Så styrs Svenska kyrkan från 2014

Nyheter
från
2014

Kyrkoval hålls vart fjärde år, tredje söndagen i september. Alla kyrkotillhöriga över 16 år får rösta. Nästa kyrkoval äger rum den 17 september 2017.

Val till

Nationell nivå

Kyrkomötet
K

Stiftsfullmäktige
S
Stiftets
högsta beslutande organ.
St
Väljs vid direktval.

Två
sammanträden
per år som
är offentliga.

Minst 41 ledamöter (alltid udda antal ledamöter)

Stiftets förvaltande och verkställande
organ, utses av stiftsfullmäktige.
Stödjer församlingarnas arbete.

Utses av kyrkomötet. Den är kyrkans regering och
ansvarar för all övergripande verksamhet.

Rikskyrkliga råd

Rikskyrkliga råd utses av kyrkostyrelsen
Rådet för Svenska kyrkan i utlandet
(14 ordinarie och 8 ersättare, kan bli färre från 2014)

Beslut som rör lärofrågor

Samiska rådet i Svenska kyrkan
(9 ordinarie, 9 ersättare)
Kapitalförvaltningsrådet (6 ordinarie)
Råd för internationell mission och diakoni
(Antal ledamöter beslutas i mars)

Inrättas då
behov
finns.

ta

Domkapitel
Tillsynsorgan för präster och diakoner.
Här prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen. Utfärdar församlingsinstruktioner.

Fem
rikskyrkliga
nämnder har
avskaffats.

Biskopen ordförande,
domprosten vice ordförande
4 ledamöter väljs av stiftsfullmäktige,
varav en ska vara eller ha varit domare
En vald präst eller diakon

Kyrkomötet utser tre nämnder
som är tillsynsorgan.

Kyrkoråd

Ska yttra sig innan kyrkomötet fattar beslut i lärofrågor. För att
gå emot läronämnden måste kyrkomötet fatta två beslut, med
tre fjärdedelars majoritet, med ett kyrkoval mellan besluten.
Består av: 14 biskopar
Ärkebiskopen
är ordförande

Biskopsmötet
Består av alla
14 biskoparna. Ordförande
är ärkebiskopen. Innan
kyrkostyrelsen fattar viktiga
teologiska beslut ska
biskopsmötet
yttra sig.

8 ledamöter, utses av kyrkomötet

Omfattar kyrkostyrelsens sekretariat och olika avdelningar som lyder under styrelsen.
Ärkebiskopens kansli finns också här.

Svenska kyrkans bolag
Delar av kyrkans verksamhet
organiseras i bolagsform, till
exempel Verbum AB som ger
ut Kyrkans Tidning, Sändaren,
Amos och böcker.

Direktvalda kyrkoråd har tagits bort

Ansvarar för
kyrkovalet i alla
församlingar och
pastorat. Utses av
kyrkofullmäktige.

Kyrkoherden är självskriven ledamot, men får inte vara ordförande.
Minst 6 valda ledamöter
kyrkoherde,
ej ordförande

Pastoratsnämnder har tagits bort

Kyrkoråd

Utskott
ersätter
nämnder under
kyrkofullmäktige.

Liten ordlista

Biskopen väljs i direkta val av stiftets diakoner, präster
och valda elektorer från församlingarna. Den som får
mer än hälften av alla röster blir ny biskop.

Utser och väljer

Beslutsprövning/
prövning av
ämbetsutövande

Samhörighet

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Är arbetsgivar- och serviceorganisationen som enligt
kyrkoordningen företräder församlingar, pastorat och stift
i kollektivavtalsfrågor, till exempel lönesättning för
biskopar. I arbetsrättsliga tvister företräder organisationen
också de kyrkliga arbetsgivarna.

Arbetar med tillsyn och främjande av
församlingsverksamheten. Här finns
anställda som bereder och verkställer
beslut som fattas av stiftsfullmäktige,
stiftsstyrelse, egendomsnämnd och
domkapitel. Stiftskansliet är lokaliserat
till stiftsstaden. Här har biskoparna
och andra stiftsanställda sina
tjänsterum.

Kyrkonämnden
har ersatts av ett
kyrkoråd för hela
pastoratet.

Minst 6 valda ledamöter
kyrkoherde, ej ordförande

Församlingskyrkoråd i pastorat har
ersatts av församlingsråd, valda av
kyrkofullmäktige.

Församlingens styrelse.
Utses av kyrkofullmäktige.
Kyrkoherden är självskriven
ledamot, men får inte vara
ordförande.
Minst 4 valda ledamöter
kyrkoherde eller annan präst

En frivillig nämnd som förvaltar prästlönetillgångarna
(församlingarnas jord, skog och fonder). Kan ersättas
av ett utskott under stiftsstyrelsen.

Stiftskansli

Pastoratets styrelse. Ledamöterna väljs av
pastoratets kyrkofullmäktige, som också
avgör antalet ledamöter. Kyrkoherden är
alltid med som ledamot.

