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Delegationsordning för kyrkorådet i Botkyrka församling 
avseende personaladministrativa ärenden     
 
 
     
BESLUTSKATEGORI Kyrkorådets 

beslutsområde 
Delegation ges till 
nedanstående: 

Begränsningar och 
föreskrifter 

Ledigförklara tjänst  
- Vakanshållning 
- Ledigförklara tjänst 
* kyrkoherde 
* komminister 
* organist/kantor 
* diakon 
* övrig församlingspersonal 
 

  
Kyrkorådet 
Kyrkorådet 
 
 

 
 
 
 
Kyrkoherde 
Kyrkoherde 
Kyrkoherde 
Kyrkoherde 
 

 
På förslag av KH 
 
 
 
 
Anmäls till kyrkorådet 
vid nästkommande 
sammanträde 

Beslut om organisationen i  
församlingen avseende indelning i  
* distrikt, 
* arbetsgrupper  
* arbetsledning. 
 

   
  
Kyrkorådet 
 
 
 

 
 
 
Kyrkoherde 
Kyrkoherde 

 
 
 
Anmäls till kyrkorådet 
vid nästkommande 
sammanträde. 

Fastställa befattningsbeskrivning 
och tjänstgöringsföreskrifter 
 

 
 Kyrkorådet 
 

 
Kyrkoherde 

 
Efter samråd med 
berörd arbetsledare och 
adm. chef 

Anställning av personal 
 
TILLSVIDARE 
* kyrkoherde 
* komminister 
* organist/kantor 
* diakon 
* övrig församlingspersonal 
 

 
 
           
 Kyrkorådet 
  
 
     

 
 
 
  
 Kyrkoherde 
 Kyrkoherde 
 Kyrkoherde 
 Kyrkoherde 

 
 
 
 
Efter samråd med 
berörd arbetsledare och 
adm. chef  
Skriftligt anst.bevis 
erfordras   
Anmäls till kyrkorådet 
vid nästkommande 
sammanträde. 

VIKARIAT 6 MÅN eller längre 
* kyrkoherde 
* komminister 
* övrig församlingspersonal 
 

 
Kyrkorådet 
 
  

 
 
 Kyrkoherde 
 Kyrkoherde 

 
 
Efter samråd med 
berörd arbetsledare och 
adm. chef  
Skriftligt anst.bevis 
erfordras 

VIKARIAT M M under 6 månader 
* kyrkoherde 
* komminister 
* övrig församlingspersonal 
 

 
Kyrkorådet 
 
  
 

 
 Presidiet * 
 Kyrkoherde 
 Kyrkoherde 

    
 
Efter samråd med 
berörd arbetsledare och 
adm. chef  
Skriftligt anst.bevis 
erfordras 
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BESLUTSKATEGORI Kyrkorådets 
beslutsområde 
 

Delegation ges till 
nedanstående: 

Begränsningar och 
föreskrifter 

Förhandling enligt §§ 11-14 och 
19 MBL. 
 

 
  
 

 
 Kyrkoherde 

Kyrkoherde är ordf. vid 
förhandling. Kallelse 
och protokoll i samråd 
med adm. chef. 

Förläggning av ordinarie 
arbetstid (schemaläggning). 
 

 
  
 

 
 Kyrkoherde 

 
Efter samråd med 
berörd arbetsledare och 
adm. chef. 

Bevilja semesterledighet. 
 
* Kyrkoherde 
 
* Övrig församlingspersonal 
 

 
 
 
  

 
  
Ordf. i Kr 
 
Kyrkoherde 

 

Bevilja annan ledighet i enlighet 
med lagstiftning eller avtal samt för 
enskilda angelägenheter upp till 12 
månader. 
 
* Kyrkoherde 
 
* Övrig församlingspersonal 

 
 
 
 
 
Kyrkorådet 
 
  
 

 
 
  
 
 
  
 
Kyrkoherde 
 

 
Anmäls till kyrkorådet 
vid nästkommande 
sammanträde. 
 
 
 
Efter samråd med 
berörd arbetsledare och 
adm. chef. 

 
Bevilja anställdas deltagande i 
kurser och fortbildningar. 
 
* Kyrkoherde 
* Övrig församlingspersonal 
* Allt över 100 000 kr 

 
. 
 
