Svenska kyrkans bestämmelser

Kyrkostyrelsens beslut
med närmare bestämmelser om interimsdelegerade och
interimsstyrelse

SvKB 2001:3
Utkom från trycket den 1
februari 2001

meddelat den 25 januari 2001
Kyrkostyrelsen föreskriver med stöd av 37 kap. 54 § kyrkoordningen följande.

1§

I dessa bestämmelser ges de närmare förutsättningarna för att interimsdelegerade och
interimsstyrelsen ska kunna fullgöra de uppgifter som anges i 37 kap. kyrkoordningen. (SvKB
2017:23)

INTERIMSDELEGERADE
Ordförandeskapet
2§

Interimsdelegerade väljer vid sitt första sammanträde en ordförande och en eller flera vice
ordförande för den tid för vilken interimsdelegerade har utsetts. (SvKB 2017:23)

När sammanträden skall hållas
3§

Interimsdelegerade bestämmer när ordinarie sammanträden ska hållas.
Sammanträde ska också hållas när den interimsstyrelse som avses i 37 kap. 31 §
kyrkoordningen eller minst en tredjedel av interimsdelegerades ledamöter begär det eller när
ordföranden anser att det behövs. (SvKB 2017:23)

Hur sammanträdena kungörs
4§

Den ledamot som enligt 37 kap. 30 § andra stycket kyrkoordningen har utsetts av stiftsstyrelsen
att vara sammankallande ska utfärda kungörelse om första sammanträdet. Till övriga
sammanträden utfärdar ordföranden i interimsdelegerade kungörelse. Kungörelsen ska
innehålla tid och plats för sammanträdet samt uppgifter om de ärenden som ska behandlas.
Kungörelsen ska anslås minst en vecka före sammanträdesdagen på anslagstavlan i varje
församling och pastorat som berörs av ändringen. Den ska inom samma tid och på lämpligt sätt
också lämnas till varje ledamot och ersättare i interimsdelegerade. (SvKB 2017:23)

5§

Om ett ärende är så brådskande att det inte hinner kungöras på det sätt som anges i 4 §, ska
kungörelsen med uppgifter om ärendet anslås senast vardagen före sammanträdesdagen.
Dessutom ska kungörelsen på ett lämpligt sätt lämnas till varje ledamot eller ersättare i
interimsdelegerade, så att den kan antas nå dem inom samma tid. (SvKB 2017:23)

Närvarorätt
6§

Rätt att delta i interimsdelegerades överläggningar men inte i besluten har också
1. ordföranden eller vice ordföranden i interimsstyrelsen,
2. den präst som enligt 37 kap. 31 § kyrkoordningen är ledamot i interimsstyrelsen, eller dennes
ersättare, och
3. ordföranden eller vice ordföranden i kyrkorådet och, i förekommande fall, i församlingsrådet
i en församling samt kyrkorådet i ett pastorat, som berörs av ändringen.
Den präst som anges i första stycket har därtill rätt att få sin mening antecknad i protokollet
(särskild mening). (SvKB 2017:23)

Ärendenas art och beredning
7§

Interimsdelegerade ska besluta i ärenden som har väckts av
1. interimsstyrelsen,
2. en ledamot genom en motion,
3. församlingsrådet i en församling som ingår i ett pastorat som berörs av en ändrad struktur,
och
4. kyrkofullmäktige eller kyrkorådet i ett pastorat eller i en församling som inte ingår i ett
pastorat och som berörs av ändringen. (SvKB 2017:23)

8§

Upphört att gälla (SvKB 2013:15)

