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Organisationsutskottets betänkande 2017:2

Indelningsfrågor

Sammanfattning
I betänkandet behandlas kyrkostyrelsens skrivelse Ändringar i kyrkoordningen m.m.,
KsSkr 2017:3, avsnitt 2, Översyn av bestämmelserna om ändringar i den kyrkliga
indelningen m.m. samt motion 2017:38 som ansluter till skrivelsens frågeställningar.
I skrivelsen föreslås vissa ändringar i kyrkoordningens bestämmelser om den
kyrkliga indelningen och bildande, ändring och upplösande av pastorat. Det föreslås
bl.a. att termen indelning bara ska användas för sådan indelning i Svenska kyrkan
som är rikstäckande men inte för ändringar av pastorat. Ändringar på lokal nivå ska
övergripande benämnas ändringar av den lokala strukturen. Vidare föreslås en rad
konsekvensändringar och justeringar av bestämmelserna i framför allt 37 kap. i
kyrkoordningen.
Utskottet tillstyrker förslagen i skrivelsen med två undantag. Mot bakgrund av
Läronämndens yttrande Ln 2017:9y föreslår utskottet till skillnad från skrivelsens
förslag att domkapitlet ska utse den präst som ska ingå i interimsstyrelsen och
dennes ersättare samt bestämma tiden för nämnda uppdrag. Mot bakgrund av
Kyrkorättsutskottets yttrande Kr 2017:2y föreslår utskottet en ändring av en
hänvisning i 2 kap. 10 a § i kyrkoordningen. Slutligen föreslår utskottet att motion
2017:38 avslås.
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Utskottets förslag till kyrkomötesbeslut
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1. Kyrkomötet beslutar att anta utskottets förslag till ändringar i kyrkoordningen
(SvKB 1999:1) enligt bilaga 1.
2. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:38.

Skrivelsens förslag
Kyrkostyrelsens skrivelse 2017:3, Ändringar i kyrkoordningen m.m.,
avsnitt 2, Översyn av bestämmelserna om ändringar i den kyrkliga
indelningen m.m.
Kyrkomötet beslutar att anta kyrkostyrelsens förslag till ändringar i kyrkoordningen.

Motionens förslag
Motion 2017:38 av Dan Sarkar, Lathund för församlingsbildning
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att ta fram en lathund för församlingsbildning.

Yttrande från Läronämnden
Läronämnden har yttrat sig över skrivelse 2017:3 del 2 i Ln 2017:9y, bilaga 2.

Yttrande från andra utskott
Kyrkorättsutskottet har yttrat sig över kyrkostyrelsens skrivelse 2017:3, avsnitt 2 i
Kr 2017:2y, bilaga 3 samt över utskottets förslag till ändring i 37 kap. 31 § andra
stycket i Kr 2017:13y, bilaga 4.

