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Församlingsrådets ansvar och uppgifter

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att återkomma till kyrkomötet med
förslag till ändringar i kyrkoordningen som förtydligar vilka som är församlingsrådets
uppgifter och som stärker församlingsrådens lokala ansvar, beslutsrätt och självständighet.

Motivering
I kyrkoordningen finns det inte en samlad bild av vilka uppgifter som församlingsråden har. Uppdragen finns nämnda i olika kapitel och paragrafer, vilket bidrar till en
osäkerhet om vilka ett församlingsråds uppgifter är och vilket mandat det har. Det har
inom ramen för pedagogiskt ledarskap gjorts en gedigen uppsats av stiftsadjunkten i
Uppsala stift Anders Hedman med titeln En känsla av inflytande – En dokumentstudie
av församlingsrådets autonomi (2018), som tydliggör bristerna i kyrkoordningen.
Det är svårt att få den samlade bilden när uppgifterna är spridda under kapitlen 3,
4, 17, 20, 37, 40, 41, 43 och 57 med olika paragrafer inom dessa. Många uppgifter,
men utspritt på så många olika ställen i kyrkoordningen att det blir en otydlighet.
Kyrkorådet kan också, enligt 4 kap. 21 §, delegera en eller flera uppgifter till ett
eller flera församlingsråd. Kyrkorådet ska då i församlingsinstruktionen klargöra vilka
delegationer som gjorts.
Det är många uppgifter som församlingsråden har på sitt bord, men frågan är om
kunskapen om dessa framstår tydligt i kyrkoordningen. Därför vore det lämpligt att
införa församlingsrådens uppgift i 4 kap. 21 § som ett förtydligande med hänvisningar
för varje punkt till det kapitel och paragraf där uppgiften finns med i kyrkoordningen.
En sådan koppling förekommer på flera platser i kyrkoordningen.
I 4 kap. 20–27 §§ finns kyrkoordningens bestämmelser om kyrkoråd och församlingsråd.
I 4 kap. 27 § finns det också med hänvisningar till vilka bestämmelser om
kyrkorådet som också ska tillämpas på församlingsråd.
Den här motionen vill att 4 kap. 21 § ändras så att uppgifterna som finns med på
andra ställen i kyrkoordningen ska tillföras ungefär som görs i 4 kap. 18 §. Det skulle
i så fall innebära att det i 4 kap. 21 § läggs till de uppgifter som finns i kyrkoordningen
för församlingsråden.
En sådan redigering som här föreslås skulle underlätta överblicken och vara ett
förtydligande av kyrkoordningens bestämmelser avseende församlingsråden.
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