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Tillsammans i Skara stift
Domkapitlets riktlinjer för utformandet
av församlingsinstruktion i Skara stift
Antagen av domkapitlet 8 december 2017

”Tillsammans i Skara stift
i ord och handling
tala tydligt om Jesus”

Detta är nytt i riktlinjerna
• Från vägledning till riktlinjer. För att tydliggöra detta dokuments betydelse för
den dialog som ska föras mellan pastorat/församling och domkapitel som ett led i
tillsynen, har domkapitlet ändrat namn från vägledning till riktlinjer.
• Biskopens teser, se sidan 6.
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Inledning
I varje församling i Svenska kyrkan, ska det enligt Kyrkoordningen finnas en församlingsinstruktion (57 kap 5§) som ska revideras vart fjärde år. Den kan också, vid behov ändras
under perioden. Fråga om sådan ändring får väckas av kyrkofullmäktige, kyrkorådet, ett
församlingsråd, kyrkoherden eller domkapitlet. Ändring godkänns av kyrkofullmäktige och
kyrkoherden var för sig och utfärdas av domkapitlet. Församlingsinstruktionen är ett redskap
för församlingens arbete med identitet, mål och riktning. Den är också grunden för dialog,
främjande och tillsyn mellan domkapitel, biskop och församling i Svenska kyrkan som en episkopal kyrka. När flera församlingar tillsammans utgör ett pastorat är församlingsinstruktionen
gemensam för pastoratet.
Skara stift arbetar med modellen ”Vägen vidare” vars övergripande syfte är att stärka relationen mellan stift och pastorat eller församling som inte ingår i ett pastorat och att utveckla det
kontinuerliga samtalet om uppdraget att vara kyrka i vår tid. Vägen vidare bildar en tolvårscykel där församlingsinstruktion, visitation och årliga möten ingår. Församlingsinstruktionen
är utgångspunkten och verktyget för dialogen. Genom de regelbundna mötena får pastoraten
och församlingen som inte ingår i ett pastorat ett kontinuerligt stöd, samtidigt som stiftet i
större utsträckning kan anpassa sitt arbete efter det behov av stöd och utveckling som finns i
stiftet.

Arbetas fram i dialog
Församlingsinstruktionen ska arbetas fram genom samtal. Kyrkoordningen säger att i ett
pastorat ska kyrkorådet och församlingsrådet samråda om församlingsinstruktionen. Pastoratet och dess församlingar arbetar gemensamt för att den grundläggande uppgiften blir utförd.
Församlingsinstruktionen är också en viktig utgångspunkt för dialog mellan kyrkoherde och
förtroendevalda i kyrkoråd och församlingsråd. Med församlingsinstruktionen som grund ska

kyrkorådet styra och kyrkoherden planera och leda verksamheten. Församlingsinstruktionen
ska peka ut de förändringar och prioriteringar liksom utveckling i verksamheten som bit för
bit ska realiseras i verksamhetsplan och budget år för år. Kyrkorådet och kyrkoherden utformar
tillsammans församlingsinstruktionen. Kyrkorådet lämnar sitt förslag till kyrkofullmäktige
samtidigt som respektive församlingsråd ska känna igen sig och kunna identifiera sig med det
inlämnade förslaget. Det är kyrkofullmäktige och kyrkoherden som var för sig godkänner församlingsinstruktionen, och därmed skriver under originalet som skickas till domkapitlet.
För att det ska bli en väl förankrad församlingsinstruktion bör processen med att skriva få
ta tid och involvera många. Engagera fler i processen än dem kyrkoordningen stipulerar. Ta
vara på de olika mötesplatser och grupper som finns i församlingen för att lyssna in vad många
engagerade i församlingen tänker om och vill med församlingen. Vad tänker körsångarna? Vad
tänker föräldrarna som kommer med sina barn till öppna förskolan? Vad tänker medlemmarna
i syföreningen? Vad tänker Lisa och Kalle i barnkören? Ställ några enkla frågor som ni vill ha
svar på. Låt er inspireras av församlingens mångfald! Kanske kan arbetet med församlingsinstruktionen starta goda samtal om tro och liv i församlingens gemenskap. Använd all er goda
pedagogiska kompetens för att lyssna in och hämta inspiration till församlingsinstruktionen.
Ni kan också ställa frågor till andra medaktörer så som andra trossamfund, kommunen, föreningar med flera.

Växer i samverkan och dialog

Foto: Kristina Johansson/Ikon

Församlingsinstruktionen utfärdas av domkapitlet, men den växer fram i en samverkan och
dialog mellan stiftsorganisationen och pastoratet eller församlingen som inte ingår i pastorat.
Den grundläggande tanken är att Svenska kyrkan är mer än dess församlingar. Vi hör ihop.
Vart fjärde år arbetas det fram en församlingsinstruktion i enlighet med stiftets modell
”Vägen vidares” årscykel. Arbetet med församlingsinstruktionen sker kontinuerligt. FIN-året i
cykeln är det år då en ny eller reviderad instruktion ska utfärdas av domkapitlet. I anslutning
till det år församlingsinstruktionen ska utfärdas inbjuds representanter för de pastorat och församlingar som inte ingår i pastorat till informations- och utbildningstillfällen.
Församlingsinstruktionen är grunden för den
pågående dialogen och medvandrarskapet mellan församlingen, pastoratet, kyrkoherden och
stiftet. För att markera samhörigheten mellan
församlingar och pastorat samt stiftet ska varje
församlingsinstruktion i Skara stift utgå från
stiftsorganisationens vision – ”Tillsammans i
Skara stift i ord och handling tala tydligt om
Jesus.” Församlingsinstruktionen ska alltså vara
en resurs både i församlingens verksamhet och
för stiftets främjande- och tillsynsuppgift.
Församlingsinstruktionen ska präglas av
långsiktighet och övergripande mål. För att
fungera som riktmärke för verksamheten och
beslutsfattande bör den inte omfatta mer än tio
sidor. Den ska arbetas fram på ett sådant sätt
som gör det möjligt att använda den i relation
till den årliga budgeten och verksamhetsplanen.
Så blir instruktionen det viktiga underlaget för
församlingens och pastoratets planering och
prioritering.
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Församlingens grundläggande uppgift
4

”Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt att utöva diakoni och mission.
Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen
gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av
denna grundläggande uppgift.”
Så står det i inledningstexten till andra avdelningen i kyrkoordningen. Det är värt att lägga
märke till att kyrkoordningen säger att församlingen har en grundläggande uppgift. Det är
inte fråga om fyra olika uppgifter eller verksamhetsområden skilda från varandra, utan om en
grundläggande uppgift som kan ses ur olika perspektiv.
Församlingsinstruktionerna har tidigare normalt strukturerats så att verksamheter i de olika
perspektiven av den grundläggande uppgiften beskrivits var för sig. Så kommer vi inte att
arbeta med församlingsinstruktionen framöver. De församlingsinstruktioner som nu ska skrivas
fram ska tydligare beskriva den grundläggande uppgiften som en helhet. Allt vi lever och gör
i församlingen är ett uttryck för den grundläggande uppgiften. Gudstjänst, undervisning, diakoni och mission är olika perspektiv på uppgiften. Varje gudstjänst, varje sammanträde, varje
hembesök, varje konfirmandträff, församlingens kommunikationsarbete osv. rymmer i sig var
och ett av de fyra perspektiven. På detta sätt ska vi framöver arbeta med församlingsinstruktionens texter.

