
 
KYRKANS LIV 

OCH 

ORGANISATION 

 
  Frimodig kyrka 

  
Per-Olof Hermansson (PH) /  

visst material från  

Åsa Einer (ÅE), stiftsjurist Göteborgs stift 

  

 



Kyrkans regelverk 



 

Några viktiga lagar 
 

•Lag om införande av lagen om Svenska 
kyrkan (sic!) 

•Lag om Svenska kyrkan 

•Lag om trossamfund 

•Begravningslag 

•Lag om kulturminnen  
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Några viktiga lagar 



Lagen om trossamfund 

•  Särskilt konstitutionellt skydd 

•  Religionsfriheten 1 och 3 §§ (rätt till religion) 

•  Definition av trossamfund 2 § 

•  Registrering 

•  Hjälp med uppbörden 
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Lagen om Svenska kyrkan 
•  Särskilt konstitutionellt skydd 

•  I regeringsformen särskilda reglers om lagstiftn. 

•  Identiteten        1 och 2 §§ 

•  Rättsliga ställningen            3 § 

•  Organisation och uppgifter  4-6 §§ 

•  Kyrkoavgift                  7 - 8 §§ 

•  Offentlighetsprincipen         10 – 11 §§ 

•  Överprövning                 13 § PH 



Vad styr Svenska kyrkan 
•  Kyrkoordningen underställd Sveriges lagstiftn.  

•  Statliga lagarna (ovan), dessutom: 

• Arbetsrättslig lagstiftning,  

• Fastighetsrättslig lagstiftning 

• Allmän civilrättslig lagstiftning 

• Kollektivavtal 

• Arbetsmiljölagar 
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Kyrkoordningen 
•  14 avdelningar, 59 kapitel  (Ny: om ekumenik) 

 
•  Teologiskt präglade Inledningstexter – viktiga  

• men ej ”lag” , de är motiveringar, kan hjälpa att tolka 
lagparagraferna 

•  Princip: Kontinuiteten från statskyrka till fri kyrka  
• De föreskrifter som gällde SVK skulle bestå, men i ny 

rättslig form! 

• Bestämmelserna är skrivna med lagtext som språklig form 
(anknytning tillbaka till statliga bakgrunden) 
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Kyrkoordningen 
• Tolkning av kyrkoordningen 

• enligt principer som är vedertagna i samhällets 
rättsordning – vanlig juridisk metodik 

• Förarbeten till kyrkoordningen (och till de delar som 
”tagits över” från tidigare statliga föreskrifter om den 
statliga sv. Kyrkan) 

• Praxis i form av prejudikat  från högsta statliga 
rättinstanser, överklagandenämnd, 
valprövningsnämnd, Ansvarsnämnd 

• doktrin – teoretisk rättsdogmatisk litteratur. 

• OBS: Guds ord och kyrkans bekännelse är 
överordnad kyrkorättsliga bestämmelser!!!!!!! (Röda 
boken) PH 

 



Kyrkoordningen 
•  Ändring: Beslut vid två tillfällen + kval. maj. när det 
gäller särskilda lärofrågor, kyrkotillhörighet och 
offentlighet och sekretess 

• Kyrkomötet högsta beslutande organ 

•  Alla rättssubjekt inom kyrkan är bundna av KO (men 
ej fria institutionerna) 

• Men få sanktionsmöjligheter: avkragning o avsked, lägga ner och slå 
samman församling, ej ge bidrag till församling ur utjämningssystemet 

• Församlingarna är egna juridiska personer (= fria, men ”bundna”) 

•  Kyrkostyrelsen får med kyrkomötets medgivande 
utfärda närmare bestämmelser (SvKB) 
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Kyrkoordningen 
•Röd version: Ang. tolkning av kyrkoordningen 

• Innehåller bakgrund, kommentarer, tolkningar och 
analyser från bl a förarbeten och utredningar 

• Om man är osäker på hur KO skall tolkas så finns 
ofta förklaringen i den Röda! 

• KO bygger på äldre lagar bl a kommunal-lagen, och 
den allmänna praxis som tillämpas i 
kommunpolitiken. 
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Kyrkoordningen 
• Ang. tolkning av kyrkoordningen 

• Vid problem med tolkning så är praxis från bl a 
kommunallagen prejudicerande 

• Det mesta är likt! 

•T.ex likställighetsprincipen 

•Kyrkofullmäktige beslutar i principiella ärenden 
och de av större vikt 

• Tjänstgöring för ersättare, förbud mot 
växeltjänstgöring 

• Hur ärenden väcks i KF  (men ej 
medborgarförslag!)  
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Kyrkoordningen 
•  Skillnad KO - KL finns på vissa punkter 

•  T.e.x att ledamot av utskott kan hämtas utanför 
kretsen i styrelse el. nämnd 

•  Minoritetsåterremiss finns ej, däremot 
minoritetsbordläggning (kräver 1/3 ledamöter) 

• Barnkonsekvensanalys skall göra! 

