Samverkansplan inom kontrakt.
Denna plan är bara tänkt att användas vid allvarliga och extraordinära händelser då en eller
flera församlingar drabbas så hårt att de egna resurserna inte räcker till för att lösa kyrkans
uppgifter vid krisen.
Syfte.
•
•
•

Skapa förutsättningar för att församlingarna inom kontraktet kan hjälpa varandra om
en församling drabbas hårt.
Göra församlingarnas samlade resurser lättillgängliga för en samordnad insats.
Verka för en enhetlig inriktning av församlingarnas planering av krisberedskapen.

Mål
•

•

Att genom kontraktsprosten samordna församlingarnas resurser inom ramen för
samhällets beredskap vid riktigt allvarliga händelser där en enskild församlings
resurser inte räcker till.
Att skapa en struktur där församlingar snabbt kan stödja varandra i kyrkans uppgifter
vid kriser.

Samverkande församlingar
(följande församlingar samverkar i planen)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Församlingarnas roll
Samverkansplanen förutsätter att församlingarna själva, utifrån den egna lokala
beredskapsplanen, vid allvarliga händelser direkt kan påbörja arbetet med att stötta berörda i
den egna församlingen. Planen förutsätter också att en drabbad församling vid behov begär
stöd hos prosten.
Det direkta arbetet på plats i den drabbade församlingen leds vanligtvis av församlingens
ordinarie krisledare, utifrån den struktur som anges i den lokala beredskapsplanen. Vid
händelser som påverkar den drabbade församlingen så att den inte själv kan ta ett
ledningsansvar, sänder prosten krisledare från annan församling.
Personal och resurser som efter begäran ställs till en annan församlings förfogande arbetsleds
av den mottagande församlingen men arbetsgivaransvaret kvarstår hos ordinarie arbetsgivare.
Sändande församling står för alla kostnader för egen personal. Församlingen har ansvar för

mottagen personal. Kontraktsprosten ser till att sändande församling följer upp sin personal
efter avslutad insats.
Församlingarna ska
•
•
•
•

Ställa personal och resurser till förfogande för drabbad församling på begäran från
prosten.
Planera verksamheten i samverkan med prosten.
Årligen revidera sin beredskapsplan.
Rekrytera och utbilda personal och frivilliga så att åtaganden i beredskapsplanen kan
uppfyllas.

Kontraktsprosten
Kontraktsprosten leder församlingarnas arbete vid en allvarlig händelse som kräver
samordnad ledning. När prosten inte är i tjänst skall han/hon utse någon av kyrkoherdarna i
kontraktet som tar på sig uppgiften att utföra den här samordningsfunktionen.
Prosten har ingen operativ roll utan ger direktiv och leder insatsen i stort. Den ordinarie
arbetsledaren leder (om möjligt) det lokala arbetet utifrån prostens direktiv.
Prostens roll blir att stötta den drabbade församlingen och samordna kontraktets personal och
resurser.
Under planeringsstadiet leder prosten beredskapsplaneringen så att församlingarnas
beredskapsplaner blir enhetliga och ändamålsenliga.
Kontraktsprosten och kontraktets kyrkoherdar planerar tillsammans hur kontraktets
samverkansplan skall fungera, utvärderar en insats samt organisera utbildning och övning av
personal i församlingarnas beredskapsorganisationer.