Bakgrund
Kyrkostyrelsens skrivelse
I skrivelsens andra avsnitt finns ett antal förslag till ändringar i kyrkoordningens
bestämmelser om ändringar i den kyrkliga indelningen. De har utarbetats med
anledning av ett uppdrag från kyrkomötet (KmSkr 2013:26) till kyrkostyrelsen att
påskynda styrelsens arbete med en översyn av kyrkoordningen och Svenska kyrkans
bestämmelser. Förslagen i skrivelsen har även sin bakgrund i erfarenheter som har
gjorts i arbetet med indelningsfrågor hos såväl stiften som i den nationella nivåns
kyrkokansli.
Vissa terminologiska frågor
Enligt 36 kap. 1 § första stycket i kyrkoordningen är Svenska kyrkan indelad i
territoriella församlingar, kontrakt och stift. Den territoriella församlingsindelningen, kontraktsindelningen och stiftsindelningen ska enligt 36 kap. 1 § andra
stycket, 5 § tredje stycket och 6 § andra stycket omfatta hela landet. Utöver dessa
rikstäckande indelningsenheter finns även samverkansformen pastorat enligt 2 kap.
5 §, de icke-territoriella församlingar som framgår av 35 kap. samt Svenska kyrkan i
utlandet enligt 2 kap. 12 § (se 36 kap. 2 §). Samtidigt talas det trots detta om ”pastoratsindelning” och ”indelning i pastorat” i framför allt 37 kap. i kyrkoordningen.
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Kyrkostyrelsen föreslår att termen indelning ska användas i kyrkoordningen för
sådan indelning av Svenska kyrkan som är rikstäckande. Termen indelning föreslås
inte användas avseende pastorat, då dessa är en samverkansform för församlingar
som inte är obligatorisk och därför inte rikstäckande. I kyrkoordningen föreslås det
göras en tydlig skillnad mellan å ena sidan församlingsindelning, kontraktsindelning
samt stiftsindelning och å andra sidan bildande, ändring eller upplösande av pastorat.
Som samlingsterm för ändringar både av församlingar och pastorat föreslås att
termen ändring av den lokala strukturen används.
Termerna interimsdelegerade och interimsstyrelse föreslås användas i stället för
indelningsdelegerade och indelningsstyrelse, då dessa kan inrättas vid andra
ändringar av den lokala strukturen än enbart indelningsändringar.
Lokala beslut om indelningsändringar m.m.
De s.k. strukturförändringarnas genomförande innefattade bl.a. en ändrad fördelning
av beslutskompetens mellan stift och lokal nivå. Enligt 37 kap. 7 § i kyrkoordningen
får ett pastorats kyrkofullmäktige, efter att ha inhämtat yttranden från församlingsråden, besluta om ändringar av församlingsindelningen i pastoratet. En församlings
kyrkofullmäktige får besluta om indelning av församlingen i flera församlingar, så
att församlingen blir ett pastorat. Före denna ändring, som trädde i kraft den 1
januari 2014, var det stiftsstyrelsen som fattade alla beslut av detta slag. Inga sådana
beslut fattades på lokal nivå. Enligt gällande ordning är den direkt kyrkoordningsreglerade uppgift som stiftsstyrelsen har vid lokala beslut av nämnt slag att besluta
om fastställande av beslutet. Ett sådant fastställande är ett villkor för att det lokala
beslutet ska gälla.
Kyrkostyrelsen föreslår att det införs en skyldighet för ett pastorat att samråda
med stiftsstyrelsen när ett beslut om en ändrad församlingsindelning i pastoratet
bereds. Motsvarande skyldighet ska gälla för en församling när det gäller församlingens beslut om indelning av församlingen i flera församlingar så att det bildas ett
pastorat.
Det föreslås även att det ska regleras i kyrkoordningen att stiftsstyrelsen ska
besluta om namn på församlingar och pastorat även vid lokala beslut om indelningsändringar.
Vidare föreslås att stiftsstyrelsen ska kunna besluta om sådana ändringar i
församlingsindelningen i ett pastorat som bara beror på en oregelbundenhet i indelningen eller på ändrade fastighetsförhållanden.
Ändringar som berör flera stift
Om en ändring av den lokala strukturen berör fler än ett stift är det inte stiftsstyrelsen utan kyrkostyrelsen som beslutar om ändringen (se 37 kap. 6 § andra
meningen i kyrkoordningen). Det är i och för sig kyrkomötet som beslutar om
ändringar i stiftsindelningen (se 37 kap. 23 §), men kyrkostyrelsen får likväl besluta
om sådana mindre ändringar i stiftsindelningen som består i att en eller flera
församlingar eller pastorat förs över från ett stift till ett angränsande stift (se 37 kap.
24 § första stycket). Sådana ändringar får göras om stiftsindelningen därmed blir
mer ändamålsenlig (se 37 kap. 24 § andra stycket). Vissa, men inte alla, uppgifter
som annars åligger stiftsstyrelsen åligger då i stället kyrkostyrelsen.
Kyrkostyrelsen föreslår att det ska tydliggöras att kyrkostyrelsen i beslut om
ändringar i den lokala strukturen som berör flera stift ska fastställa eller, om detta
inte är möjligt, fatta beslut om den ekonomiska regleringen. Kyrkostyrelsen föreslås
även besluta om huruvida interimsdelegerade (avseende termen, se ovan under Vissa
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terminologiska frågor m.m.) ska tillsättas. Beslut om en ändrad prästtjänstorganisation och om namn på nya församlingar och pastorat föreslås i sådana fall fattas av
stiftsstyrelsen i det mottagande stiftet. Det föreslås även att det ska framgå direkt av
kyrkoordningens bestämmelser att kyrkostyrelsen får fatta beslut om att överföra
bara en del av en församling från ett stift till ett annat.
Interimsdelegerade och interimsstyrelse
Av 37 kap. 14 § i kyrkoordningen framgår att när stiftsstyrelsen fattar beslut om en
sådan indelningsändring som innebär att en ny församling bildas eller om annars en
indelningsändring är av sådan omfattning att församlingen eller pastoratet inte bör
företrädas av tidigare valda organ, så får stiftsstyrelsen i beslutet också bestämma att
beslutanderätten i församlingen ska utövas av indelningsdelegerade från det att dessa
har valts till dess indelningsändringen träder i kraft. Motsvarande gäller vid bildande
eller ändring av pastorat. Nuvarande bestämmelser i kyrkoordningen om indelningsdelegerade gäller främst frågor om delegerades sammansättning och tillsättning. De
grundläggande bestämmelserna om indelningsdelegerades uppgifter finns i 1 § i
kyrkostyrelsens beslut (SvKB 2001:3) med närmare bestämmelser om indelningsdelegerade.
Kyrkostyrelsen föreslår att det i kyrkoordningen ska införas en grundläggande
bestämmelse om interimsdelegerades (avseende termen, se ovan under Vissa
terminologiska frågor m.m.) uppgifter och om beslutskompetensen för befintliga
förtroendevalda organ vid en beslutad ändring i den lokala strukturen. Det föreslås
även att det ska införas en bestämmelse om fyllnadsval av ledamöter och ersättare i
interimsdelegerade.
Vidare föreslås att interimsstyrelsen (avseende termen, se ovan under Vissa
terminologiska frågor m.m.) själv ska besluta vilken präst som ska vara ledamot och
vilken präst som ska vara ersättare i interimsstyrelsen. Enligt nuvarande ordning är
det den av prästerna i en församling eller ett pastorat som helt eller delvis ska ingå i
den nya indelningsenheten som har varit kyrkoherde längst eller, om ingen har varit
kyrkoherde, som har varit anställd som präst längst som ska vara ledamot i
indelningsstyrelsen. Han eller hon har rätt att sätta annan präst i en sådan församling
eller ett sådant pastorat som ledamot i sitt ställe respektive som ersättare.
Om en domprost ska tillsättas efter att ett beslut har fattats om en ändring i den
lokala strukturen som avser en domkyrkoförsamling eller ett pastorat där domkyrkoförsamlingen ingår, så föreslås att interimsstyrelsen ska utse ledamöter och ersättare
i tillsättningsnämnden.
Motion 2017:38 Lathund för församlingsbildning
Enligt 37 kap. 5 § i kyrkoordningen har stiftsstyrelsen ett övergripande ansvar för
den lokala strukturen i stiftet. Stiftsstyren ska enligt bestämmelsens nuvarande
lydelse verka för en lämplig församlings- och pastoratsindelning. Styrelsen ska
fortlöpande följa utvecklingen och snarast initiera åtgärder när så behövs för att
bestämmelserna i 37 kap. 2–4 §§ ska kunna följas. Nämnda bestämmelser reglerar
församlingskriterier både för församlingar som ingår i pastorat och församlingar som
inte ingår i pastorat (se nedan), samt pastoratskriterier.
Enligt 37 kap. 7 § får pastoratets kyrkofullmäktige besluta om ändringar av församlingsindelningen i pastoratet. Innan fullmäktige fattar sitt beslut ska församlingsråden i pastoratets församlingar få tillfälle att yttra sig. Vidare är det församlingens
kyrkofullmäktige som beslutar om indelning av församlingen i flera församlingar så
att församlingen blir ett pastorat. Ett pastorats beslut om ändrad församlingsindel5
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ning och en församlings beslut om indelning i flera församlingar ska för att gälla
fastställas av stiftsstyrelsen. Stiftsstyrelsen ska efter att ha gett domkapitlet tillfälle
att yttra sig fastställa sådana beslut, om församlingarna kan uppfylla kriterierna i
37 kap. 3 §. Enligt 37 kap. 3 § gäller följande om en församling ingår i ett pastorat:
1. I församlingen ska firas gudstjänster i enlighet med vad som framgår av församlingsinstruktionen.
2. I församlingen ska finnas minst ett kyrkorum, invigt i Svenska kyrkans ordning.
3. I församlingen ska finnas personer som tar ansvar för att församlingens
grundläggande uppgift blir utförd och personer som fullgör uppdragen som
förtroendevalda i församlingen.
Om en församling som ingår i ett pastorat inte uppfyller församlingskriterierna får
stiftsstyrelsen efter samråd med pastoratet och dess församlingar besluta om en
ändrad församlingsindelning.

Utskottets överväganden
Utskottets förslag:
1. Kyrkomötet beslutar att anta utskottets förslag till ändringar i kyrkoordningen
(SvKB 1999:3) enligt bilaga 1.
2. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:38.
Utskottet tillstyrker förslagen i skrivelsen med två undantag. Mot bakgrund av Läronämndens yttrande Ln 2017:9y Interimsdelegerade och interimsstyrelse föreslår
utskottet en ändring i kyrkostyrelsens förslag till 37 kap. 31 § andra stycket. Läronämnden anför i sitt yttrande att principen att en präst ingår i interimsstyrelsen som
företrädare för kyrkans vigningstjänst bör återspeglas i bestämmelsen om hur
prästen i fråga utses. Utskottet ställer sig bakom Läronämndens bedömning och
noterar att det före relationsändringen enligt då gällande 9 kap. 15 § kyrkolagen
(1992:300) var domkapitlet som förordnade en präst att vara ledamot och en annan
präst att vara dennes ersättare i indelningsdelegerades arbetsutskott, som var motsvarigheten till nuvarande indelningsstyrelsen (interimsstyrelsen enligt kyrkostyrelsens
förslag). Mot bakgrund av ovan nämnda läronämndsyttrande föreslår utskottet därför
att domkapitlet ska utse en av prästerna i en församling eller ett pastorat som helt
eller delvis ska ingå i den nya församlingen, eller det nya pastoratet, att vara ledamot
i interimsstyrelsen. Domkapitlet föreslås också utse en annan präst i en sådan
församling eller ett sådant pastorat att vara den ledamotens ersättare. Utskottet
föreslår även att domkapitlet bestämmer tiden för nämnda uppdrag. Utskottet
föreslår justeringar av 37 kap. 31 § andra stycket i enlighet med det anförda.
Vidare har Kyrkorättsutskottet noterat i sitt yttrande Kr 2017:2y att en
hänvisning i 2 kap. 10 a § i kyrkoordningen till 37 kap. 6 a § behöver ändras till att i
stället avse 37 kap. 7 b §. I enlighet med Kyrkorättsutskottets yttrande föreslår därför
utskottet en sådan ändring i bestämmelsen.
Slutligen föreslår utskottet att motion 2017:38 avslås, mot bakgrund av stiftens
övergripande ansvar för den lokala strukturen samt det stöd som stiftet kan ge
församlingar och pastorat i församlingsbildningsarbetet.