Hänvisningsbestämmelser
9§

Följande bestämmelser kyrkoordningen om kyrkofullmäktige ska tillämpas på
interimsdelegerade:
3 kap. 14–16 §§ om ersättarnas tjänstgöring,
3 kap. 17 § om beslutförhet,
3 kap. 18 och 19 §§ om jäv,
3 kap. 22 och 24–26 §§ om beredning av ärenden,
3 kap. 27 § om bordläggning,
3 kap. 28 och 29 §§ om offentlighet och ordningen vid sammanträdena,
3 kap. 30–40 §§ om hur ärendena avgörs och protokollet,
33 kap. 10 och 11 §§ om uppdragets upphörande, och
47 kap. 4–6 §§ om upprättande av budget m.m.
Då ska följande gälla.
1. Bestämmelserna om kyrkofullmäktige och kyrkoråd i församling ska avse

interimsdelegerade respektive interimsstyrelsen.
2. Tillkännagivanden ska anslås på anslagstavlan i varje församling och pastorat som berörs
av en ändrad struktur.
3. Så snart interimsdelegerades protokoll har justerats, ska avskrift av protokollet överlämnas
till interimsstyrelsen, till berörda församlingars kyrkoråd och, i förekommande fall,
församlingsråd samt till berörda pastorats kyrkoråd.
4. Hänvisningen i 3 kap. 30 § till 3 kap. 11–13 §§ kyrkoordningen ska i stället avse 4 och 5 §§
i dessa bestämmelser.
5. Hänvisningen i 3 kap. 38 § punkt 7 till 3 kap. 20 § kyrkoordningen ska i stället avse 6 §
andra stycket i dessa bestämmelser. (SvKB 2017:23)

INTERIMSSTYRELSEN M.M.
Interimsstyrelsens uppgifter m.m.
10 §

Bestämmelser om interimsstyrelsens uppgifter och sammansättning finns i 37 kap. 31 §
kyrkoordningen. (SvKB 2017:23)

Ordförande
11 §

Interimsdelegerade utser bland ledamöterna i interimsstyrelsen en ordförande och en eller två
vice ordförande.
Om varken ordföranden eller någon vice ordförande kan närvara vid ett sammanträde med
interimsstyrelsen, ska interimsstyrelsen utse någon annan vald ledamot att vara ordförande för
det tillfället. (SvKB 2017:23)

Hänvisningsbestämmelser
12 §

Följande bestämmelser i kyrkoordningen om kyrkoråd m.m. ska tillämpas på interimsstyrelsen:
4 kap. 10 § om fyllnadsval,
4 kap. 13 § om tid och plats för sammanträdena,
4 kap. 14 § om ersättarnas tjänstgöring,
4 kap. 15 § om beslutförhet,
4 kap. 16 § om jäv,
4 kap. 18 § om ärendenas avgörande och protokollet,
33 kap. 4–6 och 9 §§ om valbarhet och valbarhetshinder, och
33 kap. 10 och 11 §§ om uppdragets upphörande.
Därvid ska följande gälla.
1.

Bestämmelserna om kyrkofullmäktige och kyrkoråd ska avse interimsdelegerade
respektive interimsstyrelsen.

2.

Utöver ledamot och ersättare i interimsdelegerade är bara den valbar som är folkbokförd
inom området för församlingen eller pastoratet enligt den nya strukturen.

3.

Tillkännagivanden ska ske på anslagstavlan i varje församling och pastorat som berörs av

ändringen.
4.

Valbarhetshindren i 33 kap. 5, 6 och 9 §§ kyrkoordningen i fråga om anställda i en
församling eller pastorat, ska avse dem som är anställda i en församling eller pastorat som
berörs av ändringen. (SvKB 2017:23)

Hur man överklagar beslut av interimsdelegerade m.m.
13 §

Beslut av interimsdelegerade eller interimsstyrelsen prövas i enlighet med bestämmelserna i 57
kap. 8–20 §§ kyrkoordningen om beslutsprövning. Därvid ska gälla att beslutsprövning, utöver
vad som där sägs, får begäras också av varje församling och pastorat som berörs av ändringen
och av den som är folkbokförd i en sådan församling eller i en församling som ingår i ett sådant
pastorat. (SvKB 2017:23)
_______________
Detta beslut träder i kraft den 1 februari 2001.
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