Församlingsinstruktionens disposition
Svenska kyrkan framträder lokalt som en församling. Samtidigt är församlingen en del av ett
stift och Svenska kyrkan som helhet, som är en del av den världsvida kyrkan. I uppdraget att
leva sin grundläggande uppgift behöver församlingen en ständig reflektion över hur evangeliet
gestaltas i dagens samhälle. Varje församling behöver ha sin verkstad över hur Ordet blir verklighet. Såsom Gud blev människa i Jesus ska evangeliet om honom levas i en konkret gemenskap på en konkret plats. Församlingsinstruktionen ska därför struktureras som följer:

1. Vad är vi?
Identitet och teologisk grundsyn.

2. Var är vi?
Beskrivning och analys av världen vi lever i.

3. Vad vill vi och vad ska vi?
Pastoralt program och domkapitlets regler.

Foto: Magnus Aronson/Ikon
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1. Vad är vi?
Identitet och teologisk grundsyn
I denna del av församlingsinstruktionen finns utrymme för reflektion över sin identitet som
uttryck för en del av Kristi kyrka och Svenska kyrkan som evangeliskt-lutherskt trossamfund.
I inledningstexten till första avdelningen i kyrkoordningen står det att
”Kyrkans lära formuleras genom teologiska reflektionen över vad tron och bekännelsen
innebär. Det är en uppgift för enskilda kristna och kyrkan att i varje tid på nytt leva sig
in i trons djup och klargöra dess innebörd.”
Vidare läser vi i samma text:
”I kristen tro intar barnen en särställning och de behöver därför särskilt uppmärksammas
i Svenska kyrkans verksamhet”.
Denna del av instruktionen utgår från en reflektion över pastoratets eller församlingen som
inte ingår i ett pastorats vision – ”Tillsammans i XX församling eller XX pastorat i ord och
handling tala tydligt om Jesus”. Vad är det? Hur tolkar vi det?
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Vid reformationsjubileet den
31 oktober 2017 spikade
biskopen upp nya teser för
Skara stifts framtid.
Teserna är:
• Lita till Fadern
• Lyssna till Jesus
• Leva med Anden
En reflektion över dessa
teser är önskvärt att ha med
i församlingsinstruktionen
till stöd för den teologiska
grundsynen.

I arbetet med den teologiska grundsynen ska även ingå frågor som hur vi vill beskriva vår
människosyn, hur vi vill formulera vår syn på vad kyrka och församling är och vårt uppdrag i
det samhälle och den värld vi lever i. Svenska kyrkan är inte en åsiktsgemenskap och det finns
många olika bilder för hur vi kan lita till Fadern, lyssna till Jesus och leva med Anden. Det är
viktigt att föra samtal om våra olika bilder i kyrkoråd och i förekommande fall församlingsråd.
Dessa samtal som också kan innefatta andra i församlingens gemenskap, till exempel barnen,
får sedan vara grund för en beskrivning av pastoratets och församlingens teologiska grundsyn,
människosyn och syn på församlingen/kyrkan. Dessa grundläggande reflektioner får sedan
fungera som bas och riktmärke för det pastorala programmet.

