
1 
Bilaga 1, ÖFR211122, Önsta församlingsråd 
 

Kommentarer angående nuvarande Församlingsinstruktion, FIN,  

från Församlingsrådet, FR,  i Önsta församling 

 

Hur upplever ni att FIN ha fungerat under mandatperioden? 

Under Pandemin har det varit svårt och utmanande att helt agera enligt FINs intentioner, vad gäller 

alla verksamheter. 

RKC och Körer har lagts ner, vilket lett till stor frustrering hos många församlingsbor. 

Utvecklingsområden: Familj, barn unga: 1…Kontakter med församlingsbor som skapar relation över 

tid 

Inom Önsta församling har ett antal aktiviteter (som haft den inriktningen) minskat eller lagts ner,     

t. ex. Basaren på Rönnby, Talarkvällar och Trallsångskvällar. 

Positivt är att bl. a. Klädbytardagarna tillkommit. 

Det Pastorala programmet: Utbildning 

Inom Önsta församling har utbildning för vuxna genom Bibelstudier, Diskussionsgrupper, Talarkvällar 

etc. inte varit speciellt aktivt under mandatperioden. 

Diakoni 

Positivt: Att Väntjänsten introducerats och utvecklats samt ansträngt sig för att hålla igång under 

pandemin. Man har funnit nya vägar att nå ensamma genom att producera och dela ut ett 

väntjänstblad på ett covid-säkert sätt då man inte kunnat genomföra besök. 

Negativt: Att Internationellt arbete legat lågt. 

 

Har FIN varit vägledande för verksamheten och ett stöd i det löpande arbetet? På vilket 

sätt/varför inte? 

Det har överhuvudtaget varit svårt att utvärdera på vilket sätt FIN varit vägledande då fokus har varit 

på så mycket annat. 

Nedläggning av RKC samt personalomsättning, svårighet att rekrytera ny personal och avsaknad av 

”historik” hos nya medarbetare har troligtvis medfört att funderingar på om och hur FIN efterlevs 

samt analys av hur FIN fungerat inte har varit i fokus. 

 

Vilka är de tydligaste styrkorna/svagheterna i nuvarande FIN? 

Styrkan är att FIN finns. 

I början av mandatperioden hade vi något möte tillsammans med medarbetarna där FIN var på 

agendan. Frågan är hur mycket den kontinuerligt analyserats och diskuterats vad gäller hur den styr 

och efterlevs. (Önsta FR har hittills (efter att den framtagits) inte varit speciellt engagerad i analys 
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och diskussion av FIN, och ej heller tagit direkta initiativ till därtill, vilket kan upplevas som en 

svaghet.) 

 

 

Tycker ni att något saknas i nuvarande FIN?  Är något överflödigt? 

Utvecklingsområde: Kommunikation: (saknas) 

4…Informera om hur kyrkan tar ställning för och medvetet argumenterar/agerar i frågor som berör 

många församlingsbor, t.ex. klimatet/vår planets framtid. 

Utvecklingsområde: Resursmedvetenhet: (saknas) 

4…Att personella resurser (vad gäller aktiviteter som mer allmänt riktar sig till för tillfället samlade 

personer, och inte till enstaka behövande personer) används på ett sätt som gör att aktiviteterna de 

ingår i når så många församlingsbor som möjligt (på ett eller annat sätt).  Ökat fokus på att nå även 

de 90-95 % av medlemmarna/församlingsborna som är mindre aktiva kyrkobesökare.) 

Någonstans i FIN borde det framgå att starkt fokus skall läggas på högkvalitativa kyrkliga handlingar 

(vilka ju troligtvis når många människor som kanske annars inte är så aktiva kyrkobesökare). 

Församlingsprofil, Önsta församling 

Kunde vara något fylligare, med t.ex. satsning på körverksamhet, talarkvällar, utbildning (t.ex. 

Bibelstudier, Diskussionsgrupper). 
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