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Utdrag ur KYRKOORDNING FÖR SVENSKA KYRKAN

Andra avdelningen: Församlingarna
2 kap. Församlingens uppdrag

1 § ... Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva 
diakoni och mission. ...

Tredje avdelningen: Stiften
9 kap. Domkapitlet

3 § ... I frågor som rör den kyrkomusikaliska verksamheten i stiftet är domkyrkoorganisten eller annan 
musiksakkunnig föredragande. ...

Femte avdelningen: Gudstjänst
17 kap. Gudstjänstliv

Inledning
... Prästen, kyrkomusikern, kyrkvärdarna och den gudstjänstfirande församlingen gestaltar tillsammans 
varje enskild gudstjänst. ...

6 § Kyrkorådet i en församling får efter samråd med församlingens präster och kyrkomusiker besluta 
vilka i Den svenska kyrkohandboken angivna former av huvudgudstjänst som utöver högmässa skall 
användas i församlingen.

7 § En gudstjänst tillsammans med en församling i ett annat kristet trossamfund får firas som huvud-
gudstjänst om kyrkorådet medger det. Innan kyrkorådet fattar ett sådant beslut skall det samråda med 
församlingens präster och kyrkomusiker och inhämta tillstånd från domkapitlet.

8 § Kyrkoherden beslutar efter samråd med församlingens kyrkoråd, präster och kyrkomusiker om 
huvudgudstjänstens uppbyggnad och utformning. Den präst som leder gudstjänsten beslutar vilka av 
kyrkohandbokens alternativa moment som skall användas.

9 § Kyrkoherden fastställer efter samråd med församlingens kyrkoråd, präster och kyrkomusiker en plan 
för församlingens gudstjänster. Vid oenighet mellan kyrkorådet och kyrkoherden om gudstjänstplanen 
får ärendet föras till domkapitlet för beslut.

10 § Den präst som leder en gudstjänst beslutar efter samråd med den tjänstgörande kyrkomusikern 
vilka psalmer eller andra församlingssånger som skall användas.

18 kap. Gudstjänstböcker

3 § Den svenska kyrkohandboken skall användas vid huvudgudstjänster och kyrkliga handlingar. Den 
används även vid församlingens gudstjänster i övrigt.

4 § Den svenska psalmboken skall användas vid huvudgudstjänster och kyrkliga handlingar. 
Psalmer får bytas ut mot andra psalmer eller församlingssånger som inte ingår i Den svenska psalmboken 
om den präst som leder gudstjänsten och den tjänstgörande kyrkomusikern är ense.

6 § I huvudgudstjänsten får vid ett visst tillfälle eller under en viss tid användas någon annan gudstjänstord-
ning eller musik än den som ingår i Den svenska kyrkohandboken och andra psalmer eller församlings-
sånger än de som ingår i Den svenska psalmboken.
Beslut om detta fattas av kyrkoherden efter samråd med församlingens präster och kyrkomusiker och 
efter medgivande av kyrkorådet. Ett sådant beslut skall genast anmälas till domkapitlet. 
Om det finns särskilda skäl får domkapitlet ändra eller upphäva kyrkoherdens beslut.
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Sjunde avdelningen: Kyrkliga uppdrag och befattningar

Inledning
... Församlingspedagoger, kyrkomusiker och andra anställda bidrar i sina befattningar direkt eller indirekt 
till att församlingens grundläggande uppgift i gudstjänst, undervisning, diakoni och mission blir utförd.

34 kap. Kyrkans anställda

1 §  För varje församling skall det finnas anställd
... 3. minst en kyrkomusiker som skall vara organist eller kantor, ...

2 § ... 
Domkyrkoorganisten är kyrkomusiker för den församling där stiftets domkyrka är belägen. Domkyrko-
organisten skall vara organist. När en domkyrkoorganist skall anställas skall domkapitlet beredas tillfälle 
att yttra sig över de sökande.
Domkapitlet skall för andra församlingar än den som avses i andra stycket besluta om den kyrkomusiker 
som avses i 1 § 3 skall vara organist eller kantor.

15 § Behörig att anställas som organist är den som har avlagt organistexamen eller motsvarande exa men.
Behörig att anställas som kantor är den som har avlagt kantorsexamen eller motsvarande examen eller 
som är behörig att anställas som organist.

Trettonde avdelningen: Tillsyn och överklagande
57 kap. Tillsyn

FÖRSAMLINGSINSTRUKTIONEN
5 § För varje församling skall det finnas en församlingsinstruktion. Denna skall utarbetas av kyrkoherden 
och kyrkorådet i församlingen i samråd med domkapitlet. Instruktionen skall innehålla 
1. de regler för församlingen och församlingens verksamhet  som domkapitlet får besluta enligt bestäm-
melser i denna kyrkoordning,
2. ett pastoralt program för församlingens grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning 
samt utöva diakoni och mission,
3. en redogörelse för församlingens verksamhet på teckenspråk samt på samiska, finska och andra språk,
4. regler om fortbildning för personal som arbetar med gudstjänst, undervisning, diakoni och mission, och
5. en redovisning av församlingens samverkan med andra församlingar i personalfrågor.

6 § Församlingsinstruktionen får utfärdas av domkapitlet efter godkännande av församlingens kyrkoråd 
och kyrkoherde var för sig. Den är därefter bindande för församlingen. Fråga om ändring av församlingsin-
struktionen för en församling får väckas av kyrkorådet, kyrkoherden eller domkapitlet. Ändringen godkänns 
och utfärdas på samma sätt som instruktionen.

7 § Domkapitlet får, om det finns särskilda skäl, utan godkännande av kyrkoråd och kyrkoherde, utfärda 
församlingsinstruktion samt besluta att ändra de delar av församlingsinstruktionen som avser regler 
enligt 5 § 1. Den utfärdade eller ändrade församlingsinstruktionen gäller för församlingen först efter det 
att kyrkorådet och kyrkoherden har underrättats om beslutet.

Övergångsbestämmelser

15. Följande vid utgången av år 1999 gällande gudstjänstböcker skall fortsätta att vara Svenska kyrkans 
gudstjänstböcker till dess Kyrkomötet fattar beslut om en ändring:
Den svenska kyrkohandboken I och II, Den svenska psalmboken, Den svenska evangelieboken, En 
liten bönbok