2. Var är vi?
Beskrivning och analys av världen vi lever i
Svenska kyrkan har en territoriell församlingsindelning. Vi lever församlingens liv på en
särskild plats i en särskild tid. Guds befriande och livgivande Ord ska höras och gestaltas i en
konkret verklighet. Uppdraget att ge Jesus äran ska levas i olika lokala sammanhang. Den ena
orten/bygden är inte den andra lik. Därmed har varje församling unika förutsättningar, möjligheter och utmaningar. Församlingen lever i ett unikt sammanhang med egna sociala strukturer.
Det finns inte en enda svensk verklighet och Skara stift rymmer många olika verkligheter.
”Församlingen har ansvar för den kyrkliga verksamheten för alla som vistas i församlingen.” 2 kap 1 § kyrkoordningen. Om det inom församlingen ligger ett sjukhus, en skola,
arbetsplatser eller andra institutioner där människor från andra församlingar vistas delar av
dygnet eller säsongvis har församlingen ansvar för den kyrkliga verksamheten där.
Att beskriva och analysera den värld som vi är en del av och lever i, i syfte att låta det påverka
vårt sätt att vara församling, är en nödvändighet. Analysen av världen vi lever i, bidrar till att
den egna förståelsen vidgas och är en förutsättning för att förstå vilka mål församlingen ska
sträva efter. Det ger bättre underlag för de beslut som måste fattas om prioriteringar, mål och
inriktning.
Beskrivning av världen vi lever i
Först beskrivs den värld pastoratet eller församlingen som inte ingår i ett pastorat befinner sig i.
Svenska kyrkans databas https://internwww.svenskakyrkan.se/statistik och Statistiska centralbyrån eller den egna kommunens årsredovisningar ger uppgifter som kan vara till hjälp.
• Vilka människor ser vi på vår ort och i vår bygd?
• Vilka livssituationer och förutsättningar att leva finns här?
• Om vi jämför våra bilder med varandra, ser vi samma sak eller ser vi olika delar av samma
verklighet? Finns det saker vi inte ser?
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Titta till exempel på
• Folkmängd och åldersstrukturer, in- och utflyttning
• Invandring, språkminoriteter, olika religioner
• Arbetsplatser, arbetslöshet
• Boendemiljöer
• Människor som har det svårt
• Turism, sommarboende
• Institutioner, skolor, sjukhus, fängelser…
• Kultur, föreningsliv
• Det lokala näringslivets gestalt och utveckling
• Särskilda händelser som påverkar orten/bygden
I detta arbeta kan också dialog med andra trossamfund, kommunen, föreningar med flera vara
en resurs.
Analys av världen vi lever i
När beskrivningen av det lokala sammanhanget är gjord blir nästa steg att fundera över vad
beskrivningen betyder för pastoratet eller församlingen som inte ingår i ett pastorat och dess
verksamhet och vad det får för konsekvenser. Hur påverkas församlingsarbetet på både lång
och kort sikt av den värld vi lever i?
Vad betyder den analys som är gjord för gudstjänstlivet, för det diakonala arbetet, för konfirmanderna, för församlingens kommunikation eller för alla de mötesplatser vi har?
För att kunna göra barnkonsekvensanalysen av det pastorala programmet (se nedan) är det en
förutsättning att den analys av världen vi lever i också görs ur ett barnperspektiv.
Inom vilka områden behöver pastoratet eller församlingen som inte ingår i ett pastorat prioritera, utveckla eller förändra? Vilka möjligheter eller utmaningar syns framöver? På vilket sätt
är kyrkan närvarande i det samhälle hon är en del av?

3. Vad vill vi? Vad ska vi?
3.1 Pastorala programmet
Församlingsinstruktionen ska fungera som ett
identitets- och måldokument. Därför är det
viktigt att den ger en bild av hur pastoratet eller
församlingen som inte ingår i ett pastorat tänker
arbeta med den grundläggande uppgiften under
de kommande fyra åren. Denna del av församlingsinstruktionen ska innehålla ett pastoralt program för församlingens grundläggande uppgift.
Domkapitlet har beslutat att följande delar
ska ingå i det pastorala programmet som ledfrågor/hjälp i att beskriva hur den grundläggande
uppgiften på ett övergripande sätt ska levas och
utföras.
Pastoratet eller församlingen som inte ingår i ett pastorat
1. som del av den världsvida kyrkan
2. som en del i ett ekumeniskt sammanhang
3. som en del i ett interreligiöst sammanhang
4. tillsammans med andra aktörer
5. som rekryterande miljö
6. som lärande miljö
7. som utvecklande miljö för det ideella medarbetarskapet
8. som en profetisk röst i sitt sammanhang
9. och dess församlingsindelning som en grundläggande resurs för att lösa den
grundläggande uppgiften
10. och dess arbete med att utveckla inklusiva gemenskaper
Det pastorala programmet ska vidare innehålla de regler som domkapitlet enligt kyrkoordningen har att fatta beslut om och visa på att de följs. Reglerna är som följer;
• Gudstjänstfirande 17 kap 3§
- I varje församling som inte ingår i ett pastorat och i varje pastorat ska det firas en huvudgudstjänst alla söndagar och kyrkliga helgdagar.
- Domkapitlets inriktning och mål är att det i varje församling som ingår i ett pastorat firas
gudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag. Domkapitlet menar att en församling är en
gemenskap där det firas gudstjänster regelbundet.
- Det är vidare domkapitlets inriktning att dessa församlingar strävar efter att koncentrera söndagarnas och helgdagarnas gudstjänstliv till en kyrka och normalt till en återkommande tid.
- Domkapitlet emotser att en plan skrivs in i församlingsinstruktionen om hur ett meningsfullt, relevant gudstjänstliv kan utvecklas i dessa församlingar inom en rimlig framtid.

