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Inledning
Detta material beskriver 2019 års kyrkomötes beslut om ändringar i kyrkoordningen och andra
Svenska kyrkans bestämmelser som har beslutas
av kyrkomötet samt de närmare bestämmelser som
har beslutats av kyrkostyrelsen under år 2019.
Materialet är avsett att underlätta för den som
på ett enkelt sätt vill veta vilka förändringar som
har beslutats och i tillämpliga delar, var det är möjligt att hitta mer information om motiven bakom
besluten.
Mer information om juridik och kyrkorätt finns
under verksamhetsstöd på intranätet. Där finns även en portal
till kyrkans regelverk.
Skanna koden med din mobilkamera för att komma till
sidan:
https://internwww.svenskakyrkan.se/Juridik

Kyrkoordningen är det grundläggande dokumentet i det inomkyrkliga regelsystemet, Svenska
kyrkans gemensamma stadgar. Den beslutas av
kyrkomötet, som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ (6 § lagen [1998:1591] om Svenska kyrkan och 10 kap. 1 § kyrkoordningen).

Kyrkomötet beslutar också om vissa andra bestämmelser utöver kyrkoordningen. Det gäller
främst beslut om gudstjänstböcker och instruktioner m.m. som gäller för arbetet på den nationella
nivån. Beslut av kyrkomötet meddelas genom kyrkomötets skrivelser (KmSkr).
I kyrkoordningen anges att även kyrkostyrelsen får besluta om bestämmelser på några särskilt
angivna områden. Det är då fråga om mer detaljerade bestämmelser av tillämpningskaraktär.
Ändringar i kyrkoordningen, andra bestämmelser beslutade av kyrkomötet och bestämmelser
beslutade av kyrkostyrelsen ges ut i en årsvis och
kronologiskt ordnad serie benämnd Svenska kyrkans bestämmelser (SvKB). I denna finns alla

bestämmelser som kyrkomötet eller kyrkostyrelsen har utfärdat.
När kyrkomötet beslutar om t.ex. ändringarna i
kyrkoordningen utfärdas en SvKB om ändring i
kyrkoordningen. Denna SvKB görs känd genom
att den publiceras på webbplatsen för Svenska kyrkans bestämmelser, under rubriken ”Alla
bestämmelser”.
https://internwww.svenskakyrkan.se/Svenska
kyrkans bestämmelser
När nya eller ändrade bestämmelser träder i kraft
publiceras dessa i ett särskilt dokument på kyrkoordningens webbplats. Dessa benämns gällande.
Med detta menas att där finns information om alla
gällande bestämmelser och i dess gällande lydelser.
I de fall det rör sig om bestämmelser där det har
skett ändringar finns ett samlat dokument (en s.k.
konsoliderad version). Detta är exempelvis fallet
med kyrkoordningen. I sådana dokument anges inledningsvis till och med vilken SvKB som
ändringar har införts. Ändringar i paragrafer markeras
genom
att
SvKB-numret
för
ändringsbestämmelsen anges inom parentes efter
paragrafen. Om det inte finns någon parentes efter
en paragraf kan det betyda att den inte har ändrats
sedan bestämmelserna ursprungligen utfärdades.
Det kan också betyda att hela avdelningen, eller
kapitlet, som paragrafen finns i, har ersatts och att
den inte har ändrats sedan dess. Om ett kapitel eller en avdelning har ersatts anges detta med en
fotnot vid avsnitts- eller kapitelrubriken.
http://www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen

KmSkr
KsSkr
O
G
SvKB
TU
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Kyrkomötets skrivelse
Kyrkostyrelsens skrivelse
Organisationsutskottet
Gudstjänstutskottet
Svenska kyrkans bestämmelser
Tillsyns- och uppdragsutskottet

Ändrade bestämmelser
Berörda bestämmelser: 8 kap. 34–35 §§, ny 8
kap. 33 a § kyrkoordningen
Förarbeten: KsSkr 2019:4, O 2019:1,KmSkr 2019:3
Ändringsbestämmelse: SvKB 2019:5
Ikraftträdande: Den 1 januari 2020

Kyrkomötet 2019 beslutade att justera vissa bestämmelser i kyrkoordningens åttonde kapitel om
biskopsval. I 34:e § införs en andra punkt som
anger att en valsedel är ogiltig om det inte finns
något namn på den. Vidare kompletteras 35:e §,
om när ett namn på en valsedel ska anses obefintligt, med ett angivande av att ett namn, i en andra
valomgång, ska anses obefintligt om det är ett
annat än namnet på någon av de två personer mellan vilka valet står.
Slutligen införs en ny bestämmelse, 8 kap. 33
a §, som anger att när andelen röster, som en
kandidat har erhållit enligt 8 och 10 §§, räknas
fram ska inte valsedlar som är ogiltiga enligt 34
§ finnas med.
Ändringarna gäller från och med den 1 januari 2020.

Berörda bestämmelser: 38 kap. 2, 4, 5, 22, 27 a,
28, 47, 48, 51 a, 52, 53 och 56 §§ samt en ny 38
kap. 4 a § kyrkoordningen samt
Svenska kyrkans bestämmelser (SvKB 2019:17)
med närmare bestämmelser om direkta val och
Svenska kyrkans bestämmelser (SvKB 2019:18)
med ändringar i kyrkostyrelsens beslut
(SvKB 2014:1) om Kyrksam.

tid som gäller som grundläggande minimikrav för
vallokaler. Alla som röstar i kyrkovalet måste
kunna styrka sin identitet. Endast den som har
sådan utbildning som behövs för uppdraget får utses till valförrättare eller röstmottagare.
Några andra nyheter är att antalet ersättare i
valnämnden ska utgöra minst hälften av antalet
ledamöter, att kyrkoherden ges närvarorätt på
valnämndens sammanträden samt att det återinförs en uttrycklig reglering om att valnämnden
ska ha tillgång till personal och övriga resurser
i den omfattning som behövs för att nämnden ska
kunna fullgöra sina uppgifter. Beslutet medför
också att några konsekvensändringar och justeringar görs i 38 kap. kyrkoordningen.
Som en konsekvens av de ändrade bestämmelserna i kyrkoordningen om direkta val, har även
kyrkostyrelsens närmare bestämmelser som berör
de direkta valen behövt uppdateras med ytterligare
bestämmelser. Det avser bl.a. bestämmelser om
identitetskontroll, hantering av fönsterkuvert personuppgifter.
Ändringarna
har
föranlett
utfärdande av en ny SvKB (SvKB 2019:17). I
syfte att förenkla regelverket har alla närmare bestämmelser som kyrkostyrelsen utfärdar om
direkta val samlats i denna nya SvKB. De tidigare
gällande bestämmelserna (SvKB 2015:15,
2015:16 och 2015:17) har upphört att gälla.
Vidare har en ändring beslutats i Svenska kyrkans bestämmelser om Kyrksam (SvKB 2014:1),
som även den relaterar till de direkta valen. Genom ändringen klarläggs att ledamöter och
ersättare i valnämnder ska registreras i Kyrksam.
Ändringarna gäller från och med den 1 januari
2020. Ändringen i 38 kap. 4 § kyrkoordningen ska
dock tillämpas första gången när det nyvalda kyrkofullmäktige, efter kyrkovalet år 2021, förrättar
val till valnämnden.

Förarbeten: KsSkr 2019:4, O 2019:2,
KmSkr 2019:4
Ändringsbestämmelse: SvKB 2019:6
Ikraftträdande: Den 1 januari 2020.
Ändringen i 38 kap. 4 § ska tillämpas första gången
när det nyvalda kyrkofullmäktige, efter kyrkovalet år
2021, förrättar val till valnämnden.

Kyrkomötet 2019 beslutade om vissa ändringar i
kyrkoordningens bestämmelser om direkta val.
Beslutet innebär bland annat följande. Minst en
röstningslokal inom varje valnämnds ansvarsområde ska hållas öppen på valdagen under samma
4

Berörda bestämmelser: 3 kap. 19 §, 4 kap. 27 §, 7
kap. 15 §, 9 kap. 5 §, 14 kap. 4 §, 15 kap. 4 §, 16
kap. 4 §, 34 kap. 12 § samt ny 3 kap. 17 a § och
4 kap. 15 a § kyrkoordningen samt
Kyrkostyrelsens beslut (SvKB 2019:19) om ändringar i kyrkostyrelsens beslut (SvKB 2001:3) med
närmare bestämmelser om interimsdelegerade och
interimsstyrelse, och kyrkostyrelsens beslut (SvKB
2019:20) om ändringar i kyrkostyrelsens beslut
(SvKB 2016:8) med närmare bestämmelser om begravningssamfälligheten i Göteborg.
Förarbeten: KsSkr 2019:4, O 2019:3, KmSkr
2019:5
Ändringsbestämmelse: SvKB 2019:7 och
SvKB 2019:19-20
Ikraftträdande: Den 1 januari 2020

Kyrkomötet 2019 beslutade att ledamöter kan få
delta i beslutsfattande på distans i de beslutande
och verkställande organens sammanträden om
och i den utsträckning som respektive beslutande organ har bestämt det, förutsatt att det
sker genom ljud- och bildöverföring i realtid samt
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och
höra varandra samt delta på lika villkor. Detta ska
dock inte gälla för den som är ordförande för
sammanträdet. Ledamöter som deltar på distans
ska anses närvarande. Syftet med möjligheten till
beslutsfattande på distans är inte att förändra grunderna för hur sammanträden i beslutande och
verkställande organ genomförs. Det betyder i detta
sammanhang att huvudregeln fortsatt är att sammanträden ska genomföras med ledamöter fysiskt
närvarande på den fysiska plats där sammanträdet
äger rum. Deltagande i beslutsfattande på distans
ska i stället ses som en kompletterande möjlighet
för att ett beslutsfattande ska komma till stånd,
som annars överhuvudtaget inte hade kommit till
stånd, eller för de fall där deltagandet på distans på
ett väsentligt sätt förbättrar någon enstaka ledamots möjlighet till deltagande i beslutsfattandet.
Ändring har även gjorts i SvKB 2001:3 och
SvKB 2016:8 i syfte att möjliggöra för ledamöterna i dels interimsdelegerade och interimsstyrelsen och dels i begravningsdelegerade och begravningsstyrelsen i begravningssamfälligheten i
Göteborg att på distans delta i sammanträden.
Ändringarna gäller från och med den 1 januari
2020.

Berörda bestämmelser: 29 kap. 1–10 §§, 11 kap.
19 §, 19 kap. 2 § och 59 kap. 16 §.
Förarbeten: KsSkr 2019:6, TU 2019:1,
KmSkr 2019:8
Ändringsbestämmelse: SvKB 2019:9
Ikraftträdande: Den 1 juli 2020.

Kyrkomötet 2019 har beslutat att det inte längre
ska finnas någon bestämmelse om grundläggande
förutsättningar för tillhörighet till Svenska kyrkan utifrån medborgarskap. Den nuvarande
bestämmelsen i 29 kap. 1 § kyrkoordningen upphör därför att gälla. Frångåendet av
medborgarskap som grundläggande förutsättning
för tillhörighet innebär att alla som döps i
Svenska kyrkans ordning blir upptagna i
Svenska kyrkan genom dopet. Kyrkostyrelsen
ska alltså inte längre göra någon särskild prövning
av förutsättningar för inträde för den som inte är
svensk medborgare eller som är utländsk medborgare men inte bosatt i Sverige. Inte heller när det
gäller upptagande i Svenska kyrkan genom anmälan eller meddelande ska någon särskild
grundläggande prövning behöva göras utifrån
medborgarskap. Beslutet innebär också att ingen
kommer att förlora sin tillhörighet till Svenska
kyrkan vid bosättning utomlands eller vid
övergivande av svenskt medborgarskap. Sammanfattningsvis innebär förändringen att samma
förutsättningar kommer att gälla för alla som
vill tillhöra Svenska kyrkan oavsett medborgarskap, såväl vad gäller inträde som utträde.
Som en konsekvens av att den första paragrafen i
kapitlet utgår har också följdändringar beträffande
beteckningen av kapitlets resterande paragrafer
beslutats. Följdändringar beträffande paragrafbeteckning krävs av samma anledning även i 11, 19
och 59 kap. kyrkoordningen.
Beslutet innebär också att beslut i tillhörighetsärenden för personer som inte är folkbokförda i
Sverige ska fattas av kyrkoherden för den församling dit anmälan eller meddelandet lämnats
in, i stället för av kyrkostyrelsen. Detta gäller
även för en utlandsförsamling. Med anledning av
den ändrade beslutskompetensen har en ändring
gjorts av 29 kap. 6 § fjärde stycket kyrkoordningen.
De nya lydelserna av bestämmelserna i kyrkoordningen träder i kraft den 1 juli 2020.
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görs dock för anvisningarna för musiken, som inte
obligatoriskt måste följas
Ändringen gäller från och med den 1 januari
2020.
Berörda bestämmelser: 2 kap. 10 a och 10 b §§, 6
kap. 4 § och 57 kap. 8–10 och 20 §§ i kyrkoordningen.
Förarbeten: KsSkr 2019:4, TU 2019:2, KmSkr
2019:9
Ändringsbestämmelse: SvKB 2019:10, 2019:20
Ikraftträdande: Den 1 januari 2020

Kyrkomötet 2019 har beslutat om vissa kyrkoordningsändringar som innebär att kyrkoordningens
bestämmelser om tillsyn och främjande även
ska gälla för de båda samfälligheterna för särskilda uppgifter; Samfälligheten Gotlands kyrkor
och Göteborgs begravningssamfällighet, samt att
bestämmelserna om riktlinjer för begravningsverksamheten även ska gälla för Göteborgs
begravningssamfällighet.
Som en konsekvens av kyrkomötets beslut har
kyrkostyrelsen upphävt 5 kap. 2 § kyrkostyrelsens
beslut (SvKB 2016:8) med närmare bestämmelser
om begravningssamfälligheten i Göteborg. I bestämmelsen fanns en rätt för stiftet att främja och
ha tillsyn över begravningssamfällighetens verksamheten och förvaltning, vilket numera regleras i
kyrkoordningen.
Ändringarna gäller från och med den 1 januari
2020.

Berörda bestämmelser: 18 kap. 3 och 6 §§ i kyrkoordningen.
Förarbeten: KsSkr 2019:4, G 2019:5, KmSkr
2019:14
Ändringsbestämmelse: SvKB 2019:11
Ikraftträdande: Den 1 januari 2020

Kyrkomötet 2019 har beslutat om vissa kyrkoordningsändringar
med
innebörden
att
kyrkoordningens bestämmelser och kyrkohandbokens anvisningar ska överensstämma
avseende användandet av Måltidens texter i nattvardsgudstjänster. Ändringarna i kyrkoordningen
innebär att vid nattvardsgudstjänster ska texterna i
kyrkohandbokens huvuddel Måltiden användas.
Domkapitlet kan medge undantag från detta. Vid
nattvardsgudstjänster ska också kyrkohandbokens
anvisningar för Måltiden användas. Undantag

Kyrkomötets beslut om Bibeln och Den Svenska
psalmboken på nationella minoritetsspråk
(SvKB 2019:12)
Förarbeten: KsSkr 2019:7, G 2019:7, KmSkr
2019:15
Ändringsbestämmelse: SvKB 2019:13
Ikraftträdande: omedelbart

Kyrkomötet 2019 har beslutat att 2019 års översättning av Bibeln till nordsamiska, 2018 års
översättning av bibeltexter till sydsamiska, 2017
års översättning av evangelierna till meänkieli
samt 2018 års översättning av Den svenska psalmboken i urval till meänkieli ska få tas i bruk i
Svenska kyrkan.
Samtidigt fattade kyrkomötet beslut om en
konsekvensändring i kyrkostyrelsens beslut
(SvKB 2001:13) om användningen i Svenska kyrkan av kyrkohandboken på nationella minoritetsspråk. Genom ändringen togs den av Norska Bibelsällskapet år 1998 publicerade översättningen
av Nya testamentet till nordsamiska, Odda Testamenta, bort från uppräkningen av översättningar
som får användas vid textläsningar i den allmänna
gudstjänsten och vid kyrkliga handlingar.
Besluten trädde i kraft omedelbart.

Kyrkomötets beslut om användning i Svenska
kyrkan av kyrkliga böcker på finska och lulesamiska (SvKB 2019:14).
Förarbeten: KsSkr 2019:8, G 2019:8, KmSkr
2019:16
Ändringsbestämmelse: SvKB 2019:15
Ikraftträdande: Pingstdagen, den 31 maj 2020.