 
Kyrkorådet 
 
Kyrkorådet 

 
 
 
 
 Presidiet 
 Kyrkoherde 

 
Anmäls till kyrkorådet 
vid nästkommande 
sammanträde 
 
 
 

 
Entledigande av personal som 
säger upp sig själv 
 
* Kyrkoherde 
* Övrig församlingspersonal 

 
 
 
 
 Kyrkorådet 
  

 
 
 
 
  
Kyrkoherde 

 
Anmäls till kyrkorådet 
vid nästkommande 
sammanträde. 
 
Entledigande skall vara 
skriftligt 

 
Förkortad uppsägningstid 
 
* Kyrkoherde 
* komminister 
* organist/kantor 
* diakon 
* Övrig församlingspersonal 
 

 
 
 
Kyrkorådet 
  
 

 
 
 
 
Kyrkoherde 
Kyrkoherde 
Kyrkoherde 
Kyrkoherde 

 

 
 
* I de ärenden där Presidiet äger fatta beslut skall även kyrkoherden delta i beslutet. Uppstår oenighet skall   
   ärendet återföras till kyrkorådet för beslut. 
 
Allmän kommentar: I samband med budgetbehandling i Kr och Kfm skall planerade utlandsresor, 
konfirmandresor och andra principiellt viktiga frågor som rör budgeten särskilt nämnas, så att ledamöterna kan 
fatta väl informerade beslut. 
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Arbetsordning för kyrkogårdsutskottet Botkyrka församling 

 

Kyrkogårdsutskottets uppgift är: 

• Att bereda ärenden som rör begravningsverksamheten  
• Att hantera begravningsverksamheten och fullgöra myndighetsutövning inom 

församlingen enligt särskild delegationsordning samt ge råd och stöd i frågor om 
begravningsverksamheten. 

• Att utöver den obligatoriska begravningsverksamheten, som finansieras med 
begravningsavgiften, ska kyrkogårdsutskottet även erbjuda gravrättsinnehavare 
service i form av gravskötsel och andra arbeten på gravplatserna. 

Kallelse 
Ordförande ansvarar för att kallelse till sammanträdena utfärdas. Kallelsen ska vara skriftlig 
och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Av kallelsen ska framgå vilka 
ärenden som ska behandlas. Ordförande bestämmer vilka handlingar som ska bifogas 
kallelsen. Kallelsen ska på lämpligt sätt lämnas till ledamöter, ersättare, kyrkoherden och 
begravningsombudet minst sju dagar före sammanträdesdagen. Om ett ärende är brådskande 
får kallelse ske inom kortare tid och på annat sätt. 

Inkallande av ersättare 
En utsedd ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av 
sammanträdet ska snarast anmäla detta till ordförande eller utskottets sekreterare. 
Samtliga ersättare kallas till kyrkogårdsutskottets sammanträden och har närvarorätt och 
yttranderätt. 

Justering av protokoll 
Protokoll justeras av ordförande och ytterligare en ledamot. 
Utskottet kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

Undertecknande av handlingar 
Avtal, andra handlingar och skrivelser där beslut delegerats till utskottet ska undertecknas i 
enlighet med de firmateckningsregler som finns i församlingen.  
 
Beslut om ändringar och tillägg fattas av kyrkorådet. 
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Reglemente för kyrkogårdsutskott 

 

Kyrkogårdsutskottets uppgift 
1 § Kyrkogårdsutskottet skall ansvara för begravningsverksamheten inom 
församlingen enligt definitionen i kap.1 § 1 begravningslagen. I uppdraget ingår att 
fullgöra myndighetsuppgifter enligt begravningslagen samt att ge råd och stöd i 
frågor rörande begravningsväsendet. 

2 § Utöver den obligatoriska begravningsverksamheten, som finansieras med 
begravningsavgiften, skall utskottet även erbjuda allmänheten service i form av 
gravplatsskötsel och andra arbeten på gravplatserna. 

Personalansvar 
3 § Utskottets personalansvar utövas i enlighet med de regler som antagits av 
kyrkofullmäktige eller kyrkorådet.  

Medelsförvaltning 
4 § Utskottet förfogar över begravningsavgiften och motsvarande del av 
kyrkoavgiften samt eventuella andra medel som ställs till dess förfogande. 
Förvaltningen av medlen ombesörjes av kyrkorådet. 