9

Foto: Magnus Aronson/Ikon

• Antal huvudgudstjänster med nattvard 17 kap 5§
- Huvudgudstjänst med nattvard ska firas varje söndag och
kyrklig helgdag med undantaget långfredag i varje församling
som inte ingår i pastorat och i varje pastorat. I de fall så inte
sker ska en plan utarbetas för hur nattvard kan firas i varje
huvudgudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag i varje pastorat eller församling som inte ingår i ett pastorat.
- Domkapitlets inriktning är att mässan är varje församlings
centrum. Domkapitlet uppmuntrar varje pastorat och församling som inte ingår i ett pastorat att fira mässa också vid
andra tillfällen än i huvudgudstjänst.
- Varje pastorat och församling som inte ingår i ett pastorat,
ska i förekommande fall utarbeta en plan för hur nattvardstillfällen succesivt kan ökas från nuvarande antal i pastoratets
samlade gudstjänstutbud inom en rimlig framtid.
• Dopundervisning som föregår konfirmationsgudstjänst 22 kap. 5§
- Pastorat och församling som inte ingår i ett pastorat ska följa Svenska kyrkans riktlinjer för
konfirmandarbete.
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• Om kyrkomusikern är organist eller kantor 34 kap. 2§
- Domkapitlet avgör inför utfärdande av respektive församlingsinstruktion huruvida det för
pastoratet eller församlingen som inte ingår i ett pastorat ska finnas anställd minst en organist
eller minst en kantor.
- Domkapitlets inriktning är att det ska finnas en organist i varje pastorat och församling som
inte ingår i ett pastorat.

3.2 Andra delar i det pastorala programmet
I det pastorala programmet ska även behandlas pastoratets eller församlingen som inte ingår i
ett pastorats verksamhet på andra språk än svenska som behöver användas för att församlingen
ska kunna fullgöra sin grundläggande uppgift liksom barnets perspektiv utifrån en barnkonsekvensanalys.
När det finns flera kyrkor i en församling ska det redovisas hur dessa i huvudsak används som
en resurs för att leva församlingens grundläggande uppgift och i arbetet med att utveckla ett
levande och relevant gudstjänst- och församlingsliv. Pastorat ska här dessutom redovisa hur
ansvarsfördelningen är mellan församlingarna och pastoratet för den grundläggande uppgiften.
Andra språk
Vi lever i en mångspråkig kultur. Det är ofta modersmålet som är trons och livets språk. Oftast
används modersmålet då vi talar om livets innersta. Därför är det viktigt att fundera över hur
man i församlingen möter de olika språk som finns där. Det handlar om församlingens ansvar att
leva den grundläggande uppgiften på teckenspråk, minoritetsspråk och andra språk som är aktuella i de sammanhang där församlingen är verksam. Här ska särskilt finska uppmärksammas, inte
minst i de kommuner som är förvaltningsområden för finska språket. Andra språk, till exempel
arabiska, börjar bli allt vanligare bland aktiva i våra församlingar. I allt detta kan en plan för samverkan mellan pastoraten och församlingarna som inte ingår i ett pastorat vara till god hjälp.

