Svenska kyrkans bestämmelser

Kyrkostyrelsens beslut
om Samfälligheten Gotlands kyrkor

SvKB 2005:1

meddelat den 20 april 2005.
Kyrkomötet föreskriver med stöd av 2 kap. 12 § andra stycket kyrkoordningen följande.

Inledande bestämmelser
1§

I dessa bestämmelser ges de nödvändiga förutsättningarna för att Samfälligheten Gotlands
kyrkor ska kunna bestå även efter den 1 januari 2000, i enlighet med 2 kap. 10 §
kyrkoordningen.
Bestämmelserna hindrar inte att de församlingar som ingår i Samfälligheten Gotlands
kyrkor samverkar i pastorat i fråga om övriga församlingsuppgifter enligt bestämmelserna i 2
kap. kyrkoordningen. (SvKB 2013:19)

Samfällighetens uppgifter
2§

Samfälligheten har det ekonomiska ansvaret för vård och underhåll av församlingskyrkorna i
Visby stift och för Visborgskyrkan inom Visby domkyrkoförsamling.
Samfälligheten skall därvid ansvara för vård och underhåll av
- byggnadskroppen med tak, väggar, golv, torn och fönster,
- vägg-, valv- och takmålningar,
- altare och fast anbringad altarprydnad,
- predikstol,
- värmesystem,
- i byggnadskroppen anbringat elsystem med kopplingsanordningar o.dyl.,
- fasta bänkkvarter,
- läktare, och
- stigluckor.

Beslutanderätten i samfälligheten
3§

I samfälligheten utövas beslutanderätten av församlingsdelegerade.

4§

Församlingsdelegerade väljs av de församlingar som ingår i samfälligheten.

5§

I fråga om antalet ledamöter tillämpas bestämmelserna om kyrkofullmäktige i 3 kap.
5 § kyrkoordningen.
I stället för vad som där sägs om ersättare gäller att det för varje ledamot i
församlingsdelegerade ska utses en ersättare. (SvKB 2013:19)

6§

Församlingsdelegerade beslutar själv om antalet ledamöter i delegerade skall ändras. Ett
sådant beslut skall fattas senast den 1 februari under valåret och tillämpas vid det kommande
valet. Stiftsstyrelsen skall genast underrättas om beslutet.

7§

Stiftsstyrelsen beslutar hur många ledamöter som varje församling skall utse i
församlingsdelegerade.
Ett sådant beslut skall fattas senast den 30 september under valåret och gälla från och med
den 1 januari året därpå.

8§

I fråga om församlingsdelegerade tillämpas i övrigt bestämmelserna om kyrkofullmäktige i 3
kap. 7–40 §§ kyrkoordningen. Då ska följande gälla:
1. Bestämmelserna om kyrkofullmäktige och kyrkoråd ska gälla församlingsdelegerade och
samfällighetens verkställande organ.
2. Kungörelser och tillkännagivanden ska anslås på samfällighetens anslagstavla.
3. Kungörelsen om sammanträdet ska, utöver vad som anges i 3 kap. 12 §, även lämnas till
församlingsråden och kyrkoråden, på lämpligt sätt.
4. Församlingsdelegerade ska, utöver vad som anges i 3 kap. 21 §, även besluta i ärenden som
har väckts av något församlingsråd eller kyrkoråd.
5. Innan församlingsdelegerade avgör ett ärende som särskilt angår en församling ska, utöver
vad som anges i 3 kap. 22 §, församlingens eller pastoratets kyrkoråd få tillfälle att yttra sig i
ärendet. (SvKB 2013:19)

Val till församlingsdelegerade
Tidpunkten för valet
9§

Val av ledamöter och ersättare i församlingsdelegerade ska hållas i sådan tid så att det i
samfälligheten finns församlingsdelegerade från den 1 januari året efter det år då ordinarie
kyrkoval har hållits i hela landet. (SvKB 2013:19)

Valkorporationer
10 §

Valet företas av församlingens fullmäktige, där sådant finns, och i annat fall av
församlingsrådet. (SvKB 2013:19)

Valsätt vid valet
11 §

I fråga om valsätt vid valet tillämpas bestämmelserna i 39 kap. 1 § kyrkoordningen.

Ledamot som avgår
12 §

Om en ledamot i församlingsdelegerade avgår under valperioden utses en ny ledamot genom
fyllnadsval av valkorporationen i den valkrets som den avgångna ledamoten tillhör.

Kyrkoavgift
13 §

Vad som sägs i 42 kap. 3 § kyrkoordningen om skyldighet att underrätta om kyrkoavgift,
gäller för Samfälligheten Gotlands kyrkor bara den del av kyrkoavgiften som avser
samfällighetens uppgifter enligt 2 §. (SvKB 2013:19)

Ekonomisk förvaltning och revision
14 §

Vad som sägs i 47 kap. och 48 kap. kyrkoordningen om medelsförvaltning, budget,
räkenskaper och redovisning samt revision, gäller för Samfälligheten Gotlands kyrkor bara i

fråga om samfällighetens uppgifter enligt 2 §. Med kyrkofullmäktige i bestämmelserna avses i
stället församlingsdelegerade. (SvKB 2013:19)
15 §

Vad som sägs i 47 kap. och 48 kap. kyrkoordningen om medelsförvaltning, budget,
räkenskaper och redovisning samt revision, gäller för Samfälligheten Gotlands kyrkor bara i
fråga om samfällighetens uppgifter enligt 2 §. Med samfällda kyrkofullmäktige i
bestämmelserna avses i stället församlingsdelegerade.
_______________

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 2005. Genom beslutet upphävs Kyrkostyrelsens beslut (SvKB
1999:15) om Samfälligheten Gotlands kyrkor.
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