
 

VAL TILL KYRKORÅDEN 2022 

Valbarhet m.m. 

3.1 Varje konfirmerad församlingsmedlem som är registrerad i Stiftets medlemsregister och som 

senast sista valdagen har fyllt arton år, samt som lever i uppriktig trohet mot vad Kyrkan lär, har 

erforderlig kompetens och regelbundet deltar i församlingens liv, är valbar till församlingens 

pastoralråd, ekonomiråd och valnämnd (se CIC can. 512 och can. 228 § 2). 

 

Förslag till kandidater 

5.1 Valnämnden ska uppmana församlingsmedlemmarna att lämna förslag på kandidater till 

församlingens pastoralråd och ekonomiråd. Ett förslag ska vara skriftligt och innehålla den föreslagne 

kandidatens tilltalsnamn, efternamn, adress och telefonnummer. 

Förslaget ska vara undertecknat av minst två församlingsmedlemmar. 

5.2 Föreslagen kandidat ska skriftligen meddela sin inställning till kandidaturen samt lämna en 

bekräftelse om att information har erhållits om innebörden av uppdraget. 

5.3 Valnämnden bör eftersträva att det finns fler kandidater än vad som erfordras för att fylla 

vakanta platser med ersättare i respektive råd.  

 

Församlingens pastoralråd – information.  

10.1 Under ledning av församlingens kyrkoherde och tillsammans med andra medarbetare ska 

församlingens pastoralråd främja och utveckla församlingslivet. Pastoralrådet ska stödja kyrkoherden 

och dem som av Stiftets biskop har fått själavårdande uppdrag i församlingen. 

10.2 Pastoralrådet ska bestå av församlingens kyrkoherde och det antal ledamöter som beslutas av 

ordinarie församlingsmöte. Antalet ersättare beslutas också av ordinarie församlingsmöte. 

Missionerna får, med tillstånd av Stiftets biskop, utse en adjungerad ledamot. Församlingsordning 17 

10.3 Pastoralrådet ska under ledning av församlingens kyrkoherde främja församlingslivet genom att 

arbeta med bland annat följande frågor: 

i. gestaltning av liturgin och särskilda högtider, 

ii. trosundervisning för alla åldrar och i livets alla skeden samt annan studieverksamhet, 

iii. vuxenkatekumenat och konvertitundervisning, 

iv. familje- och ungdomsarbete, 

v. social och karitativ verksamhet i enlighet med Stiftets socialpastorala plan, 

vi. integration i församlingslivet av alla katoliker oavsett etnisk bakgrund, enligt stiftsordningen, 

vii. kontakt med katoliker som av olika anledningar har glidit bort från församlingslivet, 

viii. volontärverksamhet, katolska föreningar, sammanslutningar och institutioner, 

ix. pastorala rekommendationer till församlingens ekonomiråd vid upprättande av budget, 

x. strategi för information och kommunikation inom och utom församlingen, 



 

xi. organisation av sociala aktiviteter (t.ex. basar, kyrkkaffe och fester), 

xii. samarbete med andra katolska församlingar och medverkan i Stiftets pastoralråd, 

xiii. ekumeniskt samarbete, 

xiv. interreligiös dialog, 

xv. projekt rörande mission, 

xvi. miljöarbete, samt 

xvii. behov, rekrytering och utbildning av frivilliga medarbetare. 

10.4 Pastoralrådet ska under ledning av församlingens kyrkoherde fastställa mål och uppgifter samt 

göra erforderliga prioriteringar. 

 

Församlingens ekonomiråd – information.  

11.1 Varje församling ska utse ett ekonomiråd som ansvarar för förvaltningen av församlingens 

egendom och ekonomi. 

11.2 Ekonomirådet består av kyrkoherden samt minst fyra och högst åtta ledamöter. Beslut om 

antalet ledamöter och om antalet ersättare fattas av det ordinarie församlingsmötet. 

11.3 Ekonomirådet ska visa omsorg om församlingslivet och verka för dess utveckling, samt 

uppmärksamt följa och främja församlingens ekonomiska ställning. Till de uppgifter som åvilar 

ekonomirådet hör bland annat följande: 

i. förvalta och efter behov anskaffa, uthyra eller avyttra fast och lös egendom, 

ii. förhandla om lån och borgensåtagande om så behövs, 

iii. upprätta en placeringspolicy för församlingens kapital i enlighet med Stiftets riktlinjer för 

kapitalförvaltning, 

iv. föra räkenskaper, upprätta bokslut och verksamhetsberättelse samt efter samråd med 

församlingens pastoralråd fastställa budget för påföljande kalenderår att senast av Stiftet fastställt 

datum sändas in till Biskopsämbetet för godkännande av Stiftets biskop, 

v. vid behov godkänna att kyrkoherden utser någon annan att teckna församlingens firma, 

vi. upprätta principer för anställningar, lönesättning och andra personalfrågor i enlighet med Stiftets 

riktlinjer, 

vii. anskaffa erforderliga lokaler och tillse att dessa vårdas, 

viii. upprätta underhållsplan för församlingens fastigheter enligt anvisningar från Stiftets ekonomiråd, 

ix. tillse att församlingens föremål av religiöst eller historiskt värde vårdas, 

x. säkerställa att Stiftets riktlinjer för beställning, attest och utanordning följs, 

xi. säkerställa att Stiftets riktlinjer för donationer följs, samt 

xii. säkerställa att Stiftets riktlinjer för upptagande av kollekt följs. 



 

Vår Frälsares Församling 

Erik Dahlbergsgatan 28 

211 48 Malmö 

Tel: 040 – 24 35 30 

 

 

 

PROPOSITION AV KANDIDAT 
Val 2022 

 

Till Pastoralrådet:          Till Ekonomirådet: 

 

Tilltalsnamn:  

Efternamn:   

Adress:  

  

Telefonnummer:  
 

Efter erhållen information godkänner jag härmed min kandidatur: 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
Den nominerades underskrift 

 

Vi som nominerar ovanstående kandidat är: 

Namn: 
Namn:  

 

OBS! Detta dokument ska lämnas in till Expeditionen i ett förslutet kuvert. 

Expeditionen är öppen: måndag till fredag mellan kl. 09.30 – 12.30. Det finns 

även ett brevinkast vid ingången till förfogande.  


