
Reglemente för Mellösa kyrkoråd  

Kyrkorådets uppgifter 

1 § Kyrkorådets uppgifter framgår av kyrkoordningen. 

Kyrkorådet skall även fullgöra uppgifter enligt begravningslagen och annan lagstiftning. 

Delegering från kyrkofullmäktige 

2 § Kyrkorådet får besluta i följande grupper av ärenden 

 träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta 

annat avtal i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kyrkorådet att föra 

församlingens talan 

 avge yttranden för församlingens räkning om inte yttrandet avser frågor av principiell 

betydelse för församlingen 

Ordförande 

3 § Kyrkorådets ordförande och en vice ordförande väljs av kyrkofullmäktige för samma 

tid som rådets övriga ledamöter. 

Kallelse 

4 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Av kallelsen bör framgå vilka ärenden som skall behandlas samt vilka ärenden som är 

beslutsfrågor och informationsfrågor. I beslutsärenden skall om så lämpligt är skriftlig 

beslutsinformation bifogas kallelsen. Ordföranden bestämmer vilka handlingar som skall 

bifogas kallelsen. 

Kallelsen skall minst 7 dagar före sammanträdesdagen lämnas till ledamöter och ersättare 

på lämpligt sätt. 

Om ett ärende är brådskande får kallelse ske inom kortare tid och på annat sätt. 

Inkallande av ersättare 

5 § En vald ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av 

sammanträdet skall snarast anmäla detta till kyrkorådets ordförande eller sekreteraren som 

kyrkorådet utsett. Ledamoten skall kalla den personlige ersättare som står i tur att 

tjänstgöra. 

Justering av protokoll 

6 § Protokollet justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot. 

Kyrkorådet kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen 

skall redovisas skriftligt innan kyrkorådet justerar den. 



Undertecknande av handlingar 

7 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av kyrkorådet skall 

undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och, om 

kyrkorådet så bestämmer, kontrasigneras av kyrkoherden. 

I övrigt bestämmer kyrkorådet vem som skall underteckna handlingar. 

Utskott 

8 § Kyrkorådet får utse ett eller flera utskott. 

Kyrkorådet bestämmer om ett utskotts arbetsuppgifter och arbetsformer i övrigt. 



Kommentar till reglemente 
1 § Kyrkorådets uppgifter 

Första stycket hänvisar endast till kyrkoordningen. Det finns ingen anledning att i 

reglementet ange sådant som redan är reglerat i denna. 

Den principiella ansvarsfördelningen mellan kyrkorådet och kyrkoherden framgår av 2 

kap. 5 och 6 §§ i kyrkoordningen. 5 § reglerar kyrkorådets ställning och uppgifter och 

anger följande. 

”Kyrkorådet är församlingens styrelse. 

Kyrkorådet skall ha omsorg om församlingslivet och ha ansvar för att församlingens 

grundläggande uppgift blir utförd. 

Kyrkorådet leder och samordnar församlingens förvaltning och har tillsyn övernämndernas 

verksamhet.” 

I 6 § regleras kyrkoherdens funktion och uppgifter. 

”För varje församling skall det finnas en kyrkoherde, som utifrån avgivna vigningslöften 

på eget ansvar fullgör de uppgifter som anges i kyrkoordningen. 

Kyrkoherden har ansvaret för tillsyn och övergripande samordning av all verksamhet 

utifrån församlingens grundläggande uppgift. 

Kyrkoherden leder församlingens verksamhet såvitt avser gudstjänst, undervisning, diakoni 

och mission.” 

Kyrkorådets ställning och uppgifter som församlingens styrelse måste förstås och tolkas 

mot bakgrund av denna bestämning av det gemensamma uppdraget och 

ansvarsfördelningen i församlingen. Kyrkorådets ansvar för att församlingens 

grundläggande uppgift blir utförd utgår från innehållet i församlingsinstruktionen. Hur 

denna skall tas fram och vad den skall innehålla framgår av 57 kap. 5 och 6 §§ 

kyrkoordningen. 