6

Uppsala den 5 oktober 2017

O 2017:2

På Organisationsutskottets vägnar
Louise Callenberg, ordförande

Anna Sundelius, sekreterare

Beslutande: Louise Callenberg, ordförande, Claes Block, Aina Andersson, Anton
Härder, Cecilia Clausen, Per Lindberg, Gustaf Bengtsson, Maj-Lis Aasa, Olle
Reichenberg, Kåge Johansson, Tomas Jansson, Birgit Kullingsjö, Bella Aune, Irene
Oskarsson och Bo Hanson.
Övriga närvarande vid beslutstillfället: Roberth Krantz, Britt Sandström, Irma
Carlsson, Sven Gunnar Persson, Stefan Aro, Britt Kilsäter, Märta Brita Forsberg
Svensson, Karin Forsell, Elsa Christersson och Markus Holmberg.
Biskoparna Sven-Bernhard Fast och Johan Dalman har deltagit i utskottets överläggningar.
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Bilaga 1
Utskottets förslag till kyrkomötesbeslut
Förslag till ändringar i kyrkoordningen
Kyrkomötet beslutar i fråga om kyrkoordningen
dels att 37 kap. 1 och 9 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 37 kap. 1 § ska utgå,
dels att nuvarande 37 kap. 4 a § och 6 a § ska betecknas 37 kap. 3 a § och 7 b §,
dels att 2 kap. 10 a §, 3 kap. 4 och 6 §§, 34 kap. 12 §, 37 kap. 5–7, 8, 11, 14–19,
22, 24, 29 och 31–36 §§, 38 kap. 4, 7 och 48 §§, rubriken till 37 kap. och rubrikerna
närmast före 37 kap. 6, 15–18, 29, 32 och 34 §§ och 38 kap. 7 § ska ha följande
lydelse,
dels att rubriken till 36 kap. ska lyda ”Indelningsenheter, m.m.”, rubriken
närmast efter rubriken till 37 kap. ska lyda ”ÄNDRINGAR I DEN LOKALA
STRUKTUREN”, rubriken närmast före 37 kap. 2 § ska lyda ”Grunderna för den
lokala strukturen” och rubriken närmast efter 37 kap. 28 § ska lyda
”INTERIMSDELEGERADE OCH INTERIMSSTYRELSE”,
dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 37 kap. 6 a, 7 a, 30 a och 30 b §§, och
närmast före 37 kap. 6 a, 7, 7 a, 30 a, 30 b och 31 §§ nya rubriker av följande
lydelse,
dels att det närmast före 37 kap. 4 § ska införas en ny rubrik som ska lyda
”Pastoratskriterier” och närmast före 37 kap. 7 b § en ny rubrik som ska lyda
”Kyrkostyrelsens beslut om den lokala strukturen”.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
10 a §
För att fullgöra samtliga uppgifter som ingår i begravningsverksamheten enligt
begravningslagen (1990:1144) samt för att svara för skötsel av gravar får det i
Göteborgs stift finnas en kyrklig samfällighet som utgör det territoriella område
som utgör Göteborgs kyrkliga samfällighet enligt indelningen den 1 januari 2016.
Ett beslut enligt 37 kap. 6 a § som
Ett beslut enligt 37 kap. 7 b § som
berör någon av de i en sådan begrav- berör någon av de i en sådan begravningssamfällighet ingående församling- ningssamfällighet ingående församlingarna ska, trots vad som anges i första arna ska, trots vad som anges i första
stycket, medföra att begravningssam- stycket, medföra att begravningssamfällighetens territoriella område ändras fällighetens territoriella område ändras
på motsvarande sätt.
på motsvarande sätt.
En sådan begravningssamfällighet får upplösas genom beslut av stiftsstyrelsen
om samtliga ingående församlingar, som inte ingår i pastorat, och pastorat, har
samtyckt till det eller om det finns synnerliga skäl.
Kyrkostyrelsen får utfärda närmare bestämmelser om en sådan begravningssamfällighet samt vad som ska gälla vid upplösning av en sådan samfällighet.
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4§
Kyrkofullmäktige väljs av de röstberättigade i församlingen.
Bestämmelser om rösträtt och valbarhet finns i 33 kap. och om valet i 38 kap.
Att indelningsdelegerade i vissa fall
Att interimsdelegerade i vissa fall
blir kyrkofullmäktige vid en indelnings- blir kyrkofullmäktige framgår av
ändring framgår av bestämmelserna i bestämmelserna i 37 kap. 34 § första
37 kap. 34 § första stycket.
stycket.
6§
Om kyrkofullmäktige beslutar att antalet ledamöter ska ändras, ska beslutet för att
gälla ha anmälts till stiftsstyrelsen senast den 1 mars under valåret.
Om indelningsdelegerade enligt
Om
interimsdelegerade
enligt
37 kap. 29 § beslutar om antalet leda- 37 kap. 30 a § beslutar om antalet ledamöter i kyrkofullmäktige ska beslutet möter i kyrkofullmäktige ska beslutet
vara anmält till stiftsstyrelsen senast den vara anmält till stiftsstyrelsen senast den
1 mars under valåret. Om inte en sådan 1 mars under valåret. Om inte en sådan
anmälan har gjorts ska stiftsstyrelsen anmälan har gjorts ska stiftsstyrelsen
fatta beslut om antalet ledamöter.
fatta beslut om antalet ledamöter.

