningar mot antagna mål och åtaganden som Svenska kyrkan beslutat om i 

anslutning till ursäkten till det samiska folket, 

b) med beaktande av samernas ställning som urfolk, bevaka frågor rörande samernas 

rättsliga förhållanden i kyrka och samhälle, främst sådana som berör samernas 

likaberättigande inom Svenska kyrkan samt i ett internationellt och ekumeniskt 

perspektiv,  

c) verka för att utveckla dialoger för samisk delaktighet i Svenska kyrkan, och 

d) på begäran lämna synpunkter till kyrkostyrelsen avseende remisser och andra 

frågor som berör samerna som urfolk och samiskt kyrkoliv. 
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5 §  Rådet ska besluta om tilldelning och utdelning av ett årligt kulturpris enligt av 

kyrkostyrelsen fastställda kriterier. 

 

6 §  Rådet ska i sitt arbete svara upp mot de förpliktelser som kyrkostyrelsen har åtagit sig. 

Sammansättning 

7 §  Rådet ska bestå av elva ledamöter. Endast den som tillhör Svenska kyrkan och har 

fyllt 18 år kan väljas. 

En av ledamöterna ska vara anställd som biskop.  

Stiftsstyrelserna i Västerås, Härnösands, och Stockholms stift ska inbjudas att 

nominera var sin ledamot. Stiftsstyrelsen i Luleå stift ska inbjudas att nominera två 

ledamöter, varav den ena bör vara diakon eller besitta diakonal sakkunskap eller 

erfarenhet. Stiften ska inför sina nomineringar samråda så att minst två av de 

nominerade är samiska. 

Sametinget ska inbjudas att nominera två ledamöter. De som har nomineras av 

sametinget ska företräda olika geografiska områden och språkliga samiska varieteter.   

Det samiska ungdomsförbundet Sáminuorra ska inbjudas att nominera två 

ledamöter.   

Endast den som tillhör Svenska kyrkan och har fyllt 18 år kan nomineras. De som 

har nomineras ska ha erfarenhet av samiskt kyrkoliv.  

 

8 § Ledamöterna utses av kyrkostyrelsen för längst den tid som motsvarar kyrkostyrelsens 

mandatperiod. 

Kyrkostyrelsen utser bland ledamöterna en ordförande och en vice ordförande i 

rådet. 

 

9 § Rådet får vid behov knyta till sig forskningskompetens. 

Sekreterare  

10 § Sekreterare och föredragande i rådet är den chef inom kyrkokansliet till vars 

ansvarsområde rådets uppdrag huvudsakligen hör. 

Sekreteraren får uppdra åt någon annan att fullgöra sekreterarens uppgifter i rådet.  

Sekreteraren fullgör sitt uppdrag i enlighet med den administrativa ordning som 

gäller för kyrkokansliet. 

Sammanträden och protokoll  

11 § Rådet bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Kallelse till sammanträde, 

förslag till dagordning samt handlingar ska vara ledamöterna till handa en vecka före 

mötet.  

Vid sammanträdet ska protokoll föras. Bestämmelserna i 3 kap. 36–38 §§ kyrko-

ordningen ska tillämpas. 

Protokollet ska justeras av ordföranden senast två veckor efter sammanträdet. 

 

12 § Sekreteraren har rätt att få en avvikande mening antecknad till protokollet.  
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Ärendenas handläggning  

13 § Rådet är beslutsfört när ordföranden eller, vid förhinder för honom eller henne, vice 

ordföranden och minst hälften av de övriga ledamöterna är närvarande.  

Rådet får sammanträda med ledamöter närvarande på distans i enlighet med de 

förutsättningar som gäller för kyrkostyrelsen enligt 5 a § kyrkomötets beslut (SvKB 

1999:4) om instruktion för kyrkostyrelsens. Rådet får dock sammanträda med 

ledamöter närvarande på distans även om särskilda skäl inte föreligger. Möjligheten 

att närvara på distans gäller även för ordföranden. 

