Så styrs Svenska kyrkan från 2018
I Sverige hålls kyrkoval vart fjärde år, tredje söndagen i september. Alla kyrkotillhöriga över 16 år får rösta. Nästa kyrkoval äger rum 2021.
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Två
sammanträden
per år som
är offentliga.

NATIONELL NIVÅ

LITEN ORDLISTA

Utser och väljer

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

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

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.

En samverkansform mellan flera församlingar med
gemensam ekonomi och kyrkoavgift.
Pastoraten ansvarar för pengar, personal och fastigheter,
inklusive kyrkor. Församlingarna
ansvarar för verksamheten.

Samhörighet

KANSLIORGANISATION

Utser ledamöter
Utser nämnder

KYRKOMÖTET

KYRKOSTYRELSEN

Utser kyrkostyrelsen

Utses av kyrkomötet.

Kyrkans högsta beslutande organ.
Väljs direkt i kyrkovalet*.

BESTÅR

Kyrkomötet beslutar
om kyrkoordningen

AV

Kyrkans ”regering” som ansvarar för all övergripande verksamhet.
Ärkebiskopen ordförande

BESTÅR

AV

Kyrkomötets beslut
bereds i åtta utskott.

BESTÅR

RIKSKYRKLIGA RÅD
AV

(utses av kyrkostyrelsen)

Rådet för Svenska kyrkan i utlandet

Fler
rikskyrkliga
råd kan
tillkomma.

Samiska rådet i Svenska kyrkan

15 ledamöter

Kapitalförvaltningsrådet
251 ledamöter

Kyrkomötet utser nämnder
som är tillsynsorgan:

BISKOPSMÖTET

14 ledamöter

UTSKOTT

TILLSYNSORGAN

Teologiska
frågor

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

15 ersättare

AV

Valprövningsnämnden

7 ledamöter

Ansvarar för valfrågor.

7 ersättare

KYRKOKANSLIET I UPPSALA
Kyrkostyrelsens sekretariat.

Ska yttra sig innan kyrkomötet fattar
beslut i lärofrågor.

Olika avdelningar som lyder under
styrelsen.

För att gå emot läronämnden måste
kyrkomötet fatta två beslut, med tre
fjärdedelars majoritet, med ett kyrkoval
mellan besluten.

Ärkebiskopens kansli.

ARBETSGIVARORGANISATION

Överklagandenämnden

Arbetsgivar- och serviceorganisation som enligt kyrkoordningen
företräder församlingar, pastorat
och stift i kollektivavtalsfrågor.

Ärkebiskopen är ordförande

5 ledamöter

Beslutsprövning
och överklaganden.

5 ersättare

Ansvarsnämnden

14 biskopar

4 ledamöter

Ansvarsnämnden
för biskopar.

4 ersättare

BESTÅR

AV

Företräder de kyrkliga arbetsgivarna i arbetsrättsliga tvister.

8 ledamöter
(utses av
kyrkomötet)

5 ordinarie

Musikråd
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LÄRONÄMNDEN
BESTÅR

Arvodesnämnd
För nationell nivå

Internationella rådet

* Två ledamöter väljs av utlandsförsamlingarna i indirekta val.

Beslutsprövning/
prövning av
ämbetsutövande

Beslut som rör lärofrågor

STIFTSNIVÅ
Utser ledamöter till egendomsnämnden
Utser stiftsstyrelsen

STIFTSFULLMÄKTIGE

STIFTSSTYRELSEN

Stiftets högsta beslutande organ.
Väljs vid direktval.

BESTÅR

AV

DOMKAPITEL

Stiftets förvaltande och verkställande
organ, utses av stiftsfullmäktige.

Tillsynsorgan för präster och diakoner.

Främjar församlingarnas arbete.

Utfärdar församlingsinstruktioner.

Offentliga
sammanträden.

Biskopen ordförande

BESTÅR

BISKOP

Här prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.
Biskopen
ordförande

AV

Domprosten
vice ordförande

BESTÅR

AV

En vald präst eller diakon
Minst 41 ledamöter
(alltid udda antal ledamöter)

11–17 ledamöter

EGENDOMSNÄMND/UTSKOTT

Biskopen väljs i direkta val av stiftets
diakoner, präster och valda elektorer
från församlingarna.

En frivillig nämnd som förvaltar prästlönetillgångarna
(församlingarnas jord, skog och fonder).

Arbetar med tillsyn och främjande
av församlings verksamheten.

Kan ersättas av ett utskott under stiftsstyrelsen.

Bereder och verkställer beslut
som fattas av stiftsfullmäktige, stiftsstyrelse,
egendomsnämnd
och domkapitel.

Den som får mer än hälften av alla
röster blir ny biskop.
Om ingen når 50% i valet hålls en
andra valomgång mellan de två främsta.

4 ledamöter (väljs av stiftsfullmäktige)

Lokaliserat till stiftsstaden.
Biskoparna och andra
stiftsanställda har sina
tjänsterum här.

En ledamot ska vara eller ha varit domare.
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LOKAL NIVÅ
Alternativ 1
En församling

Kyrkans
stift
Luleå

Härnösand

Västerås

Uppsala
Karlstad
Skara
Göteborg
Lund

Växjö

Stockholm
Strängnäs
Visby
Linköping

Utser valnämnden

KYRKOFULLMÄKTIGE
Högsta beslutande organ i församlingen.
Väljs vid direktval.

Minst två
sammanträden
per år som
är offentliga.

STIFTSKANSLI

BESTÅR

KYRKORÅD
Utser
kyrkorådet

AV

UTSKOTT

Församlingens styrelse (väljs av kyrkofullmäktige).
Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och har tillsammmans med
kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.
Kyrkoherden är självskriven ledamot (får ej vara ordförande).
Minst 6 valda ledamöter

Minst 15 ledamöter

BESTÅR

AV

Inrättar utskott

Inrättar utskott

VALNÄMND

Kan inrättas vid behov (till exempel
arbetsutskott, kyrkogårds- och
fastighetsutskott, personalutskott).

FÖRSAMLINGS/PASTORATSEXPEDITION

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

Ledamöter och ersättare i kyrkorådet
och även andra personer kan utses.

Hanterar församlingens eller pastoratets ekonomi och bereder
beslut som fattas i kyrkofullmäktige, kyrkoråd och utskott.
På expeditionen bokas tid för dop, vigsel och begravning.
För församlingarnas dop- och medlemsregister.

Utser
församlingsråd

Alternativ 2
Församlingar
som samverkar
i pastorat

KYRKOFULLMÄKTIGE
Högsta beslutande organ i pastoratet.
Väljs vid direktval.

FÖRSAMLINGSRÅD

KYRKORÅD
Utser
kyrkorådet

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

BESTÅR

Kyrkoherden är självskriven ledamot (får ej vara ordförande).

AV

Minst 6 valda ledamöter

Minst 15 ledamöter
Utser valnämnden

KONTAKTA OSS:

BESTÅR

Församlingens styrelse.
Kyrkoherden är självskriven ledamot,
men får inte vara ordförande.
Kyrkoherde, ej ordförande

AV

KYRKOFÖRVALTNING/KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

BESTÅR

AV

Bereder och verkställer 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.

Minst 4 valda ledamöter
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