Ordförande  
5 § Kyrkogårdsutskottets ordförande och vice ordförande väljs av kyrkorådet för 
samma tid som utskottets övriga ledamöter.  

Begravningsombud 
6 §    Länsstyrelsen skall enligt 10 kap 1 § begravningslagen (1990:1144) förordna 
ett eller flera ombud för att granska hur församlingarna tar tillvara de personers 
intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Ombud utses för en tid av fyra 
kalenderår, räknat från och med den 1 januari året efter det år det hållits val till 
kommunfullmäktige. 

Hos Länsstyrelsen finns en lista över vilka som är förordnade som 
begravningsombud. Kommuner och församlingar har även uppgifter på vilka 
begravningsombud, som är förordnade i kommunen/församlingen.  
 
När frågan om budget skall beredas i kyrkorådet skall begravningsombudet kallas 
och adjungeras till kyrkorådets sammanträde. Begravningsombudet har att avge 
yttrande inför kyrkorådets beredning av budgeten. 

Kallelse 
7 §    Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelse 
skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Av 
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kallelsen bör framgå vilka ärende som skall behandlas. Ordförande bestämmer vilka 
handlingar som skall bifogas kallelsen. 

Kallelsen skall minst sju dagar före sammanträdesdagen lämnas till ledamöter och 
ersättare på lämpligt sätt. Om ett ärende är brådskande får kallelse ske inom kortare 
tid och på annat sätt. 

Inkallande av ersättare 
8 §    En vald ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av 
sammanträdet skall snarast anmäla detta till församlingsexpeditionen. 

Närvarorätt 
9 §    Kyrkogårdsutskottets sammanträden är inte offentliga. 

Kyrkoherden har närvaro- och yttranderätt och rätt att få sin mening antecknad till 
protokollet. 

Justering av protokoll 
10 §   Protokoll justeras av ordförande och ytterligare en ledamot. 

Utskottet kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. 
Paragrafen skall redovisas skriftligt innan kyrkogårdsutskottet justerar den. 

Undertecknande av handlingar 
11 §   Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av kyrkogårdsutskottet 
skall undertecknas av ordförande eller vid förfall för denne vice ordförande och, om 
utskottet så bestämmer, kontrasigneras av kyrkogårds- och fastighetschefen. 

I övrigt bestämmer kyrkogårdsutskottet vem som skall underteckna handlingar. 

Delegering 
12 §   Kyrkogårdsutskottet har rätt att delegera beslutsrätt till enskilda ledamöter i 
utskottet eller till enskild tjänsteman. För detta ändamål skall en speciell 
delegationsordning fastställas av kyrkorådet. 
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Kommentarer till förslag till reglemente för 
kyrkogårdsutskott 
 

1 § Kyrkogårdsutskottets uppgift 

Kyrkogårdsutskottets uppgift är att svara för begravningsverksamheten inom 
församlingen. I begravningslagens 1 kap. 1 § definieras begravningsverksamhet som 
de åtgärder som har direkt samband med förvaltningen av allmänna 
begravningsplatser. 

Det innebär att utskottet ansvarar för de uppgifter som samhället skall 
tillhandahålla i samband med en begravning.  

I begravningsverksamheten ingår följande uppgifter 

• att anlägga, vårda och underhålla de allmänna begravningsplatserna och de 
byggnader som krävs för driften av verksamheten 

• att administrera verksamheten 

• att svara för de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten 

• att anställa personal som krävs för verksamheten 

• att anskaffa och underhålla maskiner och inventarier som krävs för 
verksamheten 

• att svara för bevarandet och underhållet av kulturmiljöerna på kyrkogårdar och 
begravningsplatser i enlighet med kulturminneslagen 

• att anordna och hålla tillräckligt antal gravplatser av allmänt förekommande slag  

• att tillhandahålla särskilda gravplatser för dem som inte tillhör något kristet 
samfund och i samband med detta samråda och informera representanter för 
dessa grupper 

• att upprätta gravkartor och föra gravbok enligt föreskrifter i 
begravningsförordningen  