34 kap.
12 §
En befattning som domprost ska tillsättas av en tillsättningsnämnd.
Biskopen är ordförande i tillsättningsnämnden. Nämnden utser bland sina valda
ledamöter en vice ordförande.
Stiftsstyrelsen utser tre ledamöter i
Stiftsstyrelsen utser tre ledamöter i
tillsättningsnämnden.
tillsättningsnämnden.
Domkyrkoförsamlingens kyrkoråd utser Domkyrkoförsamlingens kyrkoråd utser
tre ledamöter i nämnden. Om dom- tre ledamöter i nämnden. Om
kyrkoförsamlingen ingår i ett pastorat domkyrkoförsamlingen ingår i ett
utser i stället pastoratets kyrkoråd tre pastorat utser i stället pastoratets
ledamöter i nämnden. För ledamöterna kyrkoråd tre ledamöter i nämnden. Om
utses lika många ersättare. Stiftssty- en ändring i den lokala strukturen som
har
relsen utser även en ersättare för bisko- omfattar
domkyrkoförsamling
beslutats och interimsdelegerade har
pen som ledamot.
utsetts ska interimsstyrelsen istället för
kyrkorådet utse ledamöter i tillsättningsnämnden. För ledamöterna utses
lika många ersättare. Stiftsstyrelsen
utser även en ersättare för biskopen som
ledamot.
Ledamöter och ersättare i tillsättningsnämnden ska väljas bland ledamöter och
ersättare i det organ som förrättar valet.
Följande bestämmelser om kyrkorådet ska i tillämpliga delar gälla för
tillsättningsnämnden:
– 4 kap. 13 § om när sammanträdena ska hållas,
– 4 kap. 14 § om ersättarnas tjänstgöring,
– 4 kap. 15 § om beslutförhet,
– 4 kap. 16 och 17 §§ om jäv, och
9
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– 4 kap. 18 § om ärendenas avgörande och protokollet.
Kungörelser och tillkännagivanden ska anslås på domkyrkoförsamlingens eller,
om domkyrkoförsamlingen ingår i ett pastorat, pastoratets anslagstavla.
Inför beslut om uppsägning, avskedande eller omplacering och beslut om
disciplinär åtgärd som avser domprost ska, innan ansökan görs om befogenhetsprövning enligt 31 kap. 14 §, kyrkorådet samråda med stiftsstyrelsen.

37 kap. Ändringar i
indelningen

37 kap. Ändringar i
indelningen, m.m.

5§
Stiftsstyrelsen ska verka för en lämplig Stiftsstyrelsen ska verka för en ändaförsamlings- och pastoratsindelning. målsenlig lokal struktur. Styrelsen ska
Styrelsen ska fortlöpande följa utveck- fortlöpande följa utvecklingen och
lingen och snarast initiera åtgärder när snarast initiera åtgärder när så behövs
så behövs för att bestämmelserna i 2–4 för att bestämmelserna i 2–4 §§ ska
§§ ska kunna följas.
kunna följas.
Vem som beslutar om den lokala
indelningen

Stiftsstyrelsens beslut om
församlingsindelning

6§
Stiftsstyrelsen beslutar om ändringar av Stiftsstyrelsen beslutar om ändringar av
den indelning som avser pastorat och den indelning som avser församlingar
församlingar som inte ingår i ett som inte ingår i ett pastorat.
pastorat. Om en sådan ändring berör
församlingar eller pastorat i flera stift
beslutar kyrkostyrelsen om ändringen.
Om en församling som ingår i ett
pastorat inte uppfyller kriterierna i 3 §
får stiftsstyrelsen, efter samråd med
pastoratet och dess församlingar, besluta om en ändrad församlingsindelning.
Trots bestämmelserna i 7 § första
stycket får stiftsstyrelsen också besluta
om en ändring av församlingsindelningen i ett pastorat om den behövs bara på
grund av oregelbundenhet i indelningen
eller med hänsyn till fastighetsförhållandena.
Av 7 § framgår att kyrkofullmäktiges
beslut om ändrad församlingsindelning
i ett pastorat ska vara fastställt av stiftsstyrelsen för att gälla.
Stiftsstyrelsens beslut om att
bilda, ändra eller upplösa pastorat
6a§
Stiftsstyrelsen beslutar om bildande,
ändring och upplösning av pastorat om
inte annat framgår av 7 och 7 a §§.
10
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7§
Pastoratets kyrkofullmäktige beslutar Pastoratets kyrkofullmäktige beslutar
om ändringar av församlingsindel- om ändringar av församlingar inom
ningen i pastoratet. Innan fullmäktige pastoratet. Innan fullmäktige fattar sitt
fattar sitt beslut ska församlingsråden i beslut ska församlingsråden i pastorapastoratets församlingar få tillfälle att tets församlingar ges tillfälle att yttra
yttra sig.
sig och samråd ske med stiftsstyrelsen.
Församlingens kyrkofullmäktige beFörsamlingens kyrkofullmäktige beslutar om indelning av församlingen i slutar om indelning av församlingen i
flera församlingar så att församlingen flera församlingar så att församlingen
blir ett pastorat.
blir ett pastorat. Innan ett sådant beslut
fattas
ska
samråd
ske
med
stiftsstyrelsen.
Ett pastorats beslut om ändrad förEtt pastorats beslut om ändringar av
samlingsindelning och en församlings församlingar inom pastoratet och en
beslut om indelning i flera församlingar församlings beslut om indelning i flera
ska för att gälla fastställas av stiftssty- församlingar ska fastställas av stiftsstyrelsen. Stiftsstyrelsen ska efter att ha relsen för att gälla. Innan stiftsstyrelsen
gett domkapitlet tillfälle att yttra sig fattar sitt beslut ska domkapitlet ges
fastställa sådana beslut, om församling- tillfälle att yttra sig. Stiftsstyrelsen får
bara fastställa kyrkofullmäktiges beslut,
arna kan uppfylla kriterierna i 3 §.
om församlingarna kan uppfylla kriterierna i 3 §.
Om en församling som ingår i ett
pastorat inte uppfyller kriterierna i 3 §
får stiftsstyrelsen efter samråd med pastoratet och dess församlingar besluta
om en ändrad församlingsindelning.
Kyrkostyrelsens beslut om den
lokala strukturen
7a§
Om en ändring av den lokala strukturen
enligt 6 § eller 6 a § berör församlingar
eller pastorat i flera stift beslutar kyrkostyrelsen om ändringen. Kyrkostyrelsen
ska då fullgöra de uppgifter som annars
ligger hos stiftsstyrelsen enligt 8, 11,
12, 14, 29, 30 och 32 §§. Samrådet
enligt 8 § ska även omfatta stiftsstyrelserna och domkapitlen i de stift som
berörs av ändringen.