 

14 § I fråga om hur beslut fattas tillämpas bestämmelserna i 3 kap. 31–35 §§ kyrko-

ordningen.  

 

15 §  Om ett ärende är så brådskande att rådet inte hinner sammanträda för att behandla det, 

får ordföranden ensam avgöra ärendet, om det inte är av principiell karaktär. Ett 

sådant beslut ska anmälas vid rådets nästa sammanträde. 

 

16 §  Rådet får i en arbetsordning eller i särskilda beslut lämna över till en eller flera 

ledamöter eller till någon som tjänstgör på kyrkokansliet att avgöra ärenden som är av 

det slaget att de inte behöver prövas av rådet.  

 

17 §  Rådet ska i ärenden som rådet bereder och i sitt arbete verka för barnets bästa genom 

att göra barnkonsekvensanalyser inför beslut. 

Samråd och återrapportering 

18 §  Rådets protokoll ska fortlöpande tillställas kyrkostyrelsen och anmälas där. 

 

19 §  Rådet ska årligen, senast 15 januari, lämna en redogörelse för sitt arbete föregående 

kalenderår till kyrkostyrelsen. 

 

20 §  Representanter för rådet ska fortlöpande, och då kyrkostyrelsens arbetsutskott 

bedömer att behov föreligger, hålla avstämningsmöten med arbetsutskottet. 

 

21 §  Vid beredning av ärenden av principiell karaktär eller större vikt ska samråd ske med 

kyrkostyrelsens arbetsutskott.  

Ett samråd enligt första stycket ska ske tidigt under rådets beredning av ärendet och 

före det att rådet lämnar ett förslag till kyrkostyrelsen eller fattar sitt beslut. 

Arbetsutskottet kan besluta att ärendets fortsatta beredning ska ske i samråd med 

arbetsutskottet eller av arbetsutskottet. Om ärendets fortsatta beredning genomförs av 

arbetsutskottet beslutar kyrkostyrelsen i ärendet. 
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BESLUTSFATTARE DATUM DIARIENUMMER SENAST UPPDATERAD 

Kyrkostyrelsen 2022-02-17 KS 2020-1086  

 

 

Instruktion för Svenska kyrkans teologiska kommitté 

Inledande bestämmelser  

1 §  Kommittén är ett rådgivande och initierande organ åt kyrkostyrelsen, biskopsmötet 

och ärkebiskopen. Kommittén ska utföra det uppdrag och de uppgifter som anges i 

denna instruktion.  

 

2 § Kommitténs ledamöter ska i utövandet av sitt uppdrag uppträda i enlighet med den 

uppförandekod som kyrkostyrelsen har antagit för Svenska kyrkans nationella nivå. 

 Uppdraget 

3 §  Kommittén är ett forum för fördjupad teologisk reflektion i aktuella frågor. 

Kommittén ska utföra de uppdrag som kyrkostyrelsen, biskopsmötet och 

ärkebiskopen kan komma att lämna till kommittén. 

Uppdrag till teologiska kommittén ska avse frågor av teologiskt principiell 

betydelse, som genom kommitténs arbete kan bli föremål för fördjupad reflektion.  

Uppdraget fullgörs inom ramen för av kyrkostyrelsen tilldelade medel. De av 

kyrkostyrelsen tilldelade medlen får endast användas för att fullgöra kommitténs 

uppdrag och uppgifter.  

Uppgifter  

4 §  Kommittén ska  

a) bearbeta teologiska frågor i seminarieform samt uppmärksamma sina 

uppdragsgivare på frågor som enligt kommittén bör bli föremål för en teologisk 

bearbetning vid kyrkokansliet eller på annat sätt, och 

b) ta tillvara teologiskt relevanta ekumeniska erfarenheter och vid behov föreslå 

tillvägagångssätt för att implementera dessa i kyrka och samhälle.  

 

5 §  Kommittén ska i sitt arbete svara upp mot de förpliktelser som kyrkostyrelsen har 

åtagit sig. 

Sammansättning 

6 §  Kommittén ska bestå av elva ledamöter. Endast den som tillhör Svenska kyrkan och 

har fyllt 18 år kan väljas. 

En majoritet av ledamöterna ska vara verksamma vid universitet och högskolor. 

Bland ledamöterna ska finnas kvalificerad teologisk sakkunskap. Dessutom ska andra 

vetenskapliga perspektiv vara företrädda och erfarenhet av ekumeniskt och 

interreligiöst arbete finnas i kommittén. Ledamöterna ska vara förtrogna med Svenska 

kyrkans tro och liv. 
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7 §  Biskopsmötet och kyrkostyrelsen utser vardera tre ledamöter samt utser i samråd de 

övriga fem. De ledamöter som enbart utses av biskopsmötet ska vara biskopar. 

Biskopsmötet och kyrkostyrelsen utser i samråd en bland ledamöterna att vara 

ordförande och en att vara vice ordförande. 

Ledamöterna utses för längst den tid som motsvarar kyrkostyrelsens mandatperiod. 

Sekreterare 

8 §  Sekreterare och föredragande i kommittén är den chef inom kyrkokansliet till vars 

ansvarsområde kommitténs uppdrag huvudsakligen hör. 

Sekreteraren får uppdra åt någon annan att fullgöra sekreterarens uppgifter i 

kommittén.  

Sekreteraren fullgör sitt uppdrag i enlighet med den administrativa ordning som 

gäller för kyrkokansliet. 

Sammanträden, protokoll m.m. 

9 §  Kommittén bestämmer tid och plats för sina seminarier, sammankomster och 

sammanträden. Kallelse, förslag till agendor och dagordning samt handlingar ska vara 

ledamöterna till handa två veckor före mötet.  

Vid sammanträden ska protokoll föras. Bestämmelserna i 3 kap. 36–38 §§ kyrko-

ordningen ska tillämpas. Vid seminarier och sammankomster ska minnesanteckningar 

föras. 

Protokoll ska justeras av ordföranden senast två veckor efter sammanträdet, 

seminariet eller sammankomsten.  

 

10 §  Sekreteraren har rätt att få en avvikande mening antecknad till protokollet.  

Ärendenas handläggning  

11 §  Kommittén är beslutsför när ordföranden eller, vid förhinder för honom eller henne, 

vice ordföranden och minst hälften av de övriga ledamöterna är närvarande.  

Kommittén får sammanträda med ledamöter närvarande på distans i enlighet med 

de förutsättningar som gäller för kyrkostyrelsen enligt 5 a § kyrkomötets beslut 

(SvKB 1999:4) om instruktion för kyrkostyrelsens. Kommittén får dock sammanträda 

med ledamöter närvarande på distans även om särskilda skäl inte föreligger. 

Möjligheten att närvara på distans gäller även för ordföranden. 

 

12 § I fråga om hur beslut fattas tillämpas bestämmelserna i 3 kap. 31–35 §§ kyrko-

ordningen.  

 

13 §  Om ett ärende är så brådskande att kommittén inte hinner sammanträda för att 

behandla det, får ordföranden ensam avgöra ärendet, om det inte är av principiell 

karaktär. Ett sådant beslut ska anmälas vid kommitténs nästa sammanträde. 
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14 §  Kommittén får i en arbetsordning eller i särskilda beslut lämna över till en eller flera 

ledamöter eller till någon som tjänstgör på kyrkokansliet att avgöra ärenden som är av 

det slaget att de inte behöver prövas av kommittén.  

 

15 §  Kommittén ska i sitt arbete verka för barnets bästa genom att göra barnkonsekvens-

analyser inför beslut. 

Samråd och återrapportering 

16 §  Kommitténs protokoll och minnesanteckningar ska fortlöpande tillställas 

kyrkostyrelsen och anmälas där. Protokoll och minnesanteckningar ska även 

fortlöpande tillställas biskopsmötet. 

 

17 §  Kommittén ska årligen, senast 15 januari, lämna en redogörelse för sitt arbete 

föregående kalenderår till kyrkostyrelsen och biskopsmötet. 

 

18 §  Representanter för kommittén ska fortlöpande, eller då kyrkostyrelsens arbetsutskott 

bedömer att behov föreligger, hålla avstämningsmöten med arbetsutskottet. 
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DOKUMENT DIARIENUMMER 

Ärenden från 2021 års kyrkomöte KS 2021-0067 

UPPRÄTTAT AV DATUM DOKUMENTBETECKNING VERSION 

Patrik Lidin 17 februari 2022  Slutlig 

Skrivelser till kyrkostyrelsen från 2021 års kyrkomöte 

Kyrkomötets skrivelse 2021:1    KS 2021-1606 

E 2021:2 Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå 2020 

1. Kyrkomötet beslutar att fastställa årsredovisning samt resultaträkning och balansräkning för 

Svenska kyrkans nationella nivå 2020. 

2. Kyrkomötet beslutar att bevilja kyrkostyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

2020. 

Kyrkomötets skrivelse 2021:2    KS 2021-1607 

E 2021:3 Redogörelse för behandlingen av kyrkomötesärenden 

Kyrkomötet beslutar att med godkännande lägga kyrkostyrelsens skrivelse 2021:3 Redogörelse för 

behandlingen av kyrkomötesärenden till handlingarna. 

Kyrkomötets skrivelse 2021:3    KS 2021-1608 

E 2021:4 Kyrkoantikvarisk ersättning 

Kyrkomötet beslutar att bifalla motion 2021:87 punkt 1 av Suzanne Fredborg, Bevarande av kulturarvet, 

att uppdra till kyrkostyrelsen att se över och förnya påverkan och kommunikation med staten för att 

uppnå en ökning av kyrkoantikvarisk ersättning för bevarande av kulturarvet. 

 

Kyrkomötet beslutar att med anledning av motion 2021:87 punkt 2 av Suzanne Fredborg, Bevarande av 

kulturarvet, att uppdra till kyrkostyrelsen att kommande år fortsätta anslå medel för kyrkobyggnads-

bidrag. 

Kyrkomötets skrivelse 2021:4    KS 2021-1609 

Eu 2021:5 Folkrätten i Israel och Palestina 

Kyrkomötet beslutar att bifalla under överläggningen framlagt förslag av Daniel Tisell: kyrkomötet 

beslutar att ge kyrkostyrelsen i uppdrag att lyfta frågan om att granska folkrättens tillämpning i Israel 

och Palestina, även utifrån FN:s apertheidkonvention och Romstadgans skrivningar om apartheid, i 

internationella och ekumeniska organ, i synnerhet i Kyrkornas världsråd och Lutherska världsförbundet. 

Kyrkomötets skrivelse 2021:5    KS 2021-1610 

F 2021:1 Hållbarhet i Svenska kyrkans skogsbruk 

Kyrkomötet beslutar att bifalla motion 2021:48 punkt 1, av Mats Ludvigsson m.fl., Hållbar förvaltning 

av prästlönetillgångarna, att uppdra till kyrkostyrelsen mot bakgrund av hur utvecklingen på skogs-

förvaltningens område generellt utvecklats, utreda hur kyrkoordningens skrivningar, kapitel 46, 

angående förvaltningen av prästlönetillgångarna ska utformas för att säkerställa en så ekologiskt, 

ekonomiskt, socialt och andligt hållbar skogsförvaltning som möjligt. 