• att hålla begravningsplatserna i ordnat och värdigt skick  

• att ta emot stoft för förvaring i bisättningslokaler 

• att ansvara för transporter av stoft och askor inom förvaltningsområdet från det 
man tagit över ansvaret för stoftet till och med att stoftet eller askan blivit 
gravsatt 



BOTKYRKA FÖRSAMLING   

 

Kyrkorådet 091029 Kfm 091203 

• att gravsätta stoft och askor 

• att tillhandahålla eller kunna anvisa lämplig lokal för begravningsceremoni utan 
religiösa symboler 

• att medla i tvister om vem som skall anordna begravningen, om gravsättning och 
om kremering  

• att upplåta gravrätter och utfärda gravbrev 

• att svara för myndighetsutövning enligt begravningslagen i frågor om 
gravsättning, gravrätt, flyttning av stoft eller aska, gravanordningar och vård av 
gravplatser 

• att upprätthålla god gravkultur på begravningsplatserna 

Verksamheten regleras av begravningslagen och begravningsförordningen, men 
också ett flertal andra lagar. Några av de viktigare lagarna är 

• förvaltningslagen som gäller i samband med myndighetsutövning 

• delgivningslagen då beslut fattade enligt begravningslagen skall delges den 
sökande 

• kulturminneslagen och förordningen om kulturminnen vid bevarandefrågor 

• plan- och bygglagen vid nyanläggning, utbyggnad och förändring av 
begravningsplatserna 

• ordningslagen vid upprättande av ordningsföreskrifter och liknande 

• lagen om offentlig upphandling vid inköp 

• arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen  

Om församling eller samfällighet har krematorium bör det tas med i reglementet att 
krematorieverksamhet skall bedrivas och att ansvaret för denna skall ligga under 
kyrkogårdsutskottet. Särskilt reglemente för verksamheten vid krematoriet bör 
upprättas. 

2 § Utöver den obligatoriska verksamheten, som bekostas av begravningsavgiften, 
kan ”frivillig” verksamhet förekomma. Denna verksamhet får inte belasta 
begravningsavgiften och skall finansieras med avgifter. Gravskötsel är en sådan 
frivillig serviceverksamhet som måste redovisas separat.  

I förslaget till reglemente har det tagits med som en speciell punkt att församlingen 
skall erbjuda dessa tjänster och att kyrkogårdsutskottet skall svara för denna 
verksamhet. 
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Vid tecknande av gravskötselavtal gäller konsumenttjänstlagen. 

Vill man från fullmäktiges sida att även annan icke obligatorisk verksamhet skall 
bedrivas inom kyrkogårdsutskottets ansvarsområde bör även detta skrivas in i 
reglementet. Det kan gälla skötsel av grönområden, snöröjning och enklare 
fastighetsunderhåll som skall göras på församlingens övriga fastigheter som inte 
tillhör begravningsverksamheten. Liknande uppdrag kan göras åt t.ex. kommun 
eller bostadsrättsförening i anslutning till begravningsplatserna. Denna typ av 
verksamhet skall finansieras med avgifter. 

Är kyrkorådet beredd att låta kyrkogårdsutskottet själv avgöra vilka uppgifter de 
kan ta på sig inom ramen för sina egna resurser, kan den föreslagna formuleringen i 
2 §, 2 st. användas. Fördelen med en sådan formulering är att reglementet inte 
behöver justeras då nya arbetsuppgifter tillkommer. 

3 § Personalansvar 

I ansvaret för begravningsverksamheten ingår också ett ansvar för personalen som 
arbetar inom verksamheten. Hur ansvaret för personalen skall fördelas beror på hur 
verksamheten är organiserad. Det kan därför vara lämpligt att ange detta i ett 
speciellt regelverk. I detta sammanhang är det i alla fall olämpligt att ange någon 
speciell modell. 

4 § Medelsförvaltning 

Eftersom begravningsverksamheten, den obligatoriska delen, skall finansieras av en 
begravningsavgift som alla medborgare betalar är det lämpligt att den som ansvarar 
för verksamheten också får disponera de medel som denna avgift inbringar. 

Övrig verksamhet skall vara självfinansierad. 

5 §    Ordförande 
I vårt förslag till reglemente har vi utgått från att mandattiden bestäms till samma 
tid som övriga ledamöter i utskottet, vilket i allmänhet torde vara fyra år. 