11
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8§
I ett ärende om ändrad församlings- I ett ärende enligt 6 § första stycket eller
eller pastoratsindelning enligt 6 § ska 6 a § ska stiftsstyrelsen göra den utredstiftsstyrelsen göra den utredning som ning som behövs. Församlingar och
behövs. Församlingar och pastorat ska pastorat ska lämna uppgifter och i
lämna uppgifter och i övrigt i skälig övrigt i skälig omfattning hjälpa till i
omfattning hjälpa till i utredningsarbe- utredningsarbetet, om stiftsstyrelsen
tet, om stiftsstyrelsen begär det.
begär det.
Vid utredningen ska stiftsstyrelsen
Vid utredningen ska stiftsstyrelsen
samråda med berörda församlingar och samråda med berörda församlingar och
pastorat samt med domkapitlet. Sådant pastorat samt med domkapitlet. Sådant
samråd behöver inte äga rum om änd- samråd behöver inte äga rum om ändringen i indelningen bara beror på ringen bara beror på oregelbundenhet i
oregelbundenhet i indelningen.
indelningen.
Om den ändring i indelningen som
Om den ändring som utredningen i
utredningen i första hand avser också första hand avser också bör leda till
bör leda till en ändring i någon annan någon annan ändring som stiftsindelning, som stiftsstyrelsen får besluta styrelsen får besluta om, ska utredningom, ska utredningen omfatta även en omfatta även denna ändring.
denna ändring.
11 §
Fördelningen av tillgångar och förbindelser ska grundas på vad som är ändamålsenligt och skäligt. Församlingarna och pastoraten får träffa en överenskommelse
om hur fördelningen ska göras.
Regleringen ska fastställas av stiftsRegleringen ska fastställas av stiftsstyrelsen i beslutet om indelnings- styrelsen i beslut enligt 6 och 6 a §§. Är
ändringen enligt 6 och 7 §§. Är försam- församlingarna och pastoraten inte
lingarna och pastoraten inte överens om överens om fördelningen ska stiftsfördelningen ska stiftsstyrelsen göra styrelsen göra denna.
denna.
14 §
Stiftsstyrelsen får i beslutet om indel- Stiftsstyrelsen får i beslut enligt 6 och
ningsändringen utfärda de ytterligare 6 a §§ utfärda de ytterligare bestämbestämmelser som behövs för att melser som behövs för att ändringen ska
ändringen ska kunna genomföras.
kunna genomföras.
Om indelningsändringen innebär att
Om stiftsstyrelsens beslut enligt 6 §
en ny församling eller ett nytt pastorat eller 6 a § innebär att en ny församling
bildas får stiftsstyrelsen i beslutet också eller ett nytt pastorat bildas eller om
bestämma att beslutanderätten i försam- ändringen annars är av sådan omfattlingen eller pastoratet ska utövas av ning att församlingen eller pastoratet
sådana indelningsdelegerade som avses inte bör företrädas av tidigare valda
i 29 § från det att dessa valts till dess organ får stiftsstyrelsen bestämma att
indelningsändringen träder i kraft. beslutanderätten i församlingen eller
Detta gäller också om en indelnings- pastoratet ska utövas av interimsdeleändring annars är av sådan omfattning gerade från det att dessa valts till dess
att församlingen eller pastoratet inte ändringen träder i kraft. Ytterligare
bör företrädas av tidigare valda organ. bestämmelser om interimsdelegerade
finns i 29–30 b, 32 och 33 §§.

12

Kyrkofullmäktige och kyrkoråd Val m.m. vid ändring i den lokala
när pastorat blir församling
strukturen
15 §
När beslut har fattats enligt 6 eller
6 a §§ ska kyrkofullmäktige utses vid
ordinarie kyrkoval.
Om det finns särskilda skäl får
stiftsstyrelsen besluta att en ändring
som innebär att en ny församling eller
ett nytt pastorat bildas genom sammanläggning av församlingar eller pastorat
ska träda i kraft under pågående
mandatperiod. Detsamma gäller en
ändring som är av så begränsad omfattning att församlingen eller pastoratet
även under återstoden av mandatperioden bör kunna företrädas av
tidigare valda organ.
Av 34 § framgår att interimsdelegerade blir kyrkofullmäktige och interimsstyrelsen kyrkoråd vid en ändring
under en mandatperiod.
Om en ny församling bildas av församlingar som utgör ett pastorat blir
kyrkofullmäktige i pastoratet kyrkofullmäktige i den nybildade församlingen.
Pastoratets kyrkoråd blir kyrkoråd i den nya församlingen.
När beslut om ändringar i
församlings- och pastoratsindelningen träder i kraft

När beslut om ändringar i den
lokala strukturen träder i kraft

16 §
En ändring i församlings- eller pasto- Om ett beslut enligt 6 § första eller
ratsindelningen enligt 6 § träder i kraft andra stycket, 6 a eller 7 §§ innebär att
den 1 januari året efter det år då nytt kyrkofullmäktige ska väljas, träder
beslutet i kraft den 1 januari året efter
ordinarie kyrkoval har ägt rum.
det år då ordinarie kyrkoval har ägt rum.
Om ändringen i indelningen bara
Övriga beslut träder i kraft den
beror på oregelbundenhet i indelningen 1 januari det år som bestäms i beslutet.
eller fastighetsförhållandena träder
beslutet i kraft vid den tidpunkt som
stiftsstyrelsen
eller
kyrkostyrelsen
beslutar.
En ändring enligt första stycket som
är av så begränsad omfattning att församlingen eller pastoratet även under
återstoden av mandatperioden bör
kunna företrädas av tidigare valda
organ träder i kraft den 1 januari det år
som bestämts i beslutet. Detsamma gäller sådana ändringar som avses i 15 §.
Om det finns särskilda skäl får
stiftsstyrelsen även i andra fall än som
13
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anges i tredje stycket besluta att en
ändring som innebär att en ny församling eller ett nytt pastorat bildas
genom sammanläggning av församlingar eller pastorat ska träda i kraft under
pågående mandatperiod. Ändringen
träder i kraft den 1 januari det år som
bestämts i beslutet.
En ändring i församlingsindelningen
enligt 6 a § träder i kraft vid den
tidpunkt som kyrkostyrelsen eller stiftsstyrelsen beslutar.
En ändring av församlings- eller
pastoratsindelningen enligt 7 § träder i
kraft den 1 januari det år som anges i
beslutet.
Tidpunkter för beslut om
ändringar i församlings- och
pastoratsindelningen

Tidpunkter för beslut om
ändringar i den lokala strukturen

17 §
Ett beslut om att ändra indelningen När ett beslut enligt 16 § ska träda i
enligt 16 § första stycket ska fattas kraft den 1 januari året efter det år då
senast ett år innan ändringen ska träda i ordinarie kyrkoval har ägt rum, ska
beslutet vara fattat senast den 1 januari
kraft.
det år som valet äger rum. Motsvarande
gäller beslut om fastställande enligt 7 §
tredje stycket. Övriga beslut om att
ändra den lokala strukturen ska vara
fattade eller fastställda senast den
1 april året innan de ska träda i kraft.
Ett beslut om att ändra indelningen
enligt 16 § andra stycket ska fattas
senast tre månader innan ändringen ska
träda i kraft.
Ett beslut om att ändra indelningen
enligt 16 § tredje och fjärde styckena
ska fattas under den mandatperiod då
den ändrade indelningen ska träda i
kraft. Det ska fattas senast nio månader
före ikraftträdandet.
Ett beslut om att ändra indelningen
enligt 16 § femte stycket ska fattas
senast en månad innan ändringen ska
träda i kraft.
Ett beslut om att ändra församlingseller pastoratsindelningen enligt 7 §
som beslutas under en mandatperiod
ska fastställas av stiftsstyrelsen eller,
om stiftsstyrelsen är beslutande, beslutas av stiftsstyrelsen senast nio månader
14

före ikraftträdandet. Om ändringen ska
träda i kraft den 1 januari året efter det
år då ordinarie kyrkoval har ägt rum
ska beslutet fastställas eller beslut fattas
av stiftsstyrelsen senast ett år innan det
ska träda i kraft.
Kyrkostyrelsen ska genast underrättas om alla beslut om indelningsändringar som har fattats enligt 6 §,
första meningen, 6 a §, tredje meningen
och 7 §.
Berörda stiftsstyrelser ska genast
underrättas om alla beslut om indelningsändringar som har fattats enligt
6 a §, första meningen.
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Stiftsstyrelsen ska genast underrätta
kyrkostyrelsen om sina beslut enligt 6
och 6 a §§ samt beslut om fastställande
enligt 7 §.
Kyrkostyrelsen
ska
genast
underrätta berörda stiftsstyrelser om
sina beslut enligt 7 a och 7 b §§.