 

Kyrkomötet beslutar att bifalla motion 2021:48 punkt 2, av Mats Ludvigsson m.fl., Hållbar förvaltning 

av prästlönetillgångarna, att efter utredningen återkomma med förslag på erforderliga förändringar i 

kyrkoordningen. 
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Kyrkomötet beslutar att med anledning av motionerna 2021:69 av Sven Gunnar Persson m.fl., Hållbart 

skogsbruk, 2021:89 av Lars B Andersson m.fl., Biologisk mångfald i Svenska kyrkans skogsinnehav, 

och 2021:96 av Terence Hongslo m.fl., Direktiv för förvaltning av prästlönetillgångarna, ge kyrko-

styrelsen i uppdrag att utreda hur kyrkoordningens bestämmelser ska utformas för att säkerställa en så 

ekologiskt, ekonomiskt, socialt och andligt hållbar skogsförvaltning som möjligt med beaktande av 

bland annat mänskliga rättigheter, biologisk mångfald och klimatet samt överväga hur detta bäst 

redovisas. 

Kyrkomötets skrivelse 2021:6   KS 2021-1611 

O 2021:1 Övriga ändringar i kyrkoordningen 

Kyrkomötet beslutar att med anledning av kyrkostyrelsens skrivelse 2021:4, Ändringar i 

kyrkoordningen, avsnitt 2, anta utskottets förslag till ändringar i kyrkoordningen, bilaga 1. 

Kyrkomötets skrivelse 2021:7   KS 2021-1612 

O 2021:3 Strukturfrågor 

Kyrkomötet beslutar att bifalla motion 2021:70, punkt 1 av Sten Janson m.fl., Beslut om indelnings-

ändringar, att återkomma till kyrkomötet med förslag till ändringar i kyrkoordningen som innebär att 

beslut om indelningsförändringar inom pastorat och av församlingar som inte ingår i pastorat i likhet 

med övriga indelningsförändringar ska tas av stiftsstyrelsen. 

Kyrkomötets skrivelse 2021:8   KS 2021-1613 

O 2021:5 Valfrågor m.m. 

Kyrkomötet beslutar att bifalla motion 2021:58 av Victor Ramström m.fl., Digitalt godkännande av 

kandidatur i kyrkoval, att uppdra till kyrkostyrelsen att inför nästa kyrkoval utreda en förändrad metod 

för godkännande av kandidatur med hjälp av digital signering. 

 

Kyrkomötet beslutar att bifalla motion 2021:61 av Bertil Olsson, Distribution av valsedlar, att uppdra 

till kyrkostyrelsen att utreda möjligheten att ge stiften i uppdrag att ansvara för distributionen av valsedlar 

till kyrkomötet och stiftsfullmäktige. 

Kyrkomötets skrivelse 2021:9   KS 2021-1614 

O 2021:9 Verksamhetsberättelse 2020 för Svenska kyrkans valprövningsnämnd 

Kyrkomötet beslutar att lägga verksamhetsberättelse 2020 för Svenska kyrkans valprövningsnämnd till 

handlingarna. 

Kyrkomötets skrivelse 2021:10   KS 2021-1615 

O 2021:10 Verksamhetsberättelse 2020 för Svenska kyrkans arvodesnämnd för den nationella 

nivån 

Kyrkomötet beslutar att lägga verksamhetsberättelse 2020 för Svenska kyrkans arvodesnämnd för den 

nationella nivån till handlingarna. 

Kyrkomötets skrivelse 2021:11    KS 2021-1616 

Kl 2021:2 Pastorsadjunktsåret 

Kyrkomötet beslutar att med anledning av motion 2021:4 av Leif Nordenstorm m.fl., Pastorsadjunkts-

året, uppdra till kyrkostyrelsen att i utredningen av Svenska kyrkans prästutbildning beakta vad utskottet 

anfört. 
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Kyrkomötets skrivelse 2021:12    KS 2021-1617 

Kl 2021:6 Ekonomiskt stöd till Ungresurs.nu 

Kyrkomötet beslutar att bifalla motion 2021:19 punkt 1 av Karin Janfalk m.fl., Ekonomiskt stöd till 

Ungresurs.nu, att uppdra till kyrkostyrelsen att se till att det årligen garanteras ett fortsatt ekonomiskt 

stöd till Ungresurs.nu i dess nuvarande form. 

