
 
 

 
 

 
ORDNING FÖR PASTORALRÅDET I STOCKHOLMS KATOLSKA STIFT 
 
Allmänt 
 
1 §   Stockholms katolska stifts pastoralråd är ett kollegium som bistår stiftsbiskopen med råd 
angående Kyrkans pastorala arbete i Sverige. Det verkar i enlighet med det andra 
Vatikankonciliets riktlinjer och den kanoniska lagen. 
 
Pastoralrådet har särskilt 
 att på eget initiativ lägga fram förslag till biskopen i frågor som gäller Katolska kyrkans 

verksamhet, liv och arbete i Sverige; 
 att ge råd i samordningen av arbetet som pågår i stiftet och stimulera till insatser i och för 

församlingar och stiftet; 
 att i samförstånd med biskopen utreda frågor som gäller hela stiftet och vid behov vara 

remissinstans för stiftet; 
 att främja kontakt och samarbete mellan lekmän, ordensfolk, diakoner och präster samt 

mellan stiftets församlingar; 
 att internationellt tills vidare fungera som ett lekmannaråd enligt de regler som 

stiftsbiskopen fastställer ad hoc. 
 
2 §  Dessa stadgar samt eventuella ändringar av dessa fastställs av stiftsbiskopen.  
 
3 §  Pastoralrådet består av: 
 stiftets biskop;  
 en ledamot utsedd av prästrådet;  
 en ledamot utsedd av Föreningen Katolska Ordenssystrar (FKO);  
 en lekmannaledamot från varje församling utsedd enligt de regler som ges i bilaga 1;  
 ett mindre antal ledamöter som biskopen bestämmer för varje mandatperiod från 

institutioner som t.ex. Sveriges Unga Katoliker, nationella eller språkliga missioner samt 
orientaliska kyrkor. Dessa ledamöter, utnämnda av biskopen, har fullständig rösträtt under 
mandatperioden;  

 andra ledamöter som pastoralrådet vid behov adjungerar (dessa har yttranderätt men 
saknar rösträtt). 

 
4 §  Pastoralrådets organ utgörs av pastoralrådsmöte, möten på dekanatsnivå och 
arbetsutskott. Pastoralrådsmötet är det rådgivande organ, som fattar beslut om 
rekommendationer och förslag. Pastoralrådsledamöterna samarbetar på möten i varje dekanat 
för sig. Arbetsutskottet är beredande och verkställande organ. 
 
5 §  Stockholms katolska stift har det ekonomiska ansvaret för pastoralrådet. Hela 
verksamheten bekostas av stiftet. 
 
6 § Pastoralrådets ledamöter utses för en period av fyra år. 
 
Om en ledamot på grund av bestämmelser i församlingsordningen eller en institutions stadgar 
inte längre kan företräda församlingen eller institutionen, upphör mandatet genast. 
 
Om en ledamot avgår i förtid eller om mandatet upphör skall ny ledamot snarast utses för 
återstoden av mandatperioden. 
 



 
 
 
Om pastoralrådsmötet 
 
7 §  Pastoralrådets ledamöter sammanträder minst två gånger om året vid ordinarie 
pastoralrådsmöte på tid och plats som biskopen och arbetsutskottet bestämmer. Ett första möte 
skall äga rum på våren; ett andra på hösten. Arbetsutskottet skall skriftligen kalla varje 
ledamot till ordinarie pastoralrådsmöte senast en månad före mötet. Till kallelsen bifogas 
preliminär dagordning.   
 
Församlingar skall alltid företrädas på pastoralrådsmötet av sin utsedda ledamot eller dess 
ersättare, enligt bilaga 1, punkt 2.  
 
Vid förhinder att deltaga i pastoralrådets möten skall ledamot underrätta sin ersättare samt 
arbetsutskottets moderator. Ersättaren skall vid förhinder underrätta arbetsutskottets 
moderator. 
 
8 §  Pastoralrådets ledamöter kallas till extra pastoralrådsmöte om arbetsutskottet och 
biskopen så beslutar. 
 
9 §  Vid ordinarie pastoralrådsmöte skall i  tillämpliga delar följande ärenden förekomma: 
 
 Fråga om mötet blivit i behörig ordning utlyst, upprättande av närvarolista och 

godkännande av dagordning. 
 Vid vårmötet: Genomgång av verksamhetsberättelse för föregående år. 
 (När det gäller): Presentation av medlemmarna i arbetsutskottet i början av 

mandatperioden. 
 Ärende från enskild pastoralrådsledamot/pastoralrådsledamöter, församling, möte på 

dekanatsnivå, stiftsledning, sakutskott, andra stiftsorganisationer eller arbetsutskottet, och 
som senast två veckor före pastoralrådsmötet anmälts till arbetsutskottet för handläggning på 
mötet. 
 Annat ärende som pastoralrådsmötet beslutar ta upp på mötet.  

 
10 §  Pastoralrådet beslutar i plenum. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har 
mötesordföranden utslagsröst utom vid personval, då lotten avgör.  
 
11 §  Pastoralrådets beslut överlämnas till biskopen respektive arbetsutskottet.  
 
 
Om möten på dekanatsnivå 
 
12 §   Lekmannaledamöter från församlingarna skall mötas på dekanatsnivå för att förbereda 
och efterbehandla ärenden som behandlas på pastoralrådsmötena.  
 
Vid möten på dekanatsnivå kan även kapellförsamlingar delta med en representant.  
 
Arbetsutskottet utnämner en sammankallande ledamot inom varje dekanat. Utnämning görs 
efter konsultation med ledamöterna i respektive dekanat. 
Vid förhinder att deltaga i möten på dekanatsnivå skall ledamot underrätta den 
sammankallande ledamoten. För möten på dekanatsnivå kan en församling utse en ersättare 
för sin ordinarie ledamot om denne anmäler förhinder. 
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