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Ändringar i kyrkoordningen

Kyrkorättsnämndens yttrande över kyrkostyrelsens skrivelse 2020:4 Ändringar i
kyrkoordningen m.m., avsnitt 2 Ansvar för nomineringsmöten inför val av församlingsråd, avsnitt 3 Tidpunkt för beslut om ändring i den lokala strukturen vid kyrkoval,
avsnitt 4 Tidpunkt för uttag av röstlängd vid direkta val, avsnitt 5 Ändringar i ersättningsstadgan och avsnitt 6 Övriga rättelser
Kyrkorättsnämnden har inget att erinra mot förslagen i skrivelsens avsnitt 3, 4 och 6.
Beträffande förslagen i avsnitten 2 och 5 med ändringar i ersättningsstadgan finns ett
par noteringar.
Nomineringsmöte, avsnitt 2
I kommentaren till 4 kap. 23 § sägs att det inte finns något hinder mot att ett nomineringsmöte genomförs inför ett fyllnadsval för det fall detta bedöms nödvändigt för att
exempelvis få fram kandidater. Då det kan uppstå tveksamheter om vad som gäller
kan det finnas anledning att sist i paragrafens första stycke göra följande tillägg: ”Vid
fyllnadsval får ett församlingsmöte eller annat öppet nomineringsmöte hållas.”
Ersättningsstadgan, avsnitt 5
I nya 7 § i ersättningsstadgan där det i nio punkter anges vad som avses med en
förrättning görs i två av punkterna en avgränsning av den personkrets som kan delta i
en viss förrättning. Det gäller punkterna 5 och 9. Vad gäller punkt 9 finns inga
invändningar. Genom punkt 5 blir deltagande i överläggning med annan organisation,
myndighet eller företag en förrättning bara för kyrkostyrelsens ledamöter eller
ersättare. Det ges ingen närmare motivering för avgränsningen till kyrkostyrelsens
ledamöter och ersättare. Det synes rimligt att även andra personer kan ha i uppdrag
att delta i en överläggning av det slag som anges i punkt 5 och att det även i sådant
fall är att se som en förrättning.
I sista stycket i nya 8 § sägs att något förrättningsarvode inte utgår till kyrkomötets
ordförande och i andra stycket i föreslagna 11 § att Arvodesnämnden när den
fastställer arvodet för kyrkomötets ordförande ska beakta att förrättningsarvode inte
kan utgå för detta uppdrag (kursiverat här). Det behöver klargöras om begränsningen
i 8 § bara ska avse förrättningsarvode för sådant som är direkt kopplat till uppdraget
som ordförande i kyrkomötet.
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Uppsala den 17 september 2020
På kyrkorättsnämndens vägnar
Britas Lennart Eriksson, ordförande

Gunnar Edqvist, sekreterare

Närvarande: Britas Lennart Eriksson, ordförande, Stig Eriksson, Mattias Benke,
Bengt Kjellgren, Manilla Bergström, Anna-Lena Järvstrand, Lotta Lind, Mats
Törnered och biskop Eva Nordung Byström.
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