Kyrkostyrelsens riktlinjer för beslutsfattande under
särskilda omständigheter för organ inom Svenska
kyrkan
Kyrkostyrelsen beslutar1 följande.
Som förutsättning för att en ledamot som deltar på distans ska anses närvarande på ett sammanträde i
ett organ inom Svenska kyrkan gäller följande:
1. Det finns rekommendationer från statliga myndigheter som medför att en eller flera ledamöter inte
fysiskt kan delta i sammanträdet,
2. det finns ett ärende som måste avgöras och där beslutet inte kan skjutas upp till ett senare tillfälle,
3. det finns inte något beslut om att nyttja möjligheten till beslutsfattande på distans som kommer till
uttryck i bland annat 3 kap. 17 a § och 4 kap. 15 a § kyrkoordningen som gäller för det aktuella
organet eller att ett sådant beslut har fattats men det saknas praktiska förutsättningar att nyttja
möjligheten på grund av tekniska begränsningar eller organet inte är ett sådant organ som träffas
av dessa bestämmelser, och
4. det finns inte en lämnad delegation som skulle kunna nyttjas för att fatta beslutet.
Om samtliga förutsättningar enligt ovan är uppfyllda gäller att den person som fullgör uppgiften som
ordförande kan besluta att ett sammanträde ska hållas med ledamöter närvarande på distans.
Deltagandet ska då företrädesvis ske genom ljud- och bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att
samtliga ledamöter kan delta på lika villkor. I den utsträckning detta inte är möjligt får detta
deltagande i stället ske enbart genom ljudöverföring i realtid. Ledamöter som deltar på detta sätt ska
anses närvarande på sammanträdet. Ordföranden behöver inte befinna sig på den plats där
sammanträdet äger rum.
Om ett sammanträde enligt kyrkoordningen ska vara offentligt ska detta krav anses uppfyllt om de
personer som befinner sig på den fysiska plats där sammanträdet äger rum enligt kallelsen kan följa
sammanträdet via en ljudöverföring i realtid.
De bestämmelser som i övrigt gäller enligt kyrkoordningen, till exempel om hur kallelse eller
kungörelse av sammanträden går till, behöver beaktas tillsammans med krav som följer av lag. Det
innebär bland annat att de krav som exempelvis följer av dataskyddsförordningen, begravningslagen
och offentlighets- och sekretesslagen alltjämt måste beaktas när sammanträden hålls.
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Meddelat den 26 mars 2020. Kyrkostyrelsen beslutar att utfärda riktlinjer för beslutsfattande under särskilda
omständigheter för organ inom Svenska kyrkan. Beslutet har förklarats omedelbart justerat.