I 4 kap. 6S8 §§ i kyrkoordningen preciseras härutöver kyrkorådets uppgifter enligt 

följande. (Sådant som inte berör kyrkoråd i församling som inte ingår i samfällighet har 

utelämnats.) 

6 § Kyrkorådet skall uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på församlingens 

ekonomiska ställning. 

Kyrkorådet skall också göra de framställningar som behövs till kyrkofullmäktige, 

kyrkostämma och nämnder liksom till andra kyrkliga organ samt statliga och kommunala 

myndigheter 

7 § Kyrkorådet skall 

1. bereda eller yttra sig i ärenden som skall handläggas av kyrkofullmäktige. 



2. ha hand om den ekonomiska förvaltningen och själv förvalta kyrkans och 

församlingens egendom om detta inte skall skötas av någon annan, och 

3. verkställa kyrkofullmäktiges beslut om detta inte har uppdragits åt någon annan. 

8 § Kyrkorådet skall handlägga vissa ärenden enligt särskilda bestämmelser i 

kyrkoordningen. 

När det behövs för att kyrkorådet skall kunna fullgöra sina uppgifter får rådet begära in 

yttranden och upplysningar från nämnder och anställda i församlingen. 

Utöver dessa mer generella uppgifter för kyrkorådet finns i kyrkoordningen bestämmelser 

som särskilt utpekar kyrkorådet som besluts- och samrådsorgan. 

 Detta gäller bl.a. på gudstjänstlivets område. Se 17 kap. 6, 7, 8 och 9 §§, 18 kap. 6 § 

och 20 kap. 6 §. 

 Frågor om upplåtelse av kyrka för andra ändamål än församlingens egna gudstjänster 

och kyrkliga handlingar som avser någon som tillhör församlingen beslutas av 

kyrkorådet enligt 41 kap. 4 §. Obs bestämmelsen om delegation i 6 §. 

 Enligt 43 kap. 6 § ankommer det på kyrkorådet att besluta om församlingskollekten. 

 Församlingsinstruktionen skall enligt 57 kap. 5 § utarbetas av kyrkoherden och 

kyrkorådet i samråd och skall innan den utfärdas av domkapitlet enligt 6 § godkännas 

av kyrkorådet och kyrkoherden var för sig. 

I 1 § andra stycket i förslaget till reglemente erinras om att kyrkorådet som församlingens 

styrelse inte bara har de uppgifter som framgår av kyrkoordningen utan även uppgifter som 

framgår av lag. Huvudmannaskapet för begravningsverksamheten medför naturligtvis att 

en mängd uppgifter kommer att ligga på kyrkorådet inom detta område. Om det har 

inrättats en särskild nämnd för begravningsverksamheten måste reglementet justeras i 

denna del. Av reglementet för den särskilda nämnden skall framgå vilka uppgifter som 

flyttats över från kyrkorådet till den särskilda nämnden. 

2 § Delegering från kyrkofullmäktige 

2 § i förslaget innebär en delegation från kyrkofullmäktige till kyrkorådet. Bestämmelsen 

om fullmäktiges rätt att delegera ärenden eller ärendegreppen till kyrkorådet finns i 4 kap 4 

§ kyrkoordningen. Genom en hänvisning i andra stycket till 3 kap 6 § klargörs vilka 

ärenden som inte kan lämnas över till kyrkorådet. 

I vårt förslag till reglemente har vi exemplifierat några områden som kan vara lämpliga att 

delegera till kyrkorådet. Utgångspunkten bör vara att det bör röra sig om ofta 

återkommande ärenden som inte är av principiell beskaffenhet. 

3 § Ordförande 

Av 4 kap. 16 § kyrkoordningen framgår att fullmäktige bestämmer tiden för 

ordförandeuppdragen. I vårt förslag till reglemente har vi utgått från att mandattiden 

bestäms till samma tid som övriga ledamöter, dvs. fyra år. 



