
Varför ett verktyg?
Ett kyrkoråd har till uppgift att styra verksamheten så att det finns 
förutsättningar för församlingar och pastorat att kunna växa och ut-
vecklas. Kyrkorådet har ansvar för strategi, församlingsutveckling, 
ekonomi, arbetsgivarfrågor, fastighetsförvaltning och begravnings-
verksamhet. Varje kyrkoråd behöver människor som tillsammans har 
en bred kompetens. Varje ledamot behöver inte kunna allt men det är 
viktigt att det finns en gemensam grundläggande kunskaps- och erfa-
renhetsbank, en grundkompetens, i alla kyrkoråd.

Verktyget kan användas som en guide för att kartlägga den gemen-
samma kompetensen och visa på vilket kompetensbehov som finns i 
kyrkorådet. Stiftskansliet har ett speciellt ansvar att stötta kyrkoråden 
i sitt arbete, men det finns också andra goda samarbetspartners när 
det gäller fortbildning av kyrkoråd såsom Svenska kyrkans arbetsgi-
varorganisation och Sensus studieförbund. Verktyget har utarbetats 
i Göteborgs stift i samarbete mellan stiftsanställda och en referens-
grupp på 20 erfarna förtroendevalda från hela stiftet. Referensgrup-
pen har haft en stor bredd både geografiskt och traditionsmässigt.

Att svara
Kompetenskartläggningsverktyget används genom att alla ledamöter 
och ersättare svarar på frågorna på svarsblanketten. Den som svarar 
skattar själv sin kompetens på varje enskild fråga enligt en sexgradig 
skala där 1 innebär mycket låg kompetens och 6 betyder omfattande 
kompetens. Att fylla i svaren tar cirka 15-20 minuter. Därefter lägger 
någon i gruppen in alla svar i excelfilen som hör till verktyget, varefter 
resultatet ges automatiskt. Att lägga in svaren tar cirka 10 minuter, så 
kyrkorådet kan få det gemensamma utfallet mycket snabbt. Resultatet 
ges dels i form av ett lättläst och övergripande diagram, men det går 
också att se utfallet på enskilda frågor. På detta vis får kyrkorådet en 
ögonblicksbild över vilka kompetenser som finns och inom vilka om-
råden det kan behövas fortbildning. Det är kyrkorådet som äger sitt 
resultat, men det är värdefullt om det sänds till stiftets kontaktperson 
för verktyget.  

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna!

Alexandra Cimbritz 
Stiftsadjunkt för ledarskap och organisation 
031-771 30 58, alexandra.cimbritz@svenskakyrkan.se

Ylva Bodell 
Stiftskonsulent 
031-771 30 14, ylva.bodell@svenskakyrkan.se
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FÖRTROENDEVALDA 
OCH KYRKOHERDAR

förGuideVerktyg
KARTLÄGGNING AV ETT 
KYRKORÅDS KOMPETENS

Verktyg för att kartlägga 
ett kyrkoråds kompetens



1. ATT VARA FÖRTROENDEVALD I SVENSKA KYRKAN SOM KR-LEDAMOT
I kyrkorådet behövs kunskap om Svenska kyrkan och förståelse för vad det innebär  
att vara förtroendevald. Hur bedömer du din kunskap om…

1.1 Svenska kyrkans tro och liv?  

1.2 Svenska kyrkans historia?

1.3 dina kunskaper om din församlings eller pastorats organisation?

1.4 uppdragets innebörd att vara förtroendevald i Svenska kyrkan? 

1.5 de olika rollerna att vara förtroendevald och samtidigt ideellt engagerad i församlingen? 

1.6 sekretess och offentlighetsprincip i kyrkorådets arbete?

1 2 3 4 5 6

3. STRATEGI OCH UTVECKLING
I kyrkorådet behövs kunskap om Församlingsinstruktion, målarbete och utvecklingsfrågor. 
Hur bedömer du din kunskap om…

3.1 Församlingsinstruktionens funktion?

3.2 kyrkorådets uppgift att styra församlingens utvecklingsarbete?

3.3 kyrkorådets roll att fatta beslut om prioriteringar och ramar för församlingsverksamheten?

3.4 barnkonsekvensanalysens syfte?

1 2 3 4 5 6

7. FASTIGHETSFÖRVALTNING
I kyrkorådet behövs kunskap om dess ansvar för förvaltning och underhåll av fastigheter och inventarier. 
Hur bedömer du din kunskap om…

7.1 kyrkorådets ansvar för församlingens/pastoratets fastighetsförvaltning?

7.2 kulturmiljölagen?

7.3 kyrkoantikvarisk ersättning? 

7.4 kyrkorådets ansvar för de kyrkliga inventarierna?

1 2 3 4 5 6

6. BEGRAVNINGSVERKSAMHET
I kyrkorådet behövs kunskap om församlingens/pastoratets ansvar inom 
begravningsverksamheten. Hur bedömer du din kunskap om…

6.1 begravningslagen och andra regelverk kring begravningsverksamheten? 

6.2 den lokala begravningsverksamheten?

6.3 kyrkorådets ansvar för utformning och skötsel av kyrkogårdar och begravningsplatser?

1 2 3 4 5 6

5. STYRNING, LEDNING OCH EKONOMI
I kyrkorådet behövs kunskap om kyrkorådets, församlingsrådens och kyrkoherdens olika ansvarsområden samt om det ekonomiska 
arbetets olika delar. Hur bedömer du din kunskap om…

5.1. ansvarsfördelningen enligt Kyrkoordningen mellan kyrkoråd, kyrkoherde  
och i förekommande fall församlingsråd?

5.2 församlingens/pastoratets styrdokument och deras funktion?

5.3 delegation, återrapportering och utvärdering? 

5.4 mål- och verksamhetsplan i budget- och bokslutsprocesserna?

5.5 den ekonomiska redovisningens olika delar? 

5.6 begravningsavgiften respektive kyrkoavgiften?

1 2 3 4 5 6

4. ARBETSGIVARANSVAR
I kyrkorådet behövs kunskap om dess arbetsgivaransvar. Hur bedömer du din kunskap om…

4.1 kyrkorådets arbetsmiljöansvar? 

4.2 arbetsrätt och avtal? 

4.3 vikten av att arbeta med olika policyområden, exempelvis jämställdhet och miljö?

4.4 hur församlingen/ pastoratet kan dra nytta av stöd från stiftet och  
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation?

1 2 3 4 5 6

2. FÖRSAMLINGENS GRUNDLÄGGANDE UPPGIFT
I kyrkorådet behövs kunskap om en församlings grundläggande syfte, uppgift och verksamhet.  
Hur bedömer du din kunskap om…

2.1 en församlings grundläggande uppgift och syfte enligt Kyrkoordningen?

2.2 kyrkorådets ansvar för församlingen/pastoratet som helhet?

2.3 ditt lokala sammanhang och Svenska kyrkans plats och roll i det? 

2.4 olika kyrkliga fromhetstraditioner?

1 2 3 4 5 6

Verktyg för att kartlägga ett kyrkoråds kompetens
Det här verktyget är till för att hjälpa ditt kyrkoråd att kartlägga kompetensen i gruppen. Du som svarar skattar själv din 
kompetens på varje enskild fråga enligt en sexgradig skala där 1 innebär mycket låg kompetens och 6 betyder omfattande 
kompetens.

Detta dokument finns att ladda ner på https://internwww.svenskakyrkan.se/goteborgsstift/fortroendevald