 

Kyrkomötet beslutar att bifalla motion 2021:19 punkt 2 av Karin Janfalk m.fl., Ekonomiskt stöd till 

Ungresurs.nu, att uppdra till kyrkostyrelsen att utreda förutsättningarna att knyta Ungresurs.nu till 

nationell nivå med fortsatt regional placering. 

Kyrkomötets skrivelse 2021:13    KS 2021-1618 

Kl 2021:10 Svenska kyrkans lärande- och undervisningspris 

Kyrkomötet beslutar att bifalla motion 2021:64 av Sven Milltoft, Svenska kyrkans lärande- och 

undervisningspris, att uppdra till kyrkostyrelsen att instifta ett Svenska kyrkans lärande- och 

undervisningspris. 

Kyrkomötets skrivelse 2021:14   KS 2021-1619 

Kl 2021:11 Könsidentitet och könsuttryck 

Kyrkomötet beslutar att bifalla motion 2021:67 av Karin Janfalk m.fl., Könsidentitet och könsuttryck, 

att uppdra till kyrkostyrelsen att ta fram ett officiellt teologiskt ställningstagande gällande könsidentitet 

och könsuttryck. 

Kyrkomötets skrivelse 2021:15   KS 2021-1620 

Kl 2021:13 Jourhavande präst 

Kyrkomötet beslutar att med anledning av motion 2021:99 av Lisa Gerenmark, Jourhavande präst, 

uppdra till kyrkostyrelsen att utreda möjligheterna att stärka Svenska kyrkans jourverksamhet med 

ytterligare personella resurser, utöver präster. 

Kyrkomötets skrivelse 2021:16   KS 2021-1621 

TU 2021:1 Byte av uppdrag inom vigningstjänsten 

Kyrkomötet beslutar att med anledning av kyrkostyrelsens skrivelse 2021:4, Ändringar i kyrko-

ordningen, avsnitt 1, anta kyrkostyrelsens förslag till ändringar i kyrkoordningen, enligt bilaga 1. 

Kyrkomötets skrivelse 2021:17   KS 2021-1622 

TU 2021:12 Verksamhetsberättelse 2020 för Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar 

Kyrkomötet beslutar att lägga verksamhetsberättelse 2020 för Svenska kyrkans ansvarsnämnd för 

biskopar till handlingarna. 

Kyrkomötets skrivelse 2021:18   KS 2021-1623 

TU 2021:13 Verksamhetsberättelse 2020 för Svenska kyrkans överklagandenämnd 

Kyrkomötet beslutar att lägga verksamhetsberättelse 2020 för Svenska kyrkans överklagandenämnd till 

handlingarna. 

Kyrkomötets skrivelse 2021:19   KS 2021-1624 

SK 2021:4 Sancta Birgitta klostermuseum 

Kyrkomötet beslutar att med anledning av motion 2021:10 av Kjell O Lejon, Sancta Birgitta kloster-

museum, uppdra till kyrkostyrelsen att för relevanta myndigheter påtala vikten av att museets 

verksamhet kan fortleva. 
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Kyrkomötets skrivelse 2021:20   KS 2021-1625 

SK 2021:6 Diakonins kunskap 

Kyrkomötet beslutar att bifalla motion 2021:21 av Anna Karin Hammar och Elisabeth Rydström, 

Diakonins kunskap, att uppdra till kyrkostyrelsen att utreda hur Svenska kyrkan mer systematiskt kan 

ta vara på det diakonala arbetets kunskap om samhällssituation, kristen teologi och diakonala 

arbetsmetoder. 