Barnets perspektiv utifrån en barnkonsekvensanalys
Församlingsinstruktionens pastorala program ska särskilt behandla barnets perspektiv utifrån
en barnkonsekvensanalys. Barnkonsekvensanalys är ett verktyg som säkerställer att församlingsinstruktionen utgår från kunskap om barns situation, att barn får vara delaktiga i processen, att barns rättigheter tillvaratas och att beslut föregås av en analys av konsekvenser för barn.
Denna analys är ett viktigt styrmedel för att barnperspektivet ska få praktiskt genomslag i
den dagliga verksamheten i församlingen. Barnkonsekvensanalysen ska därför vara ett verktyg
för att se till barnets bästa utifrån de konsekvenser som dras av församlingsinstruktionens riktning och resultat. Inte en beskrivning av hur pastoratet eller församlingen som inte ingår i ett
pastorat arbetar med barnkonsekvensanalyser i sin verksamhet.
Kyrkobyggnaderna som resurs för att lösa den grundläggande uppgiften
När det finns flera kyrkobyggnader och andra invigda kyrkorum i en församling ska det i församlingsinstruktionen redovisas hur dessa i huvudsak brukas.
Vilka kyrkobyggnader som finns och dess utformning och tillgänglighet för församlingsborna
är av stor betydelse för planeringen av församlingens gudstjänstliv. Kyrkobyggnadernas betydelse i arbetet med den grundläggande uppgiften och särskilt i relation till hur pastoratet och
församlingen som inte ingår i ett pastorat kan utveckla ett levande och relevant gudstjänstliv
redovisas i församlingsinstruktionen.
I församlingsinstruktionen tas även upp om det finns kyrkor som betraktas som övertaliga
i förhållande till de behov som pastorat eller församlingen som inte ingår i ett pastorat har i
relation till hur arbetet med den grundläggande uppgiften beskrivs och prioriteras. Ett samråd
mellan församling och stift som rör övertalighet ska finnas i arbetet med församlingsinstruktionen.
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Ansvarsfördelning kyrkoråd/församlingsråd
I ett pastorat ska det redovisas hur ansvaret för församlingens grundläggande uppgift är fördelat mellan församlingarna och pastoratet liksom hur prästbefattningarna i huvudsak disponeras i pastoratet mellan församlingarna.
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Utvecklingsområden
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Genom hela församlingsinstruktionen bör en röd tråd löpa. Denna tråd utmynnar i ett antal
(max fyra) övergripande utvecklingsområden för pastoratets eller församlingen som inte ingår i
ett pastorats kommande fyraårsperiod. Dessa kan vara av pastoral karaktär men också handla om
förvaltningsfrågor som ekonomi, personalsituation eller fastighetsfrågor. Utvecklingsområdena är
grunden för den dialog och medvandrarskap mellan pastoratet eller församlingen som inte ingår
i ett pastorat och stiftet under den tid som församlingsinstruktionen gäller.
Utvecklingsområden är också grunden för de samtal som förs under visitationerna och de årliga möten som sker inom ramen för Vägen vidare. Utvecklingsområden visar i vilken riktning
man vill gå och hur man vill prioritera det framtida arbetet. Utvecklingsområdena ska vara tydliga i varje års verksamhetsplanering och budget inom församlingsinstruktionens giltighetstid.
För varje utvecklingsområde skrivs i församlingsinstruktionen en rubrik följt av några sammanfattande meningar som beskriver utvecklingsområdet. Några frågor och/eller perspektiv
som man kommer att arbeta med inom utvecklingsområdet anges samt vilka mål man vill
uppnå.

Foto omslag: Magnus Aronson, Louise Hedberg, Robert Kneschke, Sune Broman, Alex&Martin, Ralf Elo, Albin Hillert,
Linda Maria Thompson, Mikael Ljungström.