6 §    Begravningsombud  

Länsstyrelsen tillsätter, på förslag av kommunen,  
ett eller flera ombud vars främsta uppgift är att företräda de personers intressen som 
inte tillhör Svenska kyrkan. Ombudet skall:   

- ägna särskild uppmärksamhet åt fastställandet av begravningsavgiften. Denna skall 
oavkortat bekosta begravningsverksamheten och inget annat. Ombudet godkänner 
eller avstyrker förslaget till begravningsavgift varje år i meddelande till 
Kommerskollegium, 

- informera sig om hur begravningsverksamheten är organiserad och utförs för dem 
som inte tillhör Svenska kyrkan,  
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- föreslå de åtgärder som behövs för att tillgodose beaktansvärda önskemål som 
kommer till ombudets kännedom,  

- skaffa sig kännedom om begravningsverksamheten från dem som inte tillhör 
Svenska kyrkan,  

- se till att det finns en värdig lokal utan religiösa symboler lämplig för begravnings-
ceremoni, samt att de särskilda gravplatserna finns inom godtagbart avstånd,  

- varje år avge en årsberättelse till Länsstyrelsen.  

7 §    Kallelse 

Det saknas bestämmelser i kyrkoordningen om hur kallelse till sammanträdena skall 
gå till. Det är därför lämpligt att ta in sådana i reglementet. 

I vårt förslag till reglemente har vi utgått från kyrkoordningens 4 kap 18 § om när 
sammanträden skall hållas.  

8 § Inkallande av ersättare 

Genom den föreslagna bestämmelsen klargörs hur det rent faktiskt ska gå till när en 
ledamot har förhinder. Kyrkoordningen innehåller inga bestämmelser om detta. 

Bestämmelser om ersättarnas tjänstgöring finns i 4 kap. 19 § kyrkoordningen med 
hänvisning till vad som gäller i fullmäktige 3 kap. 17-19 §§. Bestämmelser om i 
vilken ordning ersättarna skall träda in finns i 39 kap. 2 och 18 §§. 

10 §   Justering av protokoll 

Bestämmelserna om justering finns i 4 kap. 23 § kyrkoordningen med hänvisning till 
3 kap. 43-44 §§. I reglementet bör dock regleras vilka som skall justera. Förslaget i 
reglementet stämmer överens med vad som hittills brukat tillämpas. 

Syftet med andra stycket i den föreslagna bestämmelsen är att det i efterhand inte 
ska behöva uppstå några oklarheter om innehållet i den omedelbart justerade 
paragrafen. Observera att systemet med omedelbar justering endast bör tillgripas när 
ett ärende är så brådskande att man inte kan avvakta med verkställighet till dess 
protokollet är justerat på sedvanligt sätt. 

11 §   Undertecknande av handlingar 

Genom att ta in en bestämmelse om undertecknande av handlingar i reglementet 
behöver kyrkogårdsutskottet inte besluta om detta särskilt vid varje tillfälle. 
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Arbetsordning för Arbetsutskottet för Botkyrka kyrka 

 

Arbetsutskottet ska utgöras av ledamöter som har intresse och insikt i frågor som rör kyrkans 

försköning. Insatserna rör idéarbete, konsultmedverkan, upphandling och inköp.  

Arbetsutskottet består av högst sju ledamöter. Det nyvalda kyrkorådet utser ledamöterna för 

mandatperioden. En av de valda ledamöterna bör vara den kyrkvärd som fått särskilt uppdrag 

att föra förteckning över kyrkliga inventarier och se till att föremålen förvaras och vårdas väl.  

Kyrkorådet utser också bland de valda ledamöterna en ordförande för samma period. Avsäger 

sig ledamot uppdrag i arbetsutskottet alternativt att uppdraget förfaller skall kyrkorådet 

förrätta fyllnadsval. 

Arbetsutskottets främsta uppgift är  

att  bereda ärenden om försköning och utsmyckning interiört och exteriört av 

Botkyrka kyrka,  

att  anskaffa och underhålla inventarier till kyrkan,  

att  bevaka att avkastningen från Stiftelsen fru Tora Wåhlins fond för Botkyrka 

kyrka kommer till användning i enlighet med stiftelsens ändamål, samt  

att  årligen utarbeta förslag på treårig åtgärdsplan för Botkyrka kyrka i nämnda 

avseenden samt i fråga om kyrkans underhåll. 