Kyrkomötets skrivelse 2021:21   KS 2021-1626 

SK 2021:8 Nationell dopkampanj 

Kyrkomötet beslutar att bifalla motion 2021:55 av Sofija Pedersen Videke m.fl., Nationell dopkampanj, 

att uppdra till kyrkostyrelsen att samordna en nationell dopkampanj. 

Kyrkomötets skrivelse 2021:22    KS 2021-1627 

G 2021:1 Psalmboken 

Kyrkomötet beslutar att bifalla kyrkostyrelsens skrivelse 2021:6, Revision av psalmboken, att uppdra 

till kyrkostyrelsen att i det fortsatta arbetet med en revision av psalmboken beakta det kyrkomötet anfört 

beträffande direktiv, tidsramar, struktur och kostnader. 

Kyrkomötets skrivelse 2021:23    KS 2021-1628 

G 2021:2 Kyrkohandboken i översättning 

Kyrkomötet beslutar att anta kyrkostyrelsens förslag i skrivelse 2021:5, Kyrkohandbok för Svenska 

kyrkan på engelska, franska, spanska och tyska, att från och med 1 januari 2022 får översättningen av 

Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del I till engelska, franska, spanska och tyska i urval enligt bilaga 2 

användas i Svenska kyrkan. 

Kyrkomötets skrivelse 2021:24    KS 2021-1629 

E 2021:1 Verksamhet och ekonomi för Svenska kyrkans nationella nivå 2022–2024 

1. Kyrkomötet beslutar att fastställa inriktning för verksamheten på nationell nivå, med beaktande 

av utskottets överväganden i detta betänkande. 

2. Kyrkomötet beslutar att fastställa kostnadsram för 2022 till 3 303 miljoner kronor. 

3. Kyrkomötet beslutar att medge planeringsram för 2023 till 3 274 miljoner kronor. 

4. Kyrkomötet beslutar att medge planeringsram för 2024 till 3 236 miljoner kronor.  

5. Kyrkomötet beslutar att fastställa mål för storleken på den nationella nivåns kapital ska vara 10 

miljarder kronor vid utgången av 2021. 

6. Kyrkomötet beslutar att bifalla motion 2021:34 punkt 3 av Anders Brunnstedt m.fl., Förändring 

av kyrkostyrelsens färdplan för samverkan och digitalisering, att uppdra till kyrkostyrelsen att 

klarlägga hur begravningsverksamheten kan ta sin del av kostnaderna för anslutning av Svenska 

kyrkans digitala infrastruktur. 

7. Kyrkomötet beslutar att bifalla motion 2021:50 av Mats Ludvigsson och Jesper Eneroth, Stöd 

till Act Svenska kyrkan, att uppdra till kyrkostyrelsen att i budgeten utöver kostnadsram för 

2022 samt i planen för 2023 tillföra Act Svenska kyrkan sammanlagt 40 miljoner kronor, för 

att kompensera intäktsbortfallet i insamlingsverksamheten till följd av pandemin 2020–2021. 

8. Kyrkomötet beslutar att bifalla motion 2021:72 av Anette Nordgren m.fl., Stöd till 

utlandsverksamheten, att uppdra till kyrkostyrelsen att i budgeten utöver kostnadsram för 2022 

samt i planen för 2023 tillföra Svenska kyrkan i utlandet sammanlagt 15 miljoner kronor för att 

kompensera intäktsbortfallet till följd av pandemin 2020–2021. 
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Sammanträdesplan för kyrkostyrelsen 2024 
 

Där inget annat anges äger sammanträdet rum i kyrkokansliets lokaler i Uppsala. Planen är fastställd av 

kyrkostyrelsen 16–17 februari 2022. Planen finns även tillgänglig på Svenska kyrkans hemsida. 