När den nya indelningen kan till- När beslut om ändringar i den
lämpas
lokala strukturen kan tillämpas
18 §
Sedan en indelningsändring har beslu- När beslut har fattats enligt 6 § första
tats kan en församling eller ett pastorat stycket eller 6 a § kan en församling
enligt den nya indelningen förvärva eller ett pastorat enligt den nya
rättigheter och ta på sig skyldigheter. strukturen förvärva rättigheter och ta på
Om indelningsdelegerade ska utses sig skyldigheter. Om interimsdelegerade
gäller dock detta först sedan dessa ska utses gäller dock detta först sedan
delegerade har valts.
dessa delegerade har valts.
19 §
När stiftsstyrelsen beslutar att ändra När stiftsstyrelsen fattar beslut enligt 6 §
församlings- eller pastoratsindelningen första stycket och 6 a § ska styrelsen
enligt 6 § ska styrelsen samtidigt fast- samtidigt fastställa hur stor prästställa hur stor prästorganisationen minst organisationen minst ska vara i varje
ska vara i varje nybildad församling nybildad församling eller nybildat
eller nybildat pastorat.
pastorat. Stiftsstyrelsen ska fatta motsvarande beslut när kyrkostyrelsen har
fattat ett beslut om den lokala strukturen
enligt 7 a §.
Av 34 kap. 1 § följer att stiftsstyrelAv 34 kap. 1 § följer att stiftsstyrelsen får besluta om ändring av hur stor sen får besluta om ändring av hur stor
prästorganisationen minst ska vara i prästorganisationen minst ska vara i
församlingen eller pastoratet även om församlingen eller pastoratet även om
församlings- eller pastoratsindelningen den lokala strukturen inte ändras.
inte ändras.
22 §
En ändring i kontraktsindelningen träder i kraft den 1 januari det år som anges i
beslutet.
Ett beslut om att ändra kontraktsNär ett beslut om att ändra kontraktsindelningen ska fattas senast tre indelningen ska träda i kraft den
1 januari året efter det år då ordinarie
månader före ikraftträdandet.
kyrkoval har ägt rum, ska beslutet vara
15
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fattat senast den 1 januari det år som
valet äger rum. Övriga beslut om att
ändra kontraktsindelningen ska vara
fattade senast den 1 april året innan de
ska träda i kraft.
Kyrkostyrelsen ska genast underrättas om alla beslut om ändringar i kontraktsindelningen.
24 §
Kyrkostyrelsen får dock besluta om Kyrkostyrelsen får dock besluta om
sådana mindre ändringar i stiftsindel- sådana mindre ändringar i stiftsindelningen som består i att en eller flera ningen som består i att en eller flera
församlingar eller pastorat förs över församlingar eller pastorat förs över från
från ett stift till ett angränsande stift.
ett stift till ett angränsande stift. Ett
sådant beslut av kyrkostyrelsen kan
också gälla en del av en församling.
Sådana ändringar får göras om
Ändringar enligt första stycket får
stiftsindelningen därmed blir mer ända- göras om stiftsindelningen därmed blir
målsenlig.
mer ändamålsenlig.
Antalet indelningsdelegerade och Antalet interimsdelegerade och
hur dessa utses
hur dessa utses
29 §
Om stiftsstyrelsen i ett beslut om Om stiftsstyrelsen i ett beslut enligt 6 §
ändrad församlings- eller pastorats- första stycket eller 6 a § bestämmer att
indelning bestämmer att beslutande- beslutanderätten ska utövas av interimsrätten ska utövas av indelningsdelege- delegerade ska ledamöter och ersättare i
rade ska ledamöter och ersättare i delegerade utses från varje församling
delegerade utses från varje församling respektive pastorat vars område helt eller
respektive pastorat vars område helt delvis ska ingå i den nya församlingen
eller delvis ska ingå i den nya försam- eller det nya pastoratet.
lingen eller det nya pastoratet.
Stiftsstyrelsen ska i beslutet ange hur många ledamöter och ersättare som varje
församling respektive pastorat ska utse och om när valet av dessa senast ska
förrättas.
Interimsdelegerades uppgifter
30 a §
När interimsdelegerade har utsetts ska
de utöva beslutanderätten för den nya
församlingen eller det nya pastoratet när
det är fråga om beslut som har verkan
efter att den nya lokala strukturen har
trätt i kraft.
Företrädare för en församling eller
ett pastorat som berörs av ändringen i
den lokala strukturen får under tiden
från valet av interimsdelegerade till dess
ändringen träder i kraft, endast besluta i
frågor som uteslutande avser den församlingen eller det pastoratet och som
16

inte har verkan efter ändringens ikraftträdande.
Fyllnadsval till interimsdelegerade
30 b §
Om en ledamot eller ersättare i interimsdelegerade avgår under tjänstgöringstiden, ska ett fyllnadsval hållas för den
tid som återstår.
Om en ledamot har utsetts vid ett
proportionellt val inträder i stället en
ersättare enligt den turordning som har
bestämts för ersättarna.
Interimsstyrelsen
31 §
För beredning och verkställighet av För beredning och verkställighet av
indelningsdelegerades ärenden ska det interimsdelegerades ärenden ska det
finnas en indelningsstyrelse, som dele- finnas en interimsstyrelse, som delegegerade utser för sin tjänstgöringstid.
rade utser för sin tjänstgöringstid.
Den av prästerna i en församling
Domkapitlet ska utse en av prästerna
eller ett pastorat som helt eller delvis i en församling eller ett pastorat som helt
ska ingå i den nya indelningsenheten eller delvis ska ingå i den nya
som har varit kyrkoherde längst eller, församlingen eller det nya pastoratet att
om ingen har varit kyrkoherde, som har vara ledamot i interimsstyrelsen. Domvarit anställd som präst längst ska vara kapitlet ska också utse en annan präst i
ledamot i indelningsstyrelsen. Han eller en sådan församling eller ett sådant
hon har rätt att sätta annan präst i en pastorat att vara den ledamotens
sådan församling eller ett sådant ersättare. Domkapitlet bestämmer tiden
pastorat som ledamot i sitt ställe respek- för uppdragen.
tive som ersättare.
Andra ledamöter och ersättare i
Andra ledamöter och ersättare i
indelningsstyrelsen väljs av delegerade interimsstyrelsen väljs av delegerade till
till det antal dessa bestämmer. Antalet det antal dessa bestämmer. Antalet valda
valda ledamöter får dock inte vara ledamöter får dock inte vara mindre än
mindre än sex.
sex.
Kostnader för indelningsdelegerades verksamhet

Kostnader för interimsdelegerades verksamhet
32 §
De församlingar och pastorat som har De församlingar och pastorat som har
valt delegerade ska gemensamt betala valt interimsdelegerade ska gemensamt
kostnaderna för delegerades verksam- betala kostnaderna för delegerades verkhet.
samhet.
Fördelningen av kostnaderna mellan församlingarna och pastoraten ska grundas
på vad som är skäligt.
Tvister om kostnadsfördelningen ska avgöras av stiftsstyrelsen.
33 §
Kyrkostyrelsen får utfärda de ytterligare Kyrkostyrelsen får utfärda de ytterligare
bestämmelser som behövs för indel- bestämmelser som behövs för inte17
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ningsdelegerades verksamhet.

rimsdelegerades och interimsstyrelsens
verksamhet.

