43 kap. Kollekter
Allmänt
1§

I samband med offentlig gudstjänst och andaktsstund får kollekt tas upp för att stödja Svenska
kyrkans verksamhet eller någon annan verksamhet som kan anses angelägen för Svenska kyrkan.

2§

Kollekten är en rikskollekt om den skall tas upp i landets alla församlingar, en stiftskollekt om den
skall tas upp i alla församlingar inom ett stift och en församlingskollekt om den skall tas upp inom
en församling.
När rikskollekt eller stiftskollekt har beslutats för viss dag, skall sådan kollekt tas upp vid
huvudgudstjänsten eller, om någon sådan gudstjänst inte firas den dagen, en annan gudstjänst
denna dag. (SvKB 2002:9)

3§

Beslut om rikskollekter och stiftskollekter får fattas för högst tre år framåt i tiden.

Rikskollekter
4§

Rikskollekter får tas upp högst trettio dagar varje år.
Kyrkostyrelsen bestämmer kollektändamålen och vilka dagar som rikskollekter för de olika
ändamålen skall tas upp.

Stiftskollekter
5§

Stiftskollekt får tas upp högst tio dagar varje år.
Domkapitlet bestämmer kollektändamålen och vilka dagar som stiftskollekt för de olika
ändamålen skall tas upp. En stiftskollekt får inte beslutas för någon dag då Kyrkostyrelsen har
beslutat att en rikskollekt skall tas upp.

Församlingskollekter
6§

Kyrkorådet beslutar om församlingskollekt och bestämmer i samband med det såväl ändamålet
med kollekten som vid vilket gudstjänsttillfälle kollekten skall tas upp. En församlingskollekt får
inte beslutas för någon dag eller något gudstjänsttillfälle då Kyrkostyrelsen har beslutat att en
rikskollekt skall tas upp eller domkapitlet har beslutat att en stiftskollekt skall tas upp. Av 7 §
framgår att kollektdag i vissa fall kan ändras.
Kyrkoherden får för en viss gudstjänst besluta om kollekten, om någon kollekt inte har blivit
bestämd och kyrkorådet inte hinner besluta i frågan. Om kyrkoherden inte har beslutat något, får
den präst som tjänstgör vid gudstjänsten besluta i frågan. Innan kyrkoherden eller någon annan
präst i sådant fall beslutar om kollekt skall de tjänstgörande kyrkvärdarna först få säga sin mening.
Ett sådant beslut skall anmälas vid kyrkorådets nästa sammanträde.

Ändring av kollektdagar
7§

En rikskollekt eller stiftskollekt som har bestämts till en viss dag får av kyrkorådet flyttas till en
annan dag under året, om det finns synnerliga skäl och domkapitlet medger det.

Offentliggörande av kollektdagar
8§

Rikskollekter skall beslutas i sådan tid att de kan offentliggöras senast den 30 juni året före det år
under vilket kollekterna skall tas upp. Stiftskollekter skall beslutas i sådan tid att de kan
offentliggöras senast den 30 september året före det år under vilket kollekterna skall tas upp.
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För högst fyra kollektdagar per år får dock kollektändamålen för rikskollekter beslutas vid en
senare tidpunkt. För en kollektdag per år får kollektändamålet för stiftskollekt beslutas vid en
senare tidpunkt.
Om det inför en viss kollektdag inte har beslutats något ändamål för rikskollekten eller
stiftskollekten, får i stället en församlingskollekt tas upp.
Redovisning av kollekter
9§

Kyrkostyrelsen skall upprätta ett årssammandrag över rikskollekter och stiftskollekter.
Årssammandraget skall överlämnas till Kyrkomötet.

10 §

Kollekträkenskaperna skall årligen granskas av församlingens revisorer. För en församling som
ingår i en samfällighet gäller detta i stället samfällighetens revisorer.
Revisorerna skall senast den 30 april lämna berättelse över granskningen till domkapitlet.
Revisionsberättelsen skall även lämnas till kyrkorådet i församlingen för kännedom.

Ytterligare bestämmelser
11 §

Kyrkostyrelsen får utfärda ytterligare bestämmelser om

kollekter.