Onsdag–torsdag 31 januari –1 februari 2024 Arbetsutskott 
31 januari kl. 10–21, inkl. middag 
1 februari kl. 9–16 
 

Onsdag–torsdag 14–15 februari 2024 Kyrkostyrelsen 
14 februari 10–21, inkl. middag 
15 februari 9–16 
 

Onsdag 13 mars 2024 Kyrkostyrelsen möter stiftsstyrelserna kl. 10-16 
 

Onsdag-torsdag 13–14 mars 2024 Arbetsutskott 
13 mars kl.18–21 
14 mars kl. 9–16 
 

Onsdag 3 april 2024 Kyrkostyrelse kl. 10-17 
 

Torsdag 25 april 2024 Arbetsutskott kl. 9–17 
 

Onsdag 15 maj 2024 Samråd med biskopsmötet kl. 9.15–15 
Gemensam middag kvällen före 
 

Onsdag–torsdag 15–16 maj 2024 Kyrkostyrelse 
15 maj kl. 18–21, inkl. middag 
16 maj kl. 9–16 
 

Torsdag 30 maj 2024  Arbetsutskott kl. 9–17 
 

Torsdag 13 juni 2024 Kyrkostyrelse kl. 10–17 
 

Torsdag 12 september 2024 Arbetsutskott kl. 9-17 
 

Måndag 30 september 2024 Kyrkostyrelse kl. 18–21.30 

Tisdag–fredag 1–4 oktober 2024 Kyrkomötets session 1 
Lunchsammanträde vid behov.  
 

Onsdag-torsdag 16–17 oktober 2024 Domkapitelsöverläggning 
 

Onsdag 23 oktober 2024 Arbetsutskottet möter stiftsstyrelsernas 
presidier kl. 10–16 
 

Tisdag 5 november 2024 Samråd förvaltning prästlönetillgångar  
kl. 10–16 
 

Tisdag-onsdag 5–6 november 2024 Arbetsutskott  
5 nov. kl.18–21, inkl. middag 
6 nov. kl. 9.15–16 
 

Söndag 17 november 2024 Kyrkostyrelse kl. 16–18.30 
 

Måndag–onsdag 18–20 november 2024 Kyrkomötets session 2 
Lunchsammanträde vid behov. 
 

Tisdag 3 december 2024 Arbetsutskott kl. 9–17 
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Tisdag 17 december 2024 Kyrkostyrelse kl. 10–17 
 

 

2022-02-17 /PL 
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KS 2022-1428 

 

Kyrkokansliet 

POSTADRESS: , 75170 Uppsala 

BESÖKSADRESS: Sysslomansgatan 4 

TELEFON: 018-16 95 00 

 
 

 

Protokoll från kyrkostyrelsens råd m.m. vid kyrkostyrelsens sammanträde 16-17 februari 2022 

1. Protokoll kyrkostyrelsens musikråd 2021-11-18 

2. Protokoll kyrkostyrelsens musikråd 2021-12-17 

3. Protokoll kyrkostyrelsens kapitalförvaltningsråd 2021-09-01 

4. Protokoll kyrkostyrelsens kapitalförvaltningsråd 2021-10-21 

5. Protokoll kyrkostyrelsens kapitalförvaltningsråd 2021-12-02 

6. Protokoll Samiska rådet i Svenska kyrkan 2021-12-14 
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KS 2022-1427 

 

Kyrkokansliet 

POSTADRESS: , 75170 Uppsala 

BESÖKSADRESS: Sysslomansgatan 4 

TELEFON: 018-16 95 00 

 
 

 

Övriga anmälningsärenden vid kyrkostyrelsens sammanträde 16-17 februari 2022 

1. Protokoll från biskopsmötet den 21-24 november, 1 december, 14 december och 11 

januari  https://www.svenskakyrkan.se/biskopsmotet  

2. Promemorian Handläggningsregler i domkapitlen m.m. (KS 2015- 1178) 

3. Tack från biskop emeritus Biörn Fjärstedt  
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