
 

Frågor och svar om remissen  
om kyrkohandboksförslaget 2016 
 
Vilka har beslutat att kyrkohandboksförslaget ska gå på remiss? 
Det var kyrkostyrelsen som vid sitt sammanträde den 16 december 2015 beslutade att det reviderade 
förslaget skulle gå på remiss våren 2016. 
 
Hur ser tidsplanen för kyrkohandboksrevisionen ut? 
Enligt kyrkostyrelsens beslut i december 2014 behandlas förslag till ny kyrkohandbok av kyrkomötet 
för beslut 2017 och ibruktagande i församlingarna 2018. 
 
Hur får man tag på det reviderade förslaget? 
Det finns här på webbplatsen i en bläddringsbar pdf. Man kan också ladda ner pdf-filer.  Förslaget 
består av en huvudvolym, och en musikvolym (ackompanjemangsutgåva). Till förslaget finns en 
kommentarsvolym. Tryckta exemplar beställs på www.verbum.se/bestallning.  
 
Vad handlar remissen om? 
Remissen är en uppföljning utifrån 2012 års kyrkohandboksförslag med revisionsuppdrag från 
kyrkostyrelsen, försöksverksamhet kyrkoåret 2013, remissvaren som kom 2014 samt bearbetning och 
granskning 2014 och 2015. 
 
När är remisstiden? 
Remisstiden är 1 januari till 15 maj 2016.  
 
Vilka är remissinstanser? 
Remissinstanser är Svenska kyrkans alla kyrkoråd, alla domkapitel, alla stiftsstyrelser samt övriga 
remissinstanser. Kyrkoråd i pastorat förutsätts samverka med församlingsråden i pastoratet vid 
besvarande av remissen. 
 
När får remissinstanserna förslaget med post? 
Förslagets två volymer samt kommentarsvolymen skickas till remissinstanserna ca 10 januari 2016. 
 
Kan man beställa fler exemplar? 
Ja fler exemplar beställs på www.verbum.se/bestallning.  
 
För församlingsråden också förslaget? 
Ja exemplar skickas senare i januari till alla församlingsråd. 
 
När kommer remissenkätens frågeformulär till remissinstanserna? 
Remissinstanserna får ett e-brev senast den 25 januari 2016 med en unik länk till ett frågeformulär. 
Innan länken med frågeformuläret kommer finns möjlighet att sätta sig in materialet genom de digitalt 
publicerade volymerna och genom volymerna som skickas med post.   
 
Hur är frågeformuläret uppbyggt? 
Frågeformuläret består av olika moduler: 

a) till alla kyrkoråd där ingen församling varit försöksförsamling om 2012 års 
kyrkohandboksförslag 

b) till alla kyrkoråd där någon/några församlingar varit försöksförsamling om 
2012 års kyrkohandboksförslag 

c) till fokusförsamlingar som får fördjupande frågor om Den allmänna 
gudstjänsten eller De kyrkliga handlingarna eller ytterligare frågor om barnperspektiv. 



d) till alla 13 domkapitel 

e) till alla 13 stiftsstyrelser 

f) till övriga remissinstanser 

Vad är viktigt att tänka på för kyrkorådens remissarbete? 

Det är värdefullt att eftersträva bred delaktighet, inte minst för att beakta barnperspektiv. Vid 
enkätfrågor om kyrkohandbokens musik förutsätts att särskilt kyrkomusiker är delaktiga i kyrkorådets 
svar. Kyrkoråd i pastorat förutsätts samverka med församlingsråden i pastoratet vid besvarande av 
remissen. 

 
Hur är frågeformuläret till kyrkoråden uppbyggt? 

Enkäten till kyrkoråden består huvudsakligen av fasta svarsalternativ. Frisvar, där man kan svara helt 
fritt, finns i kyrkorådens enkät om kyrkohandbokens musik samt i slutet av enkäten där möjlighet ges 
att särskilt ta upp synpunkter om förslagets helhet.  

Hur kan församlingsråden vara delaktiga? 
Kyrkoråden förutsätts samverka med församlingsråden om svaret. Det är viktigt att församlingsråden 
blir delaktiga i kyrkorådets svar.  I ett pastorat ska församlingsråden ge sitt medgivande om att pröva 
förslaget innan kyrkoherden kan besluta om det. 
 

Får man använda det reviderade kyrkohandboksförslaget i gudstjänsterna? 

Enligt kyrkostyrelsens beslut är det möjligt att pröva kyrkohandboksförslaget och använda förslagets 
texter och musik i församlingarnas gudstjänstfirande till dess en ny kyrkohandbok beslutats av 
kyrkomötet och tagits i bruk. Det är dock inte nödvändigt att pröva förslaget för att kunna svara på 
remissenkäten.  

Vem bestämmer om att pröva det reviderade förslaget? 

Beslut om prövande av förslaget fattas av kyrkoherden efter samråd med församlingens präster och 
kyrkomusiker och efter medgivande av församlingens kyrkoråd eller, om församlingen ingår i ett 
pastorat, av församlingsrådet. Ett sådant beslut ska genast anmälas till domkapitlet. 

Ska man svara digitalt på frågeformuläret? 
Avsikten är att alla remissvar ska lämnas med hjälp av frågeformuläret som kommer skickas ut senast 
den 25 januari. Till detta elektroniska formulär kommer det även finnas underlag med samtliga frågor 
som är mer utskriftsvänliga och kan användas under arbetet med remissvaret. När svaren är inskrivna i 
den elektroniska enkäten skickas automatiskt en sammanställning av dessa via e-post som kan 
användas som dokumentation av det egna remissvaret. 
 
Hur fungerar det mer praktiskt med frågeformuläret? 

Frågeformuläret kommer, när e -brevet skickas ut, att finnas tillgängligt med en unik digital adress för 
varje remissinstans. Om en remissinstans inte nåtts av e-brevet senast den 25 januari 2016 ombeds 
denna att ta kontakt med Svenska kyrkans kanslistöd (se kontaktuppgifter nedan) för att få ett nytt 
utskick.  

Kan man skicka in spontansvar? 

Ja, enskilda eller grupper kan skicka in spontansvar digitalt till adressen 
kyrkohandboken@svenskakyrkan.se. Man kan då t.ex. skicka in en Word-fil och ta upp de synpunkter 
man har om förslaget. 



När ska remissvaren ha kommit in? 

Remissvaren ska skickas senast 15 maj 2016.  

Vart vänder man sig med frågor om hanteringen av frågeformuläret? 
De frågorna kan ställas till Svenska kyrkans kanslistöd genom e-post kanslistod@svenskakyrkan.se 
eller tel. 018-16 97 00 (knappval 2).  
 
Vart vänder man sig om man har frågor om själva kyrkohandboksförslaget? 
Då kan man läsa i förslagets kommentarsvolym. Man kan skicka frågor till 
kyrkohandboken@svenskakyrkan.se. Välkommen också att kontakta handläggarna Boel Hössjer 
Sundman, Ingegerd Sjölin och Henrik Tobin tel. 018/16 95 00. 
 