Förslaget till åtgärdsplan för Botkyrka kyrka skall arbetsutskottet överlämna till kyrkorådet i 

så god tid att åtgärderna skall kunna planeras in i nästkommande års drift- eller 

investeringsbudget. 

Arbetsutskottet sammanträder och fattar beslut enligt kyrkoordningens regler för kyrkorådets 

sammanträden och beslut.  

  



 
Arbetsordning för Arbetsutskottet för Botkyrka kyrka                                                              
 

2 (3)  2022-02-05 
 

 

Om Stiftelsen fru Tora Wåhlins fond för Botkyrka kyrka 

Ändamålet för Stiftelsen fru Tora Wåhlins fond för Botkyrka kyrka är utsmyckning och 

försköning av Botkyrka kyrka. Avkastningen ska även användas till sådana utgifter för 

kyrkan, för vilka anslag i vanlig ordning inte kunnat fås.  

Av stiftelsens avkastning läggs 20 procent till kapitalet. Återstående avkastning används 

enligt stiftelsens ändamål.  

Om fastighetsärenden 

Botkyrka kyrka har omfattande renoveringsbehov. För projektering och genomförande 

ansvarar församlingens fastighetsansvarige inom fastställd budget. Arbetsutskottets uppgift är 

att tillsammans med fastighetsansvarige årligen utarbeta förslag på treårig åtgärdsplan för 

kyrkans underhåll. 

 

Arbetsutskottets arbetsformer 

1. Arbetsutskottet sammanträder minst två gånger per kalenderår. Utskottet bestämmer 

dag och tid för sina beslutssammanträden. Beslutssammanträden skall också hållas när 

utskottets ordförande anser att det behövs.  

 

2. Samtliga ledamöter inklusive ordföranden utses av kyrkorådet för mandatperioden. En 

av de valda ledamöterna bör vara den kyrkvärd som fått särskilt uppdrag att föra 

förteckning över kyrkliga inventarier och se till att föremålen förvaras och vårdas väl. 

Avsäger sig ledamot uppdrag i arbetsutskottet alternativt att uppdraget förfaller skall 

kyrkorådet förrätta fyllnadsval. 

 

3. Sekreteraren svarar för ärendelista och kallelse. Kallelsen skall vara skriftlig och 

innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen skall på lämpligt sätt 

tillställas varje ledamot senast fyra dagar före sammanträdesdagen. 

 

Kallelsen bör åtföljas av ärendelista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 

handlingar som tillhör ett ärende på skall bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse 

ske på annat sätt. 

 

4. Om ordföranden inte kan delta i ett helt sammanträde eller i del av ett sammanträde får 

utskottet utse annan ledamot att fullgöra ordförandens uppgifter. 

 

5. Arbetsutskottet är beslutsmässig om minst tre ledamöter inklusive ordföranden är 

närvarande på sammanträdet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. 
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6. Ordföranden ska ta erforderliga såväl interna som externa kontakter för att ärendena 

blir tillräckligt beredda. 

 

7. Protokoll skall föras på arbetsutskottets sammanträden, som justeras av ordföranden 

och en ledamot. Protokollet skall bifogas som anmälningsärende till kyrkorådet. 

 

8. Det åligger fastighetsansvarig att vara föredragande på kyrkorådets sammanträden i de 

ärenden som arbetsutskottet berett.  

 

9. Om kyrkorådet inte har beslutat något annat ansvarar fastighetsansvarig för 

verkställighet av fattade beslut. 

 

10. Arbetsutskottet kan på eget initiativ föra fram förslag till kyrkorådet.  

 

11. Arbetsutskottet skall på lämpligt sätt hålla kyrkorådet informerat om det löpande 

beredningsarbetet. Finns olika förslag till beslut skall dessa framgå. 

 

12. Arbetsutskottet har också att bereda ärenden på uppdrag av kyrkorådet avseende andra 

åtgärder i Botkyrka kyrka än de som anges i åtgärdsplanen för kyrkan. 

 

13. Arvoden till arbetsutskottets ledamöter utgår enligt församlingens arvodesreglemente. 

 

Beslut om ändringar och tillägg fattas av kyrkorådet. 
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