Förslag 2017-11-23, efter samråd med nuvarande distriktsråd 2017-11-19.
Fastställt av Kyrkorådet Täby församling, 2017-12-13.

Instruktion för verksamhetsråden i Täby församling
Organiseringen i Täby församling är reglerad av följande bestämmelser i Kykoordningen (KO – som
är Svenska kyrkans interna stadga).
Täby församling ska som varje församling i Svenska kyrkan fira gudstjänst, bedriva
undervisning samt utöva diakoni och mission (Kyrkoordningen, 2 kap., 1 §).
Kyrkorådet är församlingens styrelse och ska ha omsorg om församlingslivet och har
gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir
utförd (KO, 4 kap., 2 §).
Kyrkoherden leder all verksamhet i församlingen. (KO, 2 kap., 9 §)
Kyrkoherden har ansvar för tillsyn över all verksamhet utifrån Svenska kyrkans tro,
bekännelse och lära (KO, 5 kap., 2 §).
Täby församlingen är en stor församling med många medlemmar och betjänar dessutom fler som bor
och arbetare inom församlingens geografiska gränser. Församlingens arbete är centrerat kring Täby
kyrka, Tibble kyrka, Näsbyparks kyrka, S:t Olofs kyrka, och Gribbylunds kapell. Därtill kommer
lägergården Karlberg och det som hör begravningsverksamheten till. I Verksamhetsplanen, beslutad av
kyrkofullmäktige, benämns dessa för verksamhetsplatser.
I församlingens finns avdelningar med avdelningschefer för de olika huvudområdena, vilka framgår av
Verksamhetsplanen.
För att utföra församlingens grundläggande uppgift finns både anställda och ideella medarbetare.
Vid varje kyrka är en av prästerna förordnad av kyrkoherden att vara samordnare Samordnaren är i
samråd med kyrkoherden ansvarig för gudtjänstplaneringen i respektive kyrka (KO, 17 kap., 9§). Det
finns en särskild instruktion fastställd av kyrkoherden för samordnarna.
Kring de fem kyrkorna finns det verksamhetsråd. Verksamhetsråden benämns:
Verksamhetsråd Täby kyrka
Verksamhetsråd Tibble kyrka
Verksamhetsråd Näsbyparks kyrka
Verksamhetsråd S:t Olofs kyrka
Verksamhetsråd Gribbylunds kapell
Arbetet i verksamhetsråden regleras i denna av kyrkorådet fastställda instruktion.
Verksamhetsråden är ett utflöde av kyrkorådets uppgift att ha omsorg om församlingslivet.
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Val av verksamhetsråd
En ledamot av ett verksamhetsråd ska tillhöra Svenska kyrkan och ha fyllt 16 år.
Ett verksamhetsråd har minst fem ledamöter, varav minst en om möjligt ska vara ledamot eller
ersättare i kyrkorådet. I verksamhetsråden ingår respektive samordnare.
Kyrkorådet väljer ledamöter till verksamhetsråden vid inledningen av en ny mandatperiod, efter
förslag från de avgående verksamhetsråden.
Kyrkorådet utser ordförande i verksamhetsråden vid inledningen av en ny mandatperiod, efter förslag
från de avgående verksamhetsråden.
De kyrkvärdar som är knutna till respektive kyrka, och som inte är valda ledamöter av
verksamhetsrådet, ska alltid kallas till verksamhetsrådets möten.
Verksamhetsrådet föreslår kyrkorådet att välja ny ledamot om någon avslutar sitt uppdrag eller om
verksamhetsrådet ska utökas med fler ledamöter.

Samspel mellan kyrkoråd, kyrkoherde och verksamhetsråd
Minst två gånger per år inbjuder kyrkoherden till en konferens med kyrkorådets presidium,
verksamhetsråden, inklusive samordnarna, och avdelningscheferna.
Mötet under vårterminen ska ligga så att konferensen har möjlighet att diskutera förslag till budget och
verksamhetsplan för nästkommande år. Varje kyrkas egen profil ska utvecklas och förtydligas i
verksamhetsplanen.
Mötet under höstterminen ska ge verksamhetsråden möjlighet att ge förslag till kyrkorådet inför
beslutet inför kommande års församlingskollekter.
Kyrkoherden ska informera respektive verksamhetsrådsordförande när ny samordnare förordnas.
Annan information om medarbetare, fastigheter med mera informerar samordnaren respektive
verksamhetsråd om.

Möten och minnesanteckningar
Ordföranden kallar, i samråd med samordnaren, till möten minst två gånger per termin.
Kyrkoherden och kyrkorådets ordförande kallas till verksamhetsrådets möten och har alltid rätt att
delta.
Vid verksamhetsrådets möten ska det föras minnesanteckningar som ordföranden ansvarar för och som
ska skickas till kyrkorådets ordförande och kyrkoherden för kännedom.
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Uppgifter
Verksamhetsrådet lämnar förslag till kyrkorådet vid val av kyrkvärdar. Vid inledningen till en ny
mandatperiod lämnar det avgående verksamhetsrådet förslag till val av kyrkvärdar.
Verksamhetsrådet samverkar med kyrkvärdskollegiet i planeringen av kyrkvärdar till gudstjänsterna i
respektive kyrka och kapell.
Verksamhetsrådet och samordnaren ska samverka vad gäller gudstjänstplaneringen i respektive kyrka.
Verksamhetsrådet och samordnaren ska samverka vad gäller planering av andra aktiviterer i respektive
kyrka.
Verksamhetsrådet har vård om kyrkliga inventarier och liturgisk utrustning i respektive kyrka. En av
församlingens kyrkvärdar, som kyrkorådet bestämmer, är tillsammans med kyrkoherden ansvarig för
kyrkobyggnadernas inventarier i enlighet med bestämmelserna i kulturmiljölagen (KO, 40 kap., 2 §).
Verksamhetsrådet planerar kyrkkaffen kring gudstjänster och andra aktiviteter.
Verksamhetsrådet samverkar med församlingens avdelning för diakoni och mission för att genomföra
insamlingsperioderna för Svenska kyrkans internationella arbete, Utlandskyrkan (SKUT) och i
samband med insamlingen till ”Världens barn”. Det finns en internationell kommitté i församlingen
som samlar det ideella medarbetarskapet under huvudområdet Mission, med en av kyrkorådet
fastställd instruktion.