BESLUTANDE OCH VERKSTÄLLANDE
ORGAN VID INDELNINGSÄNDRINGAR UNDER EN MANDATPERIOD

BESLUTANDE OCH VERKSTÄLLANDE
ORGAN VID ÄNDRINGAR UNDER EN
MANDATPERIOD

34 §
När en indelningsändring enligt 16 § När en ändring enligt 15 § andra stycket
fjärde stycket träder i kraft blir första meningen träder i kraft blir
indelningsdelegerade kyrkofullmäktige interimsdelegerade kyrkofullmäktige i
i den nya församlingen eller det nya den nya församlingen eller det nya
pastoratet resterande del av mandat- pastoratet resterande del av mandatperioden och indelningsstyrelsen blir perioden och interimsstyrelsen blir
kyrkoråd. Det följer av 4 kap. 6 § att kyrkoråd. Det följer av 4 kap. 6 § att
kyrkoherden i den nya församlingen kyrkoherden i den nya församlingen
eller det nya pastoratet är ledamot i eller det nya pastoratet är ledamot i
kyrkorådet.
kyrkorådet.
När en indelningsändring träder i
När en ändring träder i kraft upphör
kraft upphör alla uppdrag som förtro- alla uppdrag som förtroendevald i de
endevald i de församlingar och pastorat församlingar och pastorat som berörs av
som berörs av ändringen. Motsvarande ändringen. Motsvarande gäller uppdrag
gäller uppdrag som kyrkvärd och som kyrkvärd och revisor. Nya kyrkrevisor. Nya kyrkvärdar och revisorer värdar och revisorer ska väljas för återska väljas för återstoden av mandat- stoden av mandatperioden senast den 31
perioden senast den 31 december året december året före ikraftträdandet av
före ikraftträdandet av indelningsänd- ändringen.
ringen.
35 §
I beslut om indelning i församlingar och I beslut enligt 6 och 6 a §§ samt i beslut
pastorat ska stiftsstyrelsen också efter om fastställande enligt 7 § ska stiftssamråd med berörda församlingar och styrelsen, efter samråd med berörda
pastorat besluta om namn på församlingar och pastorat, besluta om
församlingarna respektive pastoraten.
namn på församlingarna respektive pastoraten. Stiftsstyrelsen ska också besluta
om namn på församlingarna och pastoraten så snart kyrkostyrelsen har fattat
beslut enligt 7 a §.
Stiftsstyrelsen får även i andra fall
Stiftsstyrelsen får även i andra fall
pröva frågor om att ändra namn på pröva frågor om att ändra namn på
sådana enheter.
församlingar och pastorat. Ett sådant
beslut träder i kraft den 1 januari det år
som bestäms i beslutet.
Ett beslut om att ändra namn enligt
När ett beslut om att ändra namn
andra stycket träder i kraft den 1 januari enligt andra stycket ska träda i kraft den
det år som bestäms i beslutet. Ett sådant 1 januari året efter det år då ordinarie
beslut ska fattas senast sex månader kyrkoval har ägt rum, ska beslutet vara
före ikraftträdandet. Om beslutet ska fattat senast den 1 januari det år som
träda i kraft året efter det år ordinarie valet äger rum. Övriga beslut om att
kyrkoval har ägt rum ska det fattas ändra namn ska vara fattade senast den
senast tolv månader före ikraftträdandet. 1 april året innan de ska träda i kraft.
18

Kyrkostyrelsen ska genast underKyrkostyrelsen
ska
genast
rättas om beslut av stiftsstyrelsen enligt underrättas om beslut av stiftsstyrelsen
tredje stycket.
om namn på församlingar och pastorat.
36 §
I beslut om indelning i kontrakt ska biskopen också besluta om namn på kontrakten.
Biskopen ska även i andra fall pröva frågor om att ändra namn på kontrakt.
Ett beslut om att ändra namn enligt
När ett beslut om att ändra namn
andra stycket träder i kraft den 1 januari enligt andra stycket ska träda i kraft den
det år som bestäms i beslutet. Ett sådant 1 januari året efter det år då ordinarie
beslut ska fattas senast sex månader kyrkoval har ägt rum, ska beslutet vara
före ikraftträdandet.
fattat senast den 1 januari det år som
valet äger rum. Övriga beslut om att
ändra namn ska vara fattade senast den
1 april året innan de ska träda i kraft.
Kyrkostyrelsen ska genast underrättas om beslut enligt tredje stycket.

38 kap.
4§
Ledamöter och ersättare i valnämnden väljs av kyrkofullmäktige till det antal som
fullmäktige bestämmer. De väljs för fyra år, räknat från och med den 1 januari året
efter valåret. Antalet ledamöter får inte vara mindre än tre.
Om en ändrad indelning innebär att
Om en ändrad lokal struktur innebär
en ny församling som inte ingår i ett att en ny församling som inte ingår i ett
pastorat eller ett nytt pastorat bildas, ska pastorat eller ett nytt pastorat bildas och
indelningsdelegerade snarast möjligt interimsdelegerade har utsetts, ska
välja ledamöter till valnämnden och interimsdelegerade snarast möjligt välja
ersättare för dessa.
ledamöter till valnämnden och ersättare
för dessa.
Val vid indelningsändring

Val vid ändrad struktur
7§
Om en ändrad indelning ska träda i kraft Om en ändrad lokal struktur eller
den 1 januari året efter det år då ändring i stiftsindelningen ska träda i
ordinarie kyrkoval hålls, ska valet avse kraft den 1 januari året efter det år då
församlingarna, pastoraten och stiften ordinarie kyrkoval hålls, ska valet avse
enligt den nya indelningen.
församlingarna, pastoraten och stiften
enligt den nya lokala strukturen och
stiftsindelningen.
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48 §
Röstning äger rum på röstmottagningsställen.
För varje valdistrikt ska det finnas en vallokal.
På valdagen röstar väljarna i första hand i vallokalen för det valdistrikt där de
finns upptagna i röstlängden. De kan också före eller under valdagen rösta i
röstningslokaler, när sådana har anordnats. Väljare får även brevrösta enligt
bestämmelserna i 54–57 §§.
Under den period röstning får ske
Under den period röstning får ske
enligt 49 § ska minst en röstningslokal enligt 49 § ska minst en röstningslokal
finnas i varje församling eller, om för- finnas i varje församling eller, om församlingen ingår i ett pastorat, i pasto- samlingen ingår i ett pastorat, i pastoratet enligt den indelning som gäller den ratet enligt den lokala struktur som
1 januari året efter valåret.
gäller den 1 januari året efter valåret.
Vid omval ska kyrkostyrelsen bestämma om det i den valkrets som valet gäller
ska finnas röstningslokaler enligt fjärde stycket.
Väljare som brevröstar eller röstar i en röstningslokal ska rösta samtidigt i alla
de val som de vill delta i.
___________
1. Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Indelningsdelegerade och indelningsstyrelser som har tillsatts före den 1 januari
2018 blir vid beslutets ikraftträdande interimsdelegerade respektive interimsstyrelser.
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Kyrkomötet
Läronämndens yttrande 2017:9y

