
Församlingsråd –
en resurs och 

möjlighet



Ur POSK program

•Församlingen är grunden för ett gemensamt 
engagemang, och för den enskildes kristna liv. 

•Att skapa mötesplatser för kristen växt och mognad 
där vi delar erfarenheter och kunskap är en central 
uppgift i och för församlingen.



Ur POSK program

•Att bygga levande och missionerande församlingar på 
dopets och nattvardens grund är kyrkans viktigaste 
uppgift och en gemensam kallelse för alla som tillhör 
kyrkan

•POSK vill att olika former av ideellt arbete stärks. I 
Svenska kyrkan finns och behövs många som tar ansvar 
och gör ideella insatser inom olika områden
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Församlingsråd resurs och 
möjlighet

•Att utifrån lokal kunskap om den egna församlingen 
bidra till att församlingsgemenskapen utvecklas och 
fördjupas

•Att verka lokalt och i relation till kyrkoråd, kyrkoherde, 
övriga församlingsråd, anställda och ideellt engagerade 
församlingsbor



Församlingsrådet bidrar till att
•främja det lokala ansvarstagandet 

•öka gemenskapen och glädjen i församlingen och i 
gudstjänstfirandet

•vara ambassadörer för församlingen

•bidra till rekrytering av ideella krafter och medarbetare

•stödja insamlingar till Svenska kyrkan i utlandet och till 
ACT, Svenska kyrkans internationella arbete. 



Kyrkoherden eller 
Församlingsherden 

• ledamot i församlingsrådet

• chef för den lokala arbetsorganisationen förfogar över 
de anställdas tid och fattar beslut om anställningar

• tydliggör förväntningar mellan arbetsorganisationen och 
församlingsrådet

• tydliggör mötesplatser mellan arbetsorganisationen och 
församlingsrådet



Församlingsrådet verkar i relation 
till bl.a.

• Kyrkvärdar, gudstjänstvärdar

• Anställda och frivilliga medarbetare i församlingen

• Svenska kyrkans unga, syföreningar, körer, 
lekmannaförbund m fl.

• Övriga församlingsråd inom pastoratet

• Kyrkorådet/ kyrkoherden



Företrädare -Församlingsvärdar!

•Kyrkan förutsätter att de som företräder kyrkan delar 
kristen tro och kristet liv. (ur KO inledningstext avd. 1)

•Församlingsvärdar - församlingsrådet företräder 
församlingen och är ”en värd/inna” i församlingen

•Kyrkvärdar

•Gudstjänstvärd



Samverka med ideellt engagerade 
medarbetare

•Uppmuntra och stödja de frivilligt engagerade i församlingen

•Se – bjud in – introducera, engagera och ta vara på 
församlingsbor som resurser i församlingens liv och 
verksamhet

•Ömsesidigt ”bollplank” för och med de anställda



Samverka med lokala föreningar

•Svenska kyrkans unga, körer, syföreningar är exempel 
på föreningar som har en direkt koppling till Svenska 
kyrkan

•Vilka föreningar finns lokalt på vår ort respektive i vår 
församling

•Vilka kan vi utveckla en samverkan och ett samarbete 
med?



Samverka, lyssna och se det lokala 
sammanhanget

•Skapa former för dialog med andra på orten relevanta 
aktörer, föreningar och organisationer

•Unik kompetens i församlingsrådet kring de lokala 
förutsättningarna – ta vara på den



Samverkan församlingsråd och 
kyrkoråd

•Ett gemensamt uppdrag med delande av ansvar

•Erfarenhetsutbyte – lär och inspireras av varandra

•Alla måste inte göra allting -visst uppdrag till ett 
specifikt församlingsråd

•Bra att så många som möjligt har kunskap om helheten



Olika lokala förutsättningar

•Det ser så olika ut – skilda förutsättningar

•Varje pastorat och varje församling är unik 

•Varje enhet behöver fastställa fungerande och tydliga 
former för samråd och samspel inom den egna 
organisationen

•Alla har tillsammans att verka utifrån de egna 
förutsättningarna och det egna sammanhanget – skapa 
förtroende



Samverkan och ansvarsfördelning

•Konkreta former för församlingarnas samverkan och 
ansvarsfördelning avgörs lokalt.

•Kyrkorådet ska samråda med församlingsråden – hur 
bör årligen fastställas och framgå av arbetsordningen

•Samråd mellan kyrkoråd och församlingsråden 
tillsammans – t ex ordförandemöten, målkonferens, 
kontaktpersoner i kyrkorådet



Tydliggör ansvarsfördelningen 
lokalt

•POSK menar att ansvarsfördelningen mellan kyrkoråd 
och församlingsråd behöver klargöras och framgå i 
kyrkorådets arbetsordning.  

•att  kyrkorådens och församlingsrådens roll och 
ansvar tydliggörs och utvecklas lokalt



Förutom det som anges i 
kyrkoordningen ska 
församlingsråden inom Linköpings 
domkyrkopastorat:

•främja det lokala ansvarstagandet och öka gemenskapen 
och glädjen i gudstjänstfirandet

•arbeta i enlighet med av kyrkorådet fastställda mål och 
styrdokument och årligen fatta beslut kring mål och 
inriktning för församlingsrådets arbete



•vid ingången till ett nytt kalenderår fastställa en årsplan för 

när och var sammanträden ska hållas. Årsplanen ska utgå 

från kyrkorådets årsplan och tillfällen till samråd mellan 
kyrkorådet och församlingsrådet,

•utifrån sin lokala förankring och kännedom företräda sin 

församling och dess speciella intressen. 



•ha förståelse för och kunskap om rådande förutsättningar 

inom pastorats alla församlingar. Domprosten och 

kyrkorådet har att tillse att verksamheten inom pastoratet 
bedrivs där de bästa förutsättningarna finns för att nå de 

uppsatta målen.

•verka för att ledamöterna i församlingsråden uppträder 

som ambassadörer för församlingen

•verka för en nära ökad samverkan med externa aktörer 

såsom t.ex. föreningar inom den egna församlingen



•verka för en nära ökad samverkan med interna aktörer 

såsom styrelserna för SKU, syföreningar, körer, 

lekmannaförbund m fl.

•verka för en ökad samverkan mellan församlingar inom 

pastoratet och med den personal som är verksam inom 

församlingen.

•verka för att aktivt stärka frivilligengagemanget i 
församlingens liv och bidra till rekrytering av ideella krafter 

och medarbetare.



•vara en växtplats och fastställa en plan för vilken 

fördjupning i den kristna tron som ska äga rum inom ramen 

för församlingsrådens verksamhet.

•utse ombud för Svenska kyrkan i utlandet och för Svenska 

kyrkans internationella arbete.