Kyrkomötet 2019 har beslutat att de översättningar av Kyrkohandbok för Svenska kyrkan, del
I, som nu gjorts till finska, nord-, lule- och sydsamiska samt meänkieli, från och med pingst6

dagen, den 31 maj 2020 ska få användas i Svenska
kyrkan. Översättningen till finska gäller kyrkohandboken i sin helhet medan de övriga översättningarna gäller kyrkohandboken i urval.
Samtidigt fattade kyrkomötet beslut om en
konsekvensändring i SvKB 2002:2 som medför att
den tidigare översättningen av kyrkohandboken
till lulesamiska inte längre räknas upp i det beslutet.
Ändringen träder i kraft pingstdagen, den 31
maj 2020.

Kyrkostyrelsens närmare bestämmelser: Kyrkostyrelsens beslut (SvKB 2019:16) om
clearingbelopp för dop-, vigsel- och begravningsgudstjänster samt konfirmationsersättning m.m.
Ikraftträdande: Den 1 januari 2020.
Genom beslutet upphävs kyrkostyrelsens beslut
(SvKB 2018:7) om clearingbelopp för dop-, vigsel
och begravningsgudstjänster samt konfirmationsersättning m.m.

Kyrkostyrelsen beslutar årligen om Svenska kyrkans bestämmelser avseende clearingbelopp för
dop-, vigsel- och begravningsgudstjänster samt
konfirmationsersättning (42 kap. 12 § kyrkoordningen). I kyrkostyrelsens beslut regleras bl.a.
vilka clearingbelopp som ska gälla för år 2020
avseende dop-, vigsel- och begravningsgudstjänster samt konfirmationsersättning. Bestämmelserna
ersätter kyrkostyrelsens beslut (SvKB 2018:7) om
sådana clearingbelopp och innebär vissa ändringar
av beloppen i förhållande till vad som gällde för år
2019.
För dopgudstjänst (2 §) gäller följande. Det
belopp med vilket den församling som den döpte
tillhör ska ersätta den församling där dopet har
skett utgör sammanlagt högst 3 220 kr. Beloppet
består av följande poster: Präst 1 330 kr, kyrkomusiker 520 kr och lokalupplåtelse 1 370 kr.
För konfirmationsersättning (3 §) gäller följande. Det belopp med vilket den församling som
konfirmanden tillhör ska ersätta den församling eller det stift som själv eller i samverkan med någon
annan ordnar konfirmationen utgör 3 100 kr avseende undervisning och 750 kronor per dygn, dock
högst 5 250 kr avseende lägerverksamhet samt de
ytterligare kostnader som föranleds av att konfirmanden är i behov av särskilt stöd. Överenskommelse om sådana ytterligare kostnader bör
träffas i förväg.

För vigselgudstjänst (4 §) gäller följande. Det
belopp med vilket den församling som den äldre
av makarna tillhör eller, om den äldre av makarna
inte tillhör någon församling i Svenska kyrkan,
den församling som den yngre av makarna tillhör,
ska ersätta den församling där vigseln har skett utgör högst 3 710 kr. Beloppet består av följande
poster: Präst 1 330 kr, kyrkomusiker 870 kr och
lokalupplåtelse 1 510 kr.
För begravningsgudstjänst (5 §) gäller följande. Det belopp med vilket den församling som
den avlidne tillhörde ska ersätta den församling
där begravningsgudstjänsten har firats utgör högst
7 240 kr. Beloppet består av följande poster: Präst
1 770 kr, kyrkomusiker 870 kr, lokalupplåtelse
2 100 kr, utbärning och sänkning (ingående i begravningsgudstjänsten) 2 500 kr.
Förändringarna av ovanstående belopp träder i
kraft den 1 januari 2020.

Kyrkostyrelsens närmare bestämmelser: Kyrkostyrelsens beslut (SvKB 2019:2) med ändringar i
kyrkostyrelsens beslut (SvKB 2017:1) med närmare
bestämmelser om vård och annan hantering av
handlingar i kyrkans arkiv.
Ikraftträdande: Den 1 januari 2020.

