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Etisk kod för ledamöter i kyrklig styrelse inom Svenska kyrkan i Norrköping  
 

Varje styrelseledamot är skyldig att aktivt delta i de styrelser och utskott man blivit vald till och där 

kontinuerligt bidra med sina åsikter och erfarenheter.  

Varje styrelseledamot ska: 

 Ägna uppdraget den tid och omsorg och tillägna sig den kunskap om kyrkoordningen och 
ändamål, verksamhet, organisation m.m. som erfordras för uppdraget att tillvarata Svenska 
kyrkans och pastoratets/församlingens och dess medlemmars intresse. 

 Arbeta för förverkligandet av Svenska kyrkans målsättningar enligt kyrkoordningen och 
Svenska kyrkans bestämmelser (SvKB). 

 Tillägna sig kunskap om och agera inom ramen för de lagar och förordningar som styr 
Svenska kyrkans och pastoratets/församlingens verksamhet. 

 Verka för att beslut som fattas av kyrkofullmäktige efterlevs och förverkligas. 

 Tillägna sig kunskap om och agera inom ramen för arbetsordning för 
kyrkorådet/församlingsrådet, församlingsinstruktion, reglementen om utskottens 
verksamhet och andra instruktioner om arbetsfördelningen mellan 
pastoratets/församlingens organ inklusive instruktion för kyrkoherden. 

 Självständigt bedöma de ärenden kyrkorådet/församlingsrådet har att behandla och begära 
den information som är nödvändig för att kyrkorådet/församlingsrådet ska kunna fatta väl 
underbyggda beslut. 

 Endast handlägga eller delta i beslut i en fråga där det inte kan föreligga intressekonflikt/jäv 
mellan pastoratet/församlingen och honom/henne. 

 Endast företa åtgärd som inte är ägnad att ge en otillbörlig fördel åt medlem eller någon 
annan till nackdel för pastoratet/församlingen eller någon annan medlem.  

 Endast fatta beslut i ett ärende om, såvitt möjligt, samtliga kyrkorådets/församlingsrådets 
ledamöter har fått tillfälle att delta i ärendets behandling och fått ett tillfredsställande 
underlag för att avgöra ärendet, dvs att ärendet varit tillräckligt berett inför beslut.  

 Visa lojalitet med de beslut som kyrkorådet/församlingsrådet fattat oavsett om han/hon 
biträtt dem eller ej (förutsatt att de är inom ramen för stadgarna, lag m.m.). 

 Verka för att fattade beslut verkställs. 

 Sträva efter att kyrkorådets/församlingsrådets arbete bedrivs i god och konstruktiv anda 
och så långt möjligt är verka för att beslut fattas i samförstånd. 

 Endast företräda pastoratet/församlingen eller tala i pastoratets/församlingens ställe om 
sådan befogenhet explicit delegerats till honom/henne. 


