
CHECKLISTA FÖR PASTORAT 
Regler för pastoratets verksamhet som domkapitlet får besluta om (57 kap 5 § KO)

GUDSTJÄNST
Firas i pastoratet huvudgudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag? 
(17 kap. 3 och 5 § § KO och 37 kap. 3 § p 1 KO)

 Ja   Nej

Om nej ange varför: 

OBSERVERA att huvudgudstjänst ska firas i pastoratet om inte domkapitlet medgivit undantag för visst tillfälle.

Firar pastoratet regelbundet gudstjänster med annan församling inom Svenska kyrkan?

 Ja   Nej

Om ja ange vilka/vilken församling:

Firar pastoratet huvudgudstjänst tillsammans med församling/ar i ett annat kristet samfund? 
(17 kap. 7 § KO)

 Ja   Nej

Om ja – ange i vilken utsträckning? 

OBSERVERA att domkapitlets tillstånd ska inhämtas.

Används någon annan ordning eller annan musik än kyrkohandbokens i huvudgudstjänsten?  
(17 kap. 4 § och 18 kap. 6 + 6 a § § KO)

 Ja   Nej

Om ja ange vilken: 

OBSERVERA att annan gudstjänstordning än den som ingår i kyrkohandboken får användas vid visst tillfälle eller under 
viss tid, efter beslut av kyrkoherde och efter samråd med församlingens präster och kyrkomusiker samt efter med
givande av församlingsrådet. Beslutet ska anmälas till domkapitlet. Om det finns särskilda skäl får domkapitlet ändra 
eller upphäva kyrkoherdens beslut. Gäller avvikelsen måltidens texter krävs även medgivande av domkapitlet. Ett 
sådant medgivande får lämnas efter ansökan från kyrkoherden. 

OBSERVERA också att annan musik än den som ingår i kyrkohandboken får användas till kyrkohandbokens texter, efter 
beslut av kyrkoherde och efter samråd med församlingens präster och kyrkomusiker samt efter medgivande av försam
lingsrådet. Beslutet ska anmälas till domkapitlet. Finns det särskilda skäl får domkapitlet ändra eller upphäva kyrko
herdens beslut. 



Enligt domkapitlet i Stockholms stift ska huvudgudstjänst med nattvard firas i varje pastorat minst 
24 gånger under ett kyrkoår. Sker så i ert pastorat?
(17 kap. 4 § och 18 kap. 6 + 6 a § § KO)

 Ja   Nej

Om nej ange varför:

TJÄNSTER
Stiftsstyrelsen har beslutat att det ska finnas minst  (ange antal)  prästtjänster (inklusive kyrkoherde) 
i pastoratet. 
(37 kap. 19 § KO)

Domkapitlet har beslutat att det ska finnas minst en kyrkomusiker som ska vara:
(34 kap. 2 § KO)

  Försteorganist     Organist    Kantor

Finns någon av följande specialbefattningar i pastoratet:
(34 kap. 11 § KO)

  Sjukhuspräst   Präst för verksamhet på teckenspråk, finska eller annat språk

  Präst i en samarbetskyrka eller liknande 

  Övrig specialbefattning   Ange vilken: 

PASTORATETS VERKSAMHET PÅ ANDRA SPRÅK ÄN SVENSKA 
(57 kap. 5 § KO)

Redovisa kort pastoratets verksamhet på de andra språk än svenska som behövs för att pastoratet ska 
kunna fullgöra sin grundläggande uppgift:

BARNKONSEKVENSANALYS 
(57 kap. 5 § KO)

I det pastorala programmet ska barnets perspektiv utifrån en barnkonsekvensanalys behandlas. 
Enligt domkapitlets beslut ska barnkonsekvensanalysen lämnas in som bilaga till församlingsinstruktionen. 
Finns denna? 

 Ja   Nej

Om nej ange varför: 



KYRKOR 
(57 kap. 5 § KO)

När det finns flera kyrkor i en församling ska det redovisas hur dessa i huvudsak används. 

Om flera kyrkor finns ange vilka och hur de används:

HANDLINGSPLAN FÖR LÄRANDE OCH UNDERVISNING 
Enligt domkapitlets beslut ska en handlingsplan för lärande och undervisning finnas. Denna lämnas in som 
bilaga till församlingsinstruktionen. Finns denna? 

 Ja   Nej

Om nej ange varför:
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