
Utdrag av sockenstämmans uppgifter. I förordet sägs att det fanns behov av en fullständigare lagstiftning den 
tidigare förordningen från 26 februari 1817. 1862 kom ny kommunallag och då återgick 
sockenstämman till kyrkliga uppgifter och skolundervisning. Under åren tillkom uppgifter som behövde 
lösas lokalt och då blev det naturligt att sockenstämman fick göra det och då utan stöd i svensk  
författning. Här tas uppgifterna med eftersom man skulle sköta brandstodsärenden. Utdragen är gjorda 
av Värmlands Brandhistoriska Klubb

Svensk författningssamling
1843:27

Kongl. Maj:ts nådiga förordning om sockenstämmor i riket

§ 1
Sockenstämma skall hållas i varje socken tvänne gånger om året, nämligen i maj eller juni samt oktober eller 
november månader, och eljest när nödvändigheten det fordrar-

§ 9
1 mom, Till sockenstämmans handläggning hör de mål, som rör kyrkans vård samt socknens hushållning och 
allmänna angelägenheter, såsom;

1. Frågor rörande folkundervisningen och därtill hörande anstalter.
2. Kyrkovärdars, skoldirektioners, skollärares, klockares, organists och annan kyrkobetjäningens 

tillsättande och avskedande, där ej annorlunda stadgat eller övrigt är.
3. Granskning av kyrko- och skolräkenskaper, samt frågor om kyrkomedlens användande
4. Överenskommelser om gravställen.
5. Utväljande och entledigande av sexmän och andra ordningsmän, samt av de styrelser, åt vilka socknen 

uppdragit förvaltning av dess enskilda angelägenheter.
6. Nämndemäns utväljande, enligt vår nådiga förordning av den 16 december 1823.
7. Hushållning med och vård om kyrkoegendomar.
8. Byggnad och underhåll av kyrkan och vad därtill hör, jämte alla socknens hus och lägenheter, såsom, 

prästgård, skolhus, skolmästarens boning, sockenstuga, fattigstuga mfl.
9. Överenskommelser rörande prästerskapets, skolläraren samt kyrkobetjäningens löneförmåner.
10. Utgifters bestämmande till kyrka, fattig- och hälsovård samt andra fromma ändamål.
11. Bänkfördelningar.
12. Frågor om socknens fattigas försörjande, samt vad därmed sammanhang äger.
13. Frågor om sockenmagasins anläggande och vård.
14. Allmänna hälsovården, koppympningens befrämjande och barnmorskors antagande
15. Brandstodsföreningar
16. Överenskommelser om väghållning, snöplogning och brobyggnad med mera slikt.
17. Överenskommelser om sedlighets och allmän ordnings befrämjande.
18. Bestyrkande av mantals, rest och avkortningslängder samt granskning av längder i avseende å 

kronoskjuts och därför erlagd betalning.
19. Utväljande av fullmäktige för socknen, när sådan erfordras.
20. Intyg om personer, vilka anmälas till allmänna belöningar, ävensom yttranden om gjorda uppodlingar 

mm
21. Sockenhantverkares antagande.

2 mom. I alla dessa ärenden äger sockenstämman, jämväl att meddela föreskrifter om de var och en tillhörande 
göromål, med iakttagande av vad för särskilda fall genom denna förordning eller eljest gällande lagbud finnes 
stadgat; ävensom sockenstämman för noggrann efterlevnad av dess beslut, där så nödigt finnes, äger att hos 
vederbörande ämbetsmyndighet begära föreläggande av vite, efter dess prövande. 
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