  

• SvKB – Svenska kyrkans bestämmelser 

•  Kungörelser och förordningar beslutade av 
kyrkomötet eller kyrkostyrelsen (på delegation) 

•  http://www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen/bestammelser.shtml 
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Beräkning av intäkter  

och kostnader 

Kyrkans organisation  

– stift och nationell nivå 



10 kap 7 § 

Biskopsmötet 

Nämnden för utbildn. 

forskning och kultur 

9 ledamöter 

Kyrkostyrelsen 

Ärkebiskopen + 

14 ledamöter 

Nämnden för 

Sv kyrkan i utlandet 

9 ledamöter 

Nämnden för 

Internationell diakoni 

och mission 

11 ledamöter 

10 kap 2 + 3 §§ 

Kyrkomötet 

 
251 ledamöter 

Biskoparna deltar i arbetet 

10 kap 8 § 

Svenska kyrkans ansvars- 

nämnd för biskopar 

10 kap 9 § 

Svenska kyrkans valpröv- 

ningsnämnd 

10 kap 10 § 

Svenska kyrkans 

överklagandenämnd Val + instruktion Val + instruktion 

Till Kyrkomötet Till Kyrkomötet 

Nationella nivån 

8 utskott 

Läronämnden 
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Stiftet regionalt 

pastoralt område 

Stiftet Juridisk person 

 

 

 

Egendomsnämnden 

inte 

obligatorisk 

 

Kontraktet – ett utflöde 

av stiftet 

Stiftsfullmäktige 

Minst 41 ledamöter 

Domkapitel Biskop 
Stifts- 

styrelse 
Ev. nämnd 
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Stiftets uppgifter 

BISKOPEN 

 

Tillsyn 

 

Beslut enligt KO 

 

DOMKAPITLET 

 

Bara uppgifter enligt 

KO 

Beslut rörande 

- gudstjänst 

- tillsyn           

 (vigningstjänsten, 

 församlingsinstruk-         

tion, beslutsprövning) 

- Överklagande 

STIFTSSTYRELSEN 

 

Bereder, verkställer 

och förvaltar 

Beslut rörande 

- indelning 

- val 

- kyrkoantikvarisk 

  ersättning 

- remissinstans både 

kyrka och stat 
 

Främja och ha tillsyn 

Förvaltning av prästlönetillgångar 
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Biskops och domkapitels  

tillsynsansvar 

 

 

 

• Råd, stöd och hjälp i lärofrågor och rättsliga 

frågor 

• Församlingsinstruktion 

• Biskopens visitationer 

• Granskning av hur vigningstjänsterna 

utövas 

• Behörighets-, befogenhets- och 

beslutsprövning 

ÅE 



 

 

Arbetet i stiftsfullmäktige  

 

 

 
• Det är i utskotten arbetet (makten) finns 

• Utskott kan bestå av ordinarie ledamöter, 

och ev. ersättare 

• Sträva mot att de är 5 + 3 eller mer, så att 

vi får representation (på sikt) 
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Arbetet i stiftsfullmäktige 

•  Stiftsfullmäktige, Styrelsen, Nämnder och 

utskott behöver: 

• Arbetsordning eller instruktion 

• Delegationsordning 

• Lusläs: ofta småfel,  

• Beloppsgränser  

• Beslutas av Stiftsfullmäktige eller 

stiftsstyrelsen 
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Arbetet i stiftsfullmäktige 

•  Stiftsfullmäktiges arbetsordning 

(reglemente) reglerar: 

• Allmänkyrklig debatt 

• ”Frågor” (motsv Enkel fråga och 

Interpellation), samtliga får delta i 

debatten (motsv. interpellation i 

kommunallagen) 

PH 



Arbetet i stiftsfullmäktige 

•  Stiftsfullmäktiges arbetsordning 

• Motion (väcka en fråga el ärende) 

• SF måste fatt beslut i ärende som 

väckts av motion (även om den faller 

utanför SF:s kompetensområde 

(ansvarsområde), avvisas!) 

• Alla beslut måste beredas av en nämnd 

(utskott, sedan stiftsstyrelsen), kallas 

beredningstvånget. 
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Arbetet i stiftsfullmäktige 

•  Stiftsfullmäktiges arbetsordning 

• Tilläggsyrkanden måste ligga inom 

beredningsområdet (dvs ej innehålla ett 

nytt ärende) 

• Undantag från beredningstvång om alla i 

SF är överens 

• Beredning bör ske inom ett år från 

motionens inlämnande 
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Arbetet i stiftsfullmäktige 

•  Arbetet i Stiftsfullmäktige: 

• Håll ihop gruppen! Enas i förmötet! 

• Kom överens om vem som tar vilken punkt. 

• Var sakliga, pålästa, insatta 

• Upprepa inte (inte proffsigt) 

• Votering och reservation vid frågor av vikt 

(beivra missbruk) 

• Skriftlig reservation, skall vara inskickad innan 

protokollet justeras. 
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Arbetet i stiftsfullmäktige 

•  Arbetet i Stiftsfullmäktige: 

• Protokollsanteckning  

• Tex om det är en informationspunkt, 

eller man vill belysa varför man röstat 

för ett visst beslut. 

• Ordföranden avgör 

• Begär ordningsfråga 

• Om ordföranden gör ngt knasigt 

• Begär ajournering – om en lösning finns 
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Frimodig kyrkas organisation 

 

 

 

•  Stiftsfullmäktigegrupp: 

• Arbetsordning (reglemente)  

• Beslutas av stiftsavdelningstyrelsen 

• Gruppledare 

• Hur utses gruppledare? 

• Gruppmöten 

• Inför stiftsfullmäktige: kortsiktigt 

• Mellan möten – långsiktigt arbete 
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Frimodig kyrkas organisation 

 

 

 
•  Stiftsfullmäktigegrupp: 

• Rapportera till stiftsavdelningsstyrelsen 

• FK:s ledamot/ersättare i Stiftsstyrelsen  

• Rapportera till gruppen 

• Hur? 
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