Klädpolicy Täby församling
Denna policy reglerar hur Täby församling förutsätter att anställda medarbetare klär sig på
arbetsplatsen och under arbetstid.
Ett trevligt och korrekt bemötande förmedlar en positiv känsla för Svenska kyrkan och för
varje enskild medarbetare. Därför är det viktigt att medarbetarna klär sig på ett sätt som går i
linje med förelagda arbetsuppgifter. Alla medarbetare som dagligen möter medlemmar och
besökare ska lätt kunna identifieras med Svenska kyrkan och Täby församling. God personlig
hygien, liksom klädsel som är hel, ren och välvårdad förutsätts.
Arbetsgivaren står för kostnaden för profil- och skyddskläder. Präster och diakoner använder
vid gudstjänster och kyrkliga handlingar liturgiska kläder enligt vedertagen kyrklig praxis och
kyrkoherdens anvisningar. Präster och diakoner får liturgiska plagg i form av albor och röklin
för personligt bruk så länge anställningen i Täby församling pågår. Präster och diakoner kan
köpa två stycken skjortor per år på arbetsgivaren bekostnad. Även andra vardagliga präst- och
diakonkläder kan köpas in vid behov och efter beslut av respektive chef.
Särskilda regler för präster och diakoner
Präster och diakoner tillhör vigningstjänsten och företräder kyrkan på ett särskilt sett.
Limadokumentet (Baptism-Eucharist-Ministry, BEM) från 1982 beskriver vigningstjänsten
bland annat så här:
För att fullgöra sitt uppdrag behöver kyrkan personer, som offentligt och utan
uppehåll är ansvariga för att hänvisa till dess grundläggande avhängighet av
Jesus Kristus och därmed, inom ramen för gåvornas mångfald, utgöra ett fokus
för dess enhet. Det ämbete de personer innehar, som alltsedan äldsta tid har
blivit ordinerade, är konstitutivt för kyrkans liv och vittnesbörd.
Prästers och diakoners liturgiska klädsel och klädsel till vardags visar deras uppgift att vara
offentliga med sin bekännelse till Kristus som Herre
Präster och diakoner använder som regel präst- eller diakonskjorta. Detta gäller även vid resor
i tjänsten. Diakoner kan till vardags bära civila kläder, men med diakonemblemet väl synligt.
Vid läger och gudstjänster och kyrkliga handlingar vid lägervistelser anpassas prästers och
diakoners klädsel till rådande förhållanden. Inga medarbetare behöver vid läger använda
namnbricka.
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För samtliga anställda gäller följande
På arbetsplatsen ska en namnskylt som regel användas, eller i förekommande fall tydliga
profil- eller skyddskläder med Täby församlings logotyp.
Arbetsgivarens föreskrifter om skyddskläder ska alltid följas av arbetstagaren.
Kyrkomusiker erbjuds särskilda orgelskor på arbetsgivarens bekostnad, