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Anslutningsöverenskommelse 
avseende administrativa tjänster 

 

Stiften och Svenska kyrkans nationella nivå arbetar tillsammans för att skapa förutsättningar för en 
samordnad och ändamålsenlig administration inom Svenska kyrkan. Detta sker bland annat genom att 
stiften med stöd av nationell nivå tillhandahåller standardiserade administrativa tjänster, som förutsätter  
gemensamma processer, arbetssätt och ändamålsenliga systemlösningar, till församlingar och pastorat. 
Syftet är att minska sårbarheten och att hushålla med Svenska kyrkans resurser och därmed frigöra 
resurser till församlingens grundläggande uppgift. 

*** 

Denna anslutningsöverenskommelse reglerar de avtalsrättsliga förhållandena mellan Göteborgs stift, 
252010-0088  (”Stiftet”) som tillhandahållare och Enheten som mottagare av de administrativa tjänster 
som omfattas av överenskommelsen.  

ANSLUTANDE ENHET 

Skriv namnet på den juridiska personen (”Enheten”), org. nr: Skriv enhetens org nr. 

TJÄNSTEN 

Genom undertecknande av denna överenskommelse ansluter sig Enheten till nedan angiven tjänst. För 
anslutningen gäller de allmänna och särskilda villkor1 som anges nedan. 
 

Tjänstebenämning Allmänna villkor Särskilda villkor 

Ekonomitjänsten  
 
 
 
Allmänna villkor för Göteborgs stifts 
tillhandahållande av administrativa tjänster 
 
Allmänna villkor för personuppgifts-
behandling vid nyttjande av administrativa 
tjänster eller IT-tjänster som tillhandahålls 
av Göteborgs stift  
  

Särskilda villkor för administrativa 
tjänster inom ekonomihantering 

 Särskilda villkor för personuppgifts-
behandling för administrativa tjänster 
inom ekonomihantering 

Fastighetstjänsten Särskilda villkor för administrativa 
tjänster inom fastighet 

 Särskilda villkor för personuppgifts-
behandling för administrativa tjänster 
inom fastighet 

HR-tjänsten Särskilda villkor för administrativa 
tjänster inom HR 

 Särskilda villkor för personuppgifts-
behandling för administrativa tjänster 
inom HR 

 
Detaljerad beskrivning av tjänsteinnehåll, uppskattning av tidsåtgång samt kalkylerad kostnad framgår 
av offert som överlämnats från Stiftet till Enheten. 
 
Startdag för leverans av tjänsten är välj datum. Parterna ska senast XX (X) månader före startdag 
skriftligen upprätta en anslutningsplan.  

 
1 Vid var tid gällande villkor publiceras på 
https://internwww.svenskakyrkan.se/goteborgsstift/servicebyratjanster/avtal-och-upplagg 
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UNDERSKRIFTER 

Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande originalexemplar, av vilka parterna tagit var 
sitt. 
 
För Stiftet 
 

Göteborg,  
 
 

 För Enheten 
 

Ort, välj datum 

   
Jonas Ransgård  Namn på behörig/a företrädare 
 
 
 
 

  

Maria Frykberg  Namn på behörig/a företrädare 
 


