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Svenska kyrkans bestämmelser

Kyrkomötets beslut
om Instruktion för kyrkostyrelsen

SvKB 1999:4
Utkom från trycket den
27 december

meddelat den 11 juni 1999.
Enligt kyrkomötets beslut1 föreskrivs följande.
Inledande bestämmelser
1§

Kyrkostyrelsen skall självständigt fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen, i denna
instruktion och i andra beslut av kyrkomötet.

2§

Kyrkostyrelsen ska i sitt arbete främja jämställdheten inom Svenska kyrkan på den nationella
nivån.
Vidare ska kyrkostyrelsen i sitt arbete verka för barnets bästa genom att göra barnkonsekvensanalyser inför beslut. (SvKB 2012:6)

Sekreterare
3§

Sekreterare i kyrkostyrelsen är chefen för kyrkokansliet. (SvKB 2003:10)

Organisation
4§

Kyrkostyrelsen skall i en arbetsordning eller i särskilda beslut meddela de ytterligare
bestämmelser som behövs om styrelsens organisation och formerna för styrelsens verksamhet.

Ärendenas handläggning
5§

Kyrkostyrelsen är beslutför när ordföranden eller, vid förhinder för honom eller henne, en vice
ordförande och minst hälften av de övriga ledamöterna är närvarande.

6§

Om ett ärende är så brådskande att kyrkostyrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det,
får ordföranden ensam avgöra ärendet, om det inte är av principiell karaktär. Ett sådant beslut
skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

7§

Kyrkostyrelsen får i en arbetsordning eller i särskilda beslut lämna över till en eller flera
ledamöter eller till någon som tjänstgör hos styrelsen att avgöra ärenden som är av det slaget att
de inte behöver prövas av styrelsen.

8§

Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock
medges att ärenden som avgörs enligt 7 § inte behöver föredras.

9§

I arbetsordningen eller i särskilda beslut skall det bestämmas vem som får begära in
förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden.
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Avvikande mening
10 §

Chefen för kyrkokansliet har rätt att få en avvikande mening antecknad till protokollet.
Anmälan om avvikande mening skall göras innan sammanträdet avslutas och, om den
utvecklas närmare, avfattas skriftligen och lämnas senast när protokollet justeras.
(SvKB 2003:10)

Närvarorätt
11 §

Rätt att delta i kyrkostyrelsens överläggningar men inte i besluten har alltid
- chefen för kyrkokansliet, och
- föredragande eller sakkunniga som har kallats av styrelsen för behandling av ärendet.
(SvKB 2003:10)

Styrelsens beslut
12 §

För varje beslut skall det finnas en handling som visar
- dagen för beslutet,
- beslutets innehåll,
- vem som har fattat beslutet,
- vem som har varit föredragande, och
- vem som har varit med om den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet.
Om beslutet är sådant att det enligt bestämmelser i kyrkoordningen kan överklagas skall det
också anges hur ett sådant överklagande går till.

_______________

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2000.

På Kyrkomötets vägnar

CARL GUSTAF VON EHRENHEIM
Sture Johansson
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