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KYRKOFULLMÄKTIGES HANDLINGAR 

Till Norrköpings kyrkofullmäktiges sammanträde 2020-01-15. 

Pastoratets församlingsinstruktion 2020 

Föreligger förslag till ny församlingsinstruktion (FIN) för pastoratet, att gälla från och 
med 2020. Nuvarande församlingsinstruktion antogs av domkapitlet 2015. 

Kyrkoordningen skriver följande om församlingsinstruktionen: 

”För varje församling ska det finnas en församlingsinstruktion. Församlingar som 
ingår i ett pastorat ska ha en gemensam församlingsinstruktion. Förslag till försam-
lingsinstruktion ska utarbetas av kyrkoherden och kyrkorådet i samråd med domka-
pitlet. När det gäller en gemensam församlingsinstruktion ska kyrkorådet även sam-
råda med församlingsråden inom pastoratet.” (57 kap, 5 §) 

samt 

”Församlingsinstruktionen får utfärdas av domkapitlet efter godkännande av kyrko-
fullmäktige och kyrkoherde var för sig.” (57 kap, 6 §) 

Processen med att ta fram det nya förslaget till FIN uppfyller kyrkoordningens krav. 
Förslaget har arbetats fram utifrån brett insamlade underlag och i samråd med domka-
pitlets representanter. Kyrkoherden har lett arbetet och kyrkorådets presidium har varit 
styrgrupp. Arbetet och beslutsgången har följt och följer den process- och tidsplan som 
anges nedan.  

Organisation 

• Projektägare:  kyrkorådets ordförande och kyrkoherde
• Projektledare:  kyrkoherde
• Projektgrupp:  kanslichef, adjunkt, kommunikationschef, församlingsherdar, assistent
• Projektstöd: konsulter för kreativa möten 
• Styrgrupp: kyrkorådets presidium 
• Referensgrupp:  ungdomsgrupp
• Redaktör: kanslichef 

Arbetsgrupper 

Följande grupper i pastoratet bidrar med underlag till FIN2020: 



• kyrkorådet
• pastoratets ledningsgrupp
• församlingsråden x 4
• arbetslagen i församlingarna x 4
• engagerade i församlingarna x 4
• arbetslaget på kansliet
• arbetslaget på Diakonicentrum
• arbetslaget på förskolan
• ledningsgruppen på kyrkogård

Översiktlig tidsplan 

Våren 2018 
• Projektplanen läggs fram för kyrkorådet och pastoratets ledningsgrupp
• Projektplanen förankras hos domkapitlet

Hösten 2018 
• Utvecklingsdag 1 september med presentation av arbetet med FIN2020, utvärdering av

FIN2015 och påbörjat arbete med FIN2020. 
• Arbetsmöten i kyrkoråd, församlingsråd och arbetslag
• Församlingsmöten i respektive församling
• Sammanställning av synpunkter och kommentarer, återkoppling i resp grupp
• Presentation av arbetet i kyrkofullmäktige

Våren 2019 
• Utvecklingsdag 26 januari
• Församlingarna, utvecklingsenheten, kansliet och kyrkogård arbetar med sina bidrag till

helheten och det gemensamma i pastoratet, samt till sina egna kapitel
• Pastoratets ledningsgrupp och kyrkorådet arbetar med bidrag till gemensamma kapitel

Hösten 2019 
• Utvecklingsdag 31 augusti
• Redaktör och pastoratets ledningsgrupp skriver
• Återkoppling av skrivningarna i respektive arbetsgrupp
• Församlingsinstruktionen ställs samman
• Kyrkorådet och kyrkoherden beslutar om FIN2020

Våren 2020 
• Kyrkofullmäktige beslutar om FIN 2020 den 2020-01-15
• Utvecklingsdag 25 januari
• FIN 2020 läggs fram för domkapitlet 2020-02-11 för utfärdande



Kyrkorådet föreslår fullmäktige besluta 

att godkänna församlingsinstruktionen enligt förslaget. 