Församlingsråd

Kyrkorådet kan välja utskott,
till exempel arbetsutskott,
kyrkogårds- och fastighetsutskott, personalutskott. Ledamöter
och ersättare i kyrkorådet och
även andra personer kan utses.

K A NSL I OR GANI S AT ION

Kyrkokansliet i Uppsala

Minst 15 ledamöter

Samfällda
kyrkofullmäktige har
ersatts av ett direktvalt kyrkofullmäktige
i pastoratet.

Samfälligheter är numera pastorat

Egendomsnämnd

Överklagandenämnden – beslutsprövning och
överklaganden (5 ordinarie, 5 ersättare)
Ansvarsnämnden för biskopar (4 ordinarie, 4 ersättare)

Högsta beslutande organ i pastoratet.
H
Väljs vid direktval.

Valnämnd

Församlingens styrelse. Väljs av kyrkofullmäktige.
Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och har tillsammmans med
kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.

Valprövningsnämnden – valfrågor (7 ordinarie, 7 ersättare)

Läronämnden

Minst 15 ledamöter

Alla nämnder under
kyrkofullmäktige utom
valnämnden är slopade.

Alternativ 2
Församlingar som samverkar i pastorat

K
Kyrkofullmäktige

Utser församlingsråd

14 ledamöter

Biskopen ordförande
11–17 ledamöter

Utser ledamöter till egendomsnämnden

Utser nämnder

Ärkebiskopen ordförande

Stiftet ska
främja en god
förvaltning i stiftets
församlingar och
pastorat. Ska ha
tillsyn över
förvaltningen.

Högsta beslutande organ i församlingen.
H
Väljs vid direktval.

Minst två
sammanträden
per år som
är offentliga.
Utser kyrkoråd

Stiftsstyrelsen

Teologiska frågor

varsområde
ns

Termen
enförsamlingspastorat har
slopats.

Alternativ 1
En församling

Utser kyrkorådet

Varje utskott består av:
15 ledamöter
och 15 ersättare

Utser ledamöter till Domkapitel

Utser stiftsstyrelsen

Utser kyrkostyrelsen

Kyrkomötets beslut bereds i åtta utskott.

Består av:

Offentliga
sammanträden.

Olika alternativ beroende på ort.

K
Kyrkofullmäktige

Kyrkomötet beslutar om kyrkoordningen

Kyrkostyrelsen

Lokal nivå

Nyt

som väljs av utlandsförsamlingarna i indirekta val.
251 ledamöter

Stiftsnivå

Direktval

I slutet av
varje valår hålls
valsammanträde
då ny kyrkoKyrkans högsta beslutande organ.
K
styrelse
Väljs direkt i kyrkovalet, förutom två ledamöter
väljs.

Val till

Direktval

Direktval

Direktval

Val till

Blå
valsedeln
har försvunnit
eftersom val av
samfällighet
inte sker.

Kyrkans
stift
Västerås
Karlstad
Skara
Göteborg
Lund

Luleå
Härnösand
Uppsala
Stockholm
Strängnäs
Linköping
Visby
Växjö

Församling
Svenska kyrkans primära enhet på lokala
planet. Den grundläggande uppgiften är
att fira gudstjänst, bedriva undervisning
och utöva diakoni och mission.

Alla samfälligheter har blivit pastorat 2014.
En samverkansform mellan flera församlingar
med gemensam ekonomi och kyrkoavgift.
Pastoraten ansvarar för pengar, personal och
fastigheter, inklusive kyrkor. Församlingarna
ansvarar för verksamheten.

Pastorat
Tjänstgöringsområde för en kyrkoherde.
Består av flera församlingar som samverkar.
Pastorat är den enda samarbetsform
som regleras i kyrkoordningen.

Gemensamma ansvarslinjen
Svenska kyrkan är en episkopal kyrka, det vill säga att
kyrkan styrs i samverkan mellan vigda biskopar, präster
och diakoner och demokratiskt valda beslutsfattare. Det
kallas den gemensamma, eller dubbla ansvarslinjen.

Församlings/pastoratsexpedition
Församlingens eller pastoratets kansli som hanterar
ekonomi och bereder beslut som fattas i kyrkofullmäktige,
kyrkoråd och utskott. På expeditionen bokas tid för dop,
vigsel och begravning. Här förs församlingarnas
dop- och medlemsregister.

Flerpastoratssamfällighet
Alla tidigare flerpastoratsamfälligheter (utom Göteborg) har
omvandlas till ett eller flera
pastorat 2014.

Vill du ha uppslaget
som affisch?
Ring kundtjänst: 08-743 65 00
eller mejla: order@verbum.se
Affischen kostar 185 kronor för
5 exemplar inklusive moms,
pack och porto.
Om du vill har fler än
tio exemplar kontakta
kundtjänst 08-743 65 00.

Kyrkoförvaltning/
ning/
kyrkogårdsförvaltning
örvaltning
Här bereder och verkställer pastoratets anställda de beslut som fattas
i kyrkofullmäktige, kyrkoråd och utskott. Vissa pastorat och stora församlingar har en särskild förvaltning för kyrkogårdsskötsel och
begravningsfrågor. Här bokas gravplatser och tid för begravningar.
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