Svenska kyrkans e-arkiv förvaltas på den nationella nivån, men kommer på sikt att användas av
alla enheter inom Svenska kyrkan. Med anledning
av arbetet med att införa det gemensamma e-arkivet har en översyn gjorts av kyrkostyrelsens beslut
(SvKB 2017:1) med närmare bestämmelser om
vård och annan hantering av handlingar i kyrkans
arkiv.
Definitioner av arkivansvar och arkivansvarig har lagts till i listan i 2 kap. 1 §. För att
förtydliga att arkivansvaret omfattar alla arkiv –
både fysiska och elektroniska handlingar – som en
enhet äger och förvarar, inklusive arkiv efter upphörda enheter, föreslås en justering av 3 kap. 7 §.
Med anledning av detta har också kapitelrubriken
ändrats till Arkivbildning och arkivansvar.
I 4 kap. 13 § tydliggörs förutsättningarna för
leverans till e-arkivet samt vilka åtgärder som ska
vidtas för det fall leverans till e-arkivet inte kan
ske då handlingar eller uppgifter ska avställas för
ett slutligt bevarande. En överenskommelse mellan den som är arkivansvarig och kyrkostyrelsen
ska finnas innan någon leverans kan påbörjas.
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Även 4 kap. 15 § justeras så att det framgår att
det är arkivansvarig som ansvarar för de elektroniska handlingar som har levererats till e-arkivet.
För att säkerställa ett långsiktigt bevarande av
den information som arkiveras i e-arkivet, behöver
kyrkostyrelsen kunna utföra viss arkivvård av earkivet, även i de fall ägandet och ansvaret för informationen ligger på en annan enhet. Ett
klargörande av detta införs genom ett nytt andra
stycke i 15 §.
För att säkerställa ett långsiktigt bevarande av
elektronisk information måste rätt filformat användas vid arkiveringen. Då det kan förutses att
sådana format kommer att förändras i takt med den
tekniska utvecklingen kommer specificering av
formatkrav inte längre att regleras närmare i
SvKB. I stället ska detaljer om filformat kunna beslutas av kyrkostyrelsen, inom ramen för det
mandat som kyrkostyrelsen redan har enligt 4 kap.
14 §: ”Kyrkostyrelsen beslutar om tekniska och
övriga villkor för att en leverans till det gemensamma e-arkivet ska kunna ske”. Därmed blir det
också möjligt för kyrkostyrelsen att delegera sådan beslutanderätt vilket kan förenkla både för
styrelsen och för förvaltningen av e-arkivet.
Vilka filformat som rekommenderas för system i drift, respektive uppställs som krav för
handlingar som ska överföras till e-arkivet, kommer att beskrivas i arkivhandboken.
Enligt 7 kap. 1 § (den enda paragrafen i kapitel 7)
uppställs ett krav på att kopior av uppgifter i kyrkobokföringen (ministerialböckerna) ska skrivas
ut på papper för bevarande. Då det enligt nuvarande regelverk är den digitala kyrkobokföringen
som utgör ”originalhandlingar” som ska bevaras i
e-arkivet, saknas anledning att behålla nämnda
utskriftskrav, varför 7 kap. upphör att gälla. Att
ta bort utskriftskravet innebär en effektivisering av
verksamheten och minskad administration. För
den församling som så önskar är det möjligt att
även i fortsättningen skriva ut ministerialböckerna
på papper.

Kyrkostyrelsens närmare bestämmelser: Kyrkostyrelsens beslut (SvKB 2019:1) med närmare
bestämmelser om gallring m.m.
Ikraftträdande: Den 1 januari 2020. Genom beslutet upphävs kyrkostyrelsens beslut (SvKB 2017:2)
med närmare bestämmelser om gallring.