Interimsdelegerade och interimsstyrelse

Läronämndens yttrande över KsSkr 2017:3 del 2
Kyrkostyrelsens förslag att interimsstyrelsen som förtroendevalt organ själv ska utse
den präst jämte ersättare som ska vara ledamot i styrelsen strider mot principen att
prästen ingår i styrelsen som företrädare för kyrkans vigningstjänst. Läronämnden
menar att denna princip bör återspeglas i bestämmelsen om hur prästen utses.
Uppsala den 31 augusti 2017
På Läronämndens vägnar
Antje Jackelén, ordförande

Jenny Sjögreen, sekreterare

Närvarande: Ärkebiskop Antje Jackelén, ordförande, biskop Ragnar Persenius,
biskop Martin Modéus, biskop Åke Bonnier, biskop Johan Dalman, biskop Mikael
Mogren, biskop Fredrik Modéus, biskop Johan Tyrberg, biskop Per Eckerdal, biskop
Hans Stiglund, biskop Sven-Bernhard Fast, biskop Eva Brunne, Göran Eidevall,
Eva-Lotta Grantén, Anna Karin Hammar, Margarethe Isberg, Karin Johannesson,
Håkan Möller, Jesper Svartvik och Kristin Zeiler.
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Kyrkomötet
Kyrkorättsutskottets yttrande 2017:2y

Ändringar i kyrkoordningen m.m., avsnitt 2

Till Organisationsutskottet
Kyrkorättsutskottets yttrande över skrivelse KsSkr 2017:3, avsnitt 2: Översyn om
bestämmelserna om den kyrkliga indelningen m.m.
I skrivelsen föreslås nuvarande 37 kap. 6 a § bli 7 b §. I 2 kap. 10 a § i kyrkoordningen finns en hänvisning till 37 kap. 6 a §. Om utskottet bifaller kyrkostyrelsens förslag behöver även denna hänvisning ändras till att i stället avse 37 kap.
7 b § i kyrkoordningen.
Kyrkorättsutskottet noterar att det finns korrekturfel i kyrkostyrelsens förslag på
s. 28–34 i skrivelsen. Bestämmelserna om 38 kap. på s. 28 bör utgå. Detsamma
gäller bestämmelserna på s. 29 och fram till rubriken 38 kap. på s.34. I föreslagna
34 kap. 12 § tredje stycket bör ”istället” ändras till ”i stället” (se t.ex. 4 kap. 10 §,
5 kap. 6 §, 7 kap. 6 §, 9 kap. 7 § i kyrkoordningen). I föreslagna 37 kap. 30 b § andra
stycket saknas slutligen en punkt efter ordet ersättarna.
Kyrkorättsutskottet har ur kyrkorättslig synpunkt, utöver vad som noterats ovan,
inget att erinra mot förslagna ändringar i kyrkoordningen.
Uppsala den 4 oktober 2017
På Kyrkorättsutskottets vägnar
Sven Esplund, ordförande

Migelle Wikström, sekreterare

Beslutande: Sven Esplund, ordförande, Anders Roos, Jerry Adbo, Maria Lagerman,
Sten-Arne Burman, Christina Andersson, Björn Andersson, Berit Bornecrantz Dias,
Gunvor Torstensson, Boel Johansson, Suzanne Fredborg, Gunilla Blom, Conny
Tyrberg, Peder Fohlin och Carl Seved Tigerhielm.
Övriga närvarande vid beslutstillfället: Jenny Thor, Sebastian Clausson, Manilla
Bergström, Sofia Särdquist, Hans Weichbrodt, Claes-Johan Bonde, Asta Matikainen
Lecklin, Georg Lagerberg, Ingrid Smittsarve, Ann-Christine From Utterstedt,
Mikael Eskilandersson och Birgitta Sedin.
Biskop Åke Bonnier har deltagit i utskottets överläggningar.
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Kyrkomötet
Kyrkorättsutskottets yttrande 2017:13y

Ändringar i kyrkoordningen m.m., avsnitt 2

Till Organisationsutskottet
Kyrkorättsutskottets yttrande över förslag till ändringar i 37 kap. 31 § andra stycket i
kyrkoordningen.
Organisationsutskottet har nu, mot bakgrund av Läronämndens yttrande 2017:9y om
interimsdelegerade och interimsstyrelse, begärt att Kyrkorättsutskottet yttrar sig över
en av utskottet föreslagen ändring i 37 kap. 31 § andra stycket i kyrkoordningen.
Kyrkorättsutskottet har tidigare yttrat sig till Organisationsutskottet över de
ändringar som i övrigt föreslås i bestämmelsen (Kr 2017:2y).
Nuvarande lydelse

Organisationsutskottets förslag

37 kap.
31 §
För beredning och verkställighet av För beredning och verkställighet av
indelningsdelegerades ärenden ska det interimsdelegerades ärenden ska det
finnas en indelningsstyrelse, som dele- finnas en interimsstyrelse, som delegerade utser för sin tjänstgöringstid.
gerade utser för sin tjänstgöringstid.
Den av prästerna i en församling
Domkapitlet ska utse en av prästerna
eller ett pastorat som helt eller delvis i en församling eller ett pastorat som
ska ingå i den nya indelningsenheten helt eller delvis ska ingå i den nya
som har varit kyrkoherde längst eller, församlingen eller det nya pastoratet att
om ingen har varit kyrkoherde, som har vara ledamot i interimsstyrelsen.
varit anställd som präst längst ska vara Domkapitlet ska också utse en annan
ledamot i indelningsstyrelsen. Han eller präst i en sådan församling eller ett
hon har rätt att sätta annan präst i en sådant pastorat att vara den ledamotens
sådan församling eller ett sådant ersättare. Domkapitlet bestämmer tiden
pastorat som ledamot i sitt ställe respek- för uppdragen.
tive som ersättare.
Andra ledamöter och ersättare i
Andra ledamöter och ersättare i inteindelningsstyrelsen väljs av delegerade rimsstyrelsen väljs av delegerade till det
till det antal dessa bestämmer. Antalet antal dessa bestämmer. Antalet valda
valda ledamöter får dock inte vara ledamöter får dock inte vara mindre än
mindre än sex.
sex.
Kyrkorättsutskottet har ur kyrkorättslig synpunkt inget att erinra mot förslaget.
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Uppsala den 5 oktober 2017
På Kyrkorättsutskottets vägnar
Anders Roos, ordförande

Migelle Wikström, sekreterare

Beslutande: Anders Roos, ordförande, Jerry Adbo, Maria Lagerman, Sten-Arne
Burman, Christina Andersson, Björn Andersson, Berit Bornecrantz Dias, Gunvor
Torstensson, Boel Johansson, Sven Esplund, Suzanne Fredborg, Gunilla Blom,
Peder Fohlin, Ingrid Smittsarve och Carl Seved Tigerhielm.
Övriga närvarande vid beslutstillfället: Jenny Thor, Sebastian Clausson, Manilla
Bergström, Sofia Särdquist, Hans Weichbrodt, Claes-Johan Bonde, Christina
Blomqvist, Asta Matikainen Lecklin, Georg Lagerberg, Mikael Eskilandersson och
Birgitta Sedin.
Biskop Åke Bonnier har deltagit i utskottets överläggningar.
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