Observera att bestämmelsen i 4 kap. 16 § endast talar om valda ledamöter. Detta innebär 

att kyrkoherden inte kan väljas till ordförande eller vice ordförande. Av 

övergångsbestämmelserna till kyrkoordningen framgår dock att bestämmelsen skall 

tillämpas först i samband med valen inför kommande mandatperiod, dvs när fullmäktige 

nästa gång skall förrätta val till kyrkorådet. 

4 § Kallelse 

Kyrkoordningen innehåller inga bestämmelser om kallelse till kyrkorådets sammanträden. 

Det är därför lämpligt att ta in sådana i reglementet. 

Det är rimligt att kallelsen går ut senast en vecka i förväg. Undantagsregeln i sista stycket 

får naturligtvis inte bli regel. Den är avsedd för plötsligt uppkommande ärenden som 

kräver snabba beslut. 

Bestämmelser om vem som bestämmer när sammanträde skall hållas finns i 4 kap. 18 § 

kyrkoordningen. Huvudregeln är att detta ankommer på kyrkorådet. 

5 § Inkallande av ersättare 

Genom den föreslagna bestämmelsen klargörs hur det rent faktiskt ska gå till när en 

ledamot har förhinder. Kyrkoordningen innehåller inga bestämmelser om detta. 

Bestämmelser om ersättarnas tjänstgöring finns i 4 kap. 19 § kyrkoordningen med 

hänvisning till vad som gäller i fullmäktige i 3 kap. 17S19 §§. Bestämmelser om i vilken 

ordning ersättarna skall träda in finns i 39 kap. 2 och 18 §§. 

6 § Justering av protokoll 

Bestämmelserna om justering finns i 4 kap. 23 § kyrkoordningen med hänvisning till 3 

kap. 43S44 §§. I reglementet behöver dock regleras vilka som skall justera. Förslaget i 

reglementet stämmer överens med vad som hittills brukat tillämpas. 

Syftet med andra stycket i den föreslagna bestämmelsen är att det i efterhand inte ska 

behöva uppstå några oklarheter om innehållet i den omedelbart justerade paragrafen. 

Observera att systemet med omedelbar justering endast bör tillgripas när ett ärende är så 

brådskande att man inte kan avvakta med verkställighet till dess protokollet är justerat på 

sedvanligt sätt. 

7 § Undertecknande av handlingar 

Genom att ta in en bestämmelse om undertecknande av handlingar i reglementet behöver 

kyrkorådet inte besluta om detta särskilt vid varje tillfälle. 

8 § Utskott 

Kyrkoordningen innehåller inga bestämmelser om vare sig utskott eller kyrkorådets 

delegationsrätt. Det är istället frågor som kyrkorådet själv får ta ställning till. Ett utskott 

brukar i allmänhet ha två funktioner, dels som ett beredningsorgan under rådet, dels också 

som ett beslutsorgan på delegation från rådet. Det bör noteras att nuvarande 

kommunalrättsliga begränsningar när det bl.a. gäller till vem delegation kan ges inte har 

någon motsvarighet i kyrkoordningen. Det är därför inget formellt hinder att utse även 



“utomstående”, t.ex. anställda eller andra utanför kretsen av kyrkogårdsledamöter, till 

ledamöter i utskottet. Det bör dock erinras om att ansvaret för de beslut som fattats på 

delegation formellt sett alltid ligger på den som har beslutat om delegationen, dvs. 

kyrkorådet. 

I sammanhanget bör dock noteras kyrkoordningens bestämmelser om upplåtelse av kyrka. 

Av 41 kap. 6 § framgår kyrkorådets rätt att delegera sådana beslut och villkoren för detta. 

Uppdrag att besluta i ärenden om upplåtelse av kyrka kan sålunda endast lämnas till 

antingen kyrkoherden eller en särskild avdelning av rådet, i vilken kyrkoherden måste ingå. 

Den föreslagna bestämmelsen om utskott i reglementet syftar endast till att markera 

möjligheten till en utskottsorganisation. I den mån kyrkorådet inrättar utskott bör 

kyrkorådet i en särskild instruktion eller motsvarande reglera dess arbetsuppgifter och hur 

utskottet skall arbeta. 


