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Allmänna bestämmelser
1 § Kyrksam omfattar uppgifter om Svenska kyrkans organisation samt
uppgifter för stiftens tillsynsfunktion avseende präster och diakoner.
Ändamålen med Kyrksam
2 § Kyrksam ska
a) göra det möjligt för Svenska kyrkan att uppfylla skyldigheten att lämna
uppgifter enligt 14 § lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan,
b) utgöra ett aktuellt register över Svenska kyrkans organisation,
c) tillhandahålla uppgifter om de präster och diakoner som står under
respektive stifts tillsyn,
d) utgöra ett aktuellt register över Svenska kyrkans anställda, förtroendevalda
och andra aktiva,
e) tillhandahålla underlag för statistik, samt
f) tillhandahålla underlag för ansökningar om förordnande för präster att vara
vigselförrättare.
Övriga funktioner
3 § Kyrksam innehåller ett tekniskt stöd som möjliggör för de församlingar
som så önskar att lägga upp verksamhetsregister.
Uppgifter som ska finnas registrerade
4 § Kyrksam ska innehålla följande uppgifter;
a) Namn, adress och organisationsnummer för trossamfundet Svenska
kyrkan.
b) Namn, adress och organisationsnummer för församlingar, pastorat och
stift.
c) Namn, adress och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum
för de personer som ingår i församlingsråd, kyrkoråd, valnämnder, stiftsstyrelser
och kyrkostyrelsen.
d) Namn, adress och telefonnummer för kontaktpersoner som kan lämna
uppgifter om hur församlingarnas, pastoratens och stiftens namn tecknas.
e) Namn, adress, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum, samt
datum för anställning, för personer med anställning hos församling, pastorat
eller stift.
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f) Namn, adress, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum, samt
datum för vigning eller behörigförklaring för präster och diakoner som är vigda
enligt Svenska kyrkans ordning eller har behörigförklarats av ett domkapitel.
g) Övriga uppgifter om de personer som anges i f) av betydelse för stiftens
tillsyn. (SvKB 2019:18)
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Ansvaret för registrering av uppgifter
5 § En församling som inte ingår i ett pastorat ska för den egna församlingen
registrera de adressuppgifter som anges i 4 § b) samt de uppgifter som anges i
4 § c)–e). Kyrkoherden ansvarar för registreringen.
Ett pastorat ska för pastoratet och för de i pastoratet ingående församlingarna
registrera de adressuppgifter som anges i 4 § b) samt de uppgifter som anges i
4 § c)–e). Kyrkoherden ansvarar för registreringen. Pastoratet får uppdra åt
församlingarna att själva registrera uppgifterna.
Ett stift ska för det egna stiftet registrera de adressuppgifter som anges i 4 § b)
samt de uppgifter som anges i 4 § c)–g). Stiftsstyrelsen ansvarar för
registreringen.
Uppdatering av registret
6 § Den som enligt 5 § ansvarar för registrering av uppgifter ska se till att
registret uppdateras utan dröjsmål. Ändringar som avser namn, personnummer
och postadress som uppdateras via folkbokföringen behöver dock inte
registreras.
___________
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