
Stadgar för Katolska liturgiska nämnden (KLN) i Stockholms katolska stift 
 
 
1. Enligt Andra vatikankonciliets liturgikonstitution Sacrosanctum Concilium, n. 44-45 skall i 
varje stift upprättas en liturgisk kommission, sammansatt av personer med teoretisk 
kompetens och praktisk erfarenhet av liturgi, kyrkomusik, konst och själavård. 
 
2. I Stockholms katolska stift har denna kommission namnet Katolska liturgiska nämnden 
(KLN). 
 
3. Under stiftsbiskopens överinseende och övergripande ansvar har den Katolska liturgiska 
nämnden ansvaret att  
 

a. framställa svenska liturgiska texter och sånger enligt de krav och önskemål 
för den latinska riten som uttrycks i liturgikonstitutionen, i överensstämmelse 
med den kanoniska lagen (CIC, can. 838, § 3), anvisningarna i de liturgiska 
böckerna samt de officiella instruktioner som utfärdats av 
Gudstjänstkongregationen i Rom 

 
b. ta ställning till hur liturgin skall firas, då oklarheter uppstått på grund av olika 
tolkningar eller då missbruk uppkommit i gudstjänstliv och 
sakramentsförvaltning i församlingar och kommuniteter, samt utarbeta riktlinjer 
för hur liturgin skall utföras korrekt och värdigt i överensstämmelse med 
kyrkans intentioner enligt officiella dokument 

 
c. främja kvaliteten i gudstjänstlivet i stiftet genom att anordna kurser och andra 
utbildningstillfällen, genom att utge publikationer samt ställa texter och 
informationer till förfogande på sin hemsida www.kln.se 

 
d. ansvara för utbildning av kommunionutdelare, lektorer och ministranter samt 
av gudstjänstledare (ledare av gudstjänst i prästs frånvaro) 

 
e. verka för att den musikaliska standarden i gudstjänsten upprätthålls och höjs 

 
f. ansvara för liturgin vid gemensamma stiftshögtider 

 
g. föreslå kompetenta personer att bedöma frågor som gäller anskaffning och 
godkännande av kyrkorglar 

 
h. när nya kyrkobyggnader projekteras vara rådgivande organ med tanke på 
liturgins krav, enligt bestämmelserna i den allmänna introduktionen till Missale 
Romanum, editio typica tertia, nn. 288-318. 

 
4. Ordföranden i KLN utses av stiftsbiskopen. Om en biskopsvikarie för gudstjänstlivet i 
stiftet är utsedd, är denne ipso facto ordförande i KLN; hans övriga uppgifter regleras i den 
särskilda arbetsbeskrivning som gäller denna befattning. 
 
5. Ordinarie ledamöter i KLN skall representera den kompetens som nämns i n. 1 och bör 
företräda församlingar och ordensgemenskaper, klerker och lekmän, infödda svenskar och 



invandrare, män och kvinnor. Antalet ledamöter bestäms av omständigheter och 
arbetsuppgifter. 
 
6. Stiftsbiskopen utnämner på förslag av ordföranden medlemmarna i KLN, inklusive 
sekreterare och kassör. KLN:s ordförande har rätt att tillfälligt adjungera de personer som han 
anser behövas i KLN:s arbete. Han sammankallar KLN:s arbetsutskott resp. plenum med 
regelbundna mellanrum.  
 
7. Ledamöterna utnämns för en mandatperiod på fem år. 
 
8. Löpande ärenden behandlas av ett arbetsutskott, bestående av ordföranden, sekreteraren 
och ytterligare en person. Till arbetsutskottet kan adjungeras ytterligare personer, beroende på 
ärendenas art. 
 
9. Samtliga ordinarie ledamöter kallas till plenarsammanträde minst två gånger om året. 
 
10. Kassören presenterar i god tid inför varje budgetår ett budgetförslag, godkänt i plenum, 
för finanschefen. 
 
 
Stockholm, 28 februari 2007 
 
+ Anders Arborelius OCD 
Biskop av Stockholm 
 
 