och gemensamma IT-system inventerats och flera
gallringsutredningar genomförts, bl.a. av kyrkobokföringssystemet och GAS-systemen Aveny
och Flex. Gallringsutredningarna har föranlett en
översyn av kyrkostyrelsens beslut (SvKB 2017:2)
med närmare bestämmelser om gallring. Mot bakgrund av omfattningen på de ändringar som gjorts
har en ny SvKB utfärdats som ersätter SvKB
2017:2.
Jämfört med nuvarande bestämmelser kan
följande viktiga nyheter noteras:
* För att samla samtliga bestämmelser som berör
den ekonomiadministrativa verksamheten
under samma kapitel har nuvarande kapitel 6 utgått, liksom flera bestämmelser om framför allt
kollekter i nuvarande kapitel 9.
* I princip alla ”får”-gallringar ersätts av ”ska”gallringar. Ändringen motiveras först och främst
av dataskyddsförordningens krav. Därtill innebär
även ”ska”-gallringar en förenkling för lokal och
regional nivå, då gallringarna kan byggas in i verksamhetssystemen.
* Bestämmelserna rörande framförallt den ekonomiadministrativasamt
personaloch
löneadministrativa verksamheten är betydligt mer
specificerade än tidigare, dels för att förenkla
tillämpningen av bestämmelserna, dels för att undvika misstolkning avseende när olika handlingar
ska gallras. Av samma anledning införs även bestämmelser om vilka handlingar som ska bevaras
i de kapitel som varit föremål för översynen.
* Fler generella bestämmelser införs för att bland
annat förtydliga vad ordet gallring betyder samt
hur gallringen ska dokumenteras. Det införs även
en bestämmelse om att kyrkostyrelsen vid särskilda skäl kan besluta om undantag från
gallringsbestämmelserna. Därtill ersätts nuvarande kapitel 13 om ”gallring av personuppgifter i
IT-system”, med en generell bestämmelse som innebär att arkivbildare kan ansöka hos kyrkostyrelsen om gallring av personuppgifter som inte
omfattas av gallring eller bevarande enligt det nya
förslaget. Syftet med bestämmelsen är att underlätta för arkivansvarig att efterleva dataskyddsförordningen, mot bakgrund av att utrymmet för
att gallra personuppgifter med stöd av ett lokalt
tillämpningsbeslut är begränsat, såväl enligt nuvarande bestämmelser (se SvKB 2017, 2 kap. 14 §)
som enligt nu presenterat förslag till gallringsbestämmelser (se kap. 12).
Bestämmelserna träder i kraft den 1 januari
2020.

Inom ramen för projektet ”Anpassning till dataskyddsförordningen”, som pågick under 2017–
2019, har flertalet av Svenska kyrkans centrala
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Kyrkostyrelsens närmare bestämmelser: Kyrkostyrelsens beslut (SvKB 2019:3) om ändringar i
kyrkostyrelsens beslut (SvKB 2009:9) med närmare
bestämmelser om kyrkobokföring i Svenska kyrkan.
Ikraftträdande: Den 1 januari 2020.

Mot bakgrund av EU:s dataskyddsförordnings bestämmelser om behandling av personuppgifter har
en översyn gjorts av kyrkostyrelsens beslut (SvKB
2009:9) med närmare bestämmelser om kyrkobokföring i Svenska kyrkan. Kyrkostyrelsen har
beslutat att 3 kap. 14 § i nämnd SvKB ska upphöra
att gälla samt att rubriken närmast före 3 kap. 14 §
ska utgå. Den upphörda bestämmelsen avser möjligheten att i ministerialbokens begravningsdel ha
noteringsfält för fritextanteckningar.
Bestämmelserna träder i kraft den 1 januari
2020.

Kyrkostyrelsens närmare bestämmelser: Kyrkostyrelsens beslut (SvKB 2019:4) om ändringar i
kyrkostyrelsens beslut (SvKB 2018:1) om Svenska
kyrkans kyrkomusikerexamen.
Ikraftträdande: Den 1 januari 2020.

Ett tillägg av ytterligare en utbildningskombination har gjorts i kyrkostyrelsens beslut (SvKB
2018:1) om Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen, bilaga 2 (valideringsordningen). Vidare har
ett förtydligande gjorts i den del i valideringsordningen som avser kantorsexamen utfärdad av
Svenska kyrkans utbildningsnämnd.

myndigheten Språk- och folkminnesinstitutet numera heter Institutet för språk och folkminnen.
Vidare rättas en felaktig hänvisning. Ändringarna
gäller från och med den 1 januari 2020.
Kyrkostyrelsen har beslutat en rättelse i kyrkostyrelsens beslut (SvKB 2001:3) med närmare
bestämmelser om interimsdelegerade som avser
anslagstavlor. Kyrkoordningen ställer inte längre
krav på att församlingar som ingår i pastorat ska
ha egna anslagstavlor, varför detta krav också tas
bort från nämnda bestämmelser.

Berörd bestämmelse: ny 5 a § i kyrkomötets beslut (SvKB 1999:4) om Instruktion för kyrkostyrelsen
Förarbeten: KsSkr 2019:4, O 2019:3, KmSkr
2019:5
Ändringsbestämmelse: SvKB 2019:8
Ikraftträdande: Den 1 januari 2020.

Kyrkomötet har beslutat om möjligheter till beslutsfattande på distans genom en ny bestämmelse
i kyrkostyrelsens instruktion. Deltagande ska ske
enligt samma grunder som för verkställande organ
på den lokala nivån och i stiften, med tillägget att
det också ska anges i vilken utsträckning sådant
deltagande får ske. Deltagande på distans får endast ske om det finns särskilda skäl och i lokaler
som är så beskaffade att obehöriga inte kan ta del
av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Se vidare om de nya bestämmelserna i kyrkoordningen som möjliggör beslutsfattande på
distans i beslutande och verkställande organ på lokal nivå och i stiften; sid. 4.

Berörda bestämmelser i kyrkoordningen: 37 kap.
37 § och 57 kap. 5 § kyrkoordningen
Förarbeten: KsSkr 2019:4, O 2019:3, KmSkr
2019:5
Ändringsbestämmelse: SvKB 2019:7
Berörd SvKB: Kyrkostyrelsens beslut (SvKB
2001:3) med närmare bestämmelser om interimsdelegerade.
Ändringsbestämmelse: SvKB 2019:9
Ikraftträdande: Den 1 januari 2020

Kyrkomötet har beslutat om en rättelse med anledning av att den i kyrkoordningen nämnda
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Berörda bestämmelser: SvKB 2011:14, 2012:20,
2013:1, 2014:2, 2015:12, 2015:19 och 2015:20.
Ändringsbestämmelse: SvKB 2019:21
Ikraftträdande: De berörda bestämmelserna upphör att gälla vid utgången av 2019.

I arbetet med att förenkla kyrkans regelverk har en
genomlysning gjorts av Svenska kyrkans gällande
bestämmelser i syfte att identifiera bestämmelser
som inte längre har någon betydelse. Ett antal sådana bestämmelser har identifierats och upphävts.

Kyrkostyrelsens beslut (2015:19) om särskilda
bestämmelser med anledning av kyrkostyrelsens
beslut om församlingsindelning från den 1 januari
2016 reglerade fortsatt valbarhet för ledamot som
till följd av att kyrkostyrelsen, i samband med att
folkbokföring på församling upphörde, fastställde
en ny justerad församlingsindelning för Svenska
kyrkan fr.o.m. den 1 januari 2016.
Då ovan nämnda bestämmelser inte längre har
någon funktion upphävs de vid utgången av 2019.

Bestämmelser om Göteborg
Kyrkostyrelsens beslut (2012:20) om direkta val i
Göteborgs kyrkliga samfällighet och dess församlingar vid 2013 års kyrkoval, kyrkostyrelsens
beslut (2013:1) om övergångsbestämmelser för
Göteborgs kyrkliga samfällighet och dess församlingar samt kyrkostyrelsens beslut (2015:20) med
ytterligare införandebestämmelser för bildandet
av en begravningssamfällighet i Göteborg, innehåller samtliga övergångsregleringar relaterade till
avvecklandet av den tidigare flerpastoratssamfälligheten i Göteborg och bildandet av begravningssamfälligheten i Göteborg.
Bestämmelser avseende handboken m.m.
Kyrkostyrelsens beslut (2011:14) om försöksverksamhet avseende kyrkohandboken, kyrkostyrelsens beslut (2014:2) om användning av en
justerad ordning för dopgudstjänst samt kyrkostyrelsens beslut (2015:12) om användning av de
alternativa gudstjänstordningarna i 2016 års kyrkohandboksförslag tillkom alla för att möjliggöra
användandet av försöksordningar i samband med
utarbetandet av 2017 års Kyrkohandbok för
Svenska kyrkan.
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