2 kap. Församlingens uppdrag
Församlingens uppgifter
1§

Församlingen är det lokala pastorala området. Församlingens grundläggande uppgift är att fira
gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.
Församlingen har ansvar för den kyrkliga verksamheten för alla som vistas i församlingen.
Församlingen får även lämna bidrag till internationell diakoni och mission.
Särskilda bestämmelser finns om skyldigheten att tillhandahålla dop, konfirmation, vigsel och
begravningsgudstjänst.
Församlingen ska anskaffa och underhålla den egendom som behövs för församlingens
uppgifter samt anställa och avlöna personal, om detta inte är en uppgift för en kyrklig samfällighet
som församlingen ingår i.
Församlingen får bedriva näringsverksamhet om den har naturlig anknytning till församlingens
grundläggande uppgift. (SvKB 2010:4)

2§

Föreskrifter om församlingens ansvar för begravningsverksamheten finns i begravningslagen
(1990:1144).

3§

En församling ska behandla dem som tillhör församlingen lika om det inte finns sakliga skäl för
något annat.

Ansvarsfördelningen
4§

Beslutanderätten i en församling utövas av kyrkofullmäktige eller av ett direktvalt kyrkoråd.
Närmare bestämmelser om beslutanderätten finns i 3 kap.
Av kyrkoordningen framgår att kyrkoherden och kyrkorådet beslutar i vissa frågor. (SvKB
2007:5)

5§

I varje församling ska det finnas ett kyrkoråd och för varje församling en kyrkoherde. Kyrkorådet
är församlingens styrelse. Kyrkoherden leder all verksamhet i församlingen.
Närmare bestämmelser om kyrkorådets uppgifter finns i 4 kap. och om kyrkoherdens uppgifter
i 5 kap. (SvKB 2009:4)

6§

Upphört att gälla. (SvKB 2009:4)

Pastorat
7§

Ett pastorat är en kyrkoherdes tjänstgöringsområde.
Pastoratet kan bestå av endast en församling (enförsamlingspastorat) eller av flera församlingar
(flerförsamlingspastorat).

Samfälligheter
8§

När flera församlingar utgör ett pastorat samverkar de i en samfällighet som svarar för ekonomisk
utjämning, resurshushållning och service (pastoratssamfällighet).
I en pastoratssamfällighet leder kyrkoherden all verksamhet i samfälligheten. (SvKB 2009:4)

9§

Församlingar inom flera pastorat får bilda en samfällighet som svarar för ekonomisk utjämning,
resurshushållning och service (flerpastoratssamfällighet).
Hur beslut om att bilda sådana samfälligheter fattas framgår av 37 kap. 31–34 §§.
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Pastoratsnämnden
10 §

Pastoratsnämnden är ett gemensamt organ för församlingarna i ett flerförsamlingspastorat som
ingår i en flerpastoratssamfällighet.
Närmare bestämmelser om pastoratsnämnden finns i 4 kap. 33–37 §§. (SvKB 2002:9)

Samfällighetens uppgifter
11 §

Samfälligheten har det ekonomiska ansvaret för alla församlingens uppgifter enligt 1 och 2 §§.
Bestämmelser om församlingens rätt att disponera vissa anslag finns i 4 kap. 31 §. Bestämmelser
om församlingens inflytande i budgetarbetet finns 47 kap. 13 §.
Samfälligheten är arbetsgivare för alla anställda och har det grundläggande ansvaret för den
fasta egendomen inom samfälligheten. Samfälligheten är också huvudman för begravningsverksamheten.
När man ska anställa någon som ska ha arbetsuppgifter i endast en av församlingarna i en
samfällighet, är det den församlingens kyrkoråd som ska tillsätta befattningen om inte kyrkorådet
har gett tillstånd till något annat.
När man ska anställa någon som ska ha arbetsuppgifter i endast ett av flerförsamlingspastoraten
i en flerpastoratssamfällighet är det pastoratsnämnden som ska tillsätta befattningen om inte
nämnden har gett tillstånd till något annat. (SvKB 2002:9, 2009:4))

12 §

För det ekonomiska ansvaret för kyrkobyggnaderna i Visby stift får det finnas en samfällighet som
omfattar samtliga församlingar i stiftet. En sådan samfällighet får ändras eller upplösas genom
beslut av stiftsstyrelsen om samtliga församlingar i stiftet har samtyckt till det eller om det finns
synnerliga skäl.
Kyrkostyrelsen får utfärda närmare bestämmelser om en sådan samfällighet.

13 §

En samfällighet får inte besluta om ändringar av en kyrkobyggnad eller i ett kyrkorum utan att
församlingen först har godkänt dessa.

14 §

Bestämmelserna i 3 § gäller också samfälligheterna.

Den kyrkliga beredskapen
15 §

Församlingen och samfälligheten ska vidta de beredskapsförberedelser som behövs för
verksamheterna under kris och höjd beredskap.

Svenska kyrkan i utlandet
16 §

Svenska kyrkan i utlandet omfattar utlandsförsamlingar och övriga utlandsverksamheter.
Kyrkostyrelsen beslutar vilka utlandsförsamlingar som tillhör Svenska kyrkan och vilka övriga
utlandsverksamheter som ska finnas.
Inom Svenska kyrkan i utlandet gäller kyrkoordningens bestämmelser bara om det är särskilt
angivet. (SvKB 2005:17, 2011:7)

17 §

För varje utlandsförsamling ska det finnas en församlingsordning. Beslut om
församlingsordningen fattas av församlingens beslutande organ. I församlingsordningen ska alltid
finnas bestämmelser om vilka av kyrkoordningens bestämmelser som gäller för församlingen, om
församlingstillhörighet samt om rösträtt och valbarhet i församlingen.
En församlingsordning för en viss församling ska för att gälla vara fastställd av kyrkostyrelsen
efter att Domkapitlet i Visby stift har getts tillfälle att yttra sig.
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Kyrkostyrelsen får utfärda närmare bestämmelser om församlingsordningen. (SvKB 2005:17,
2011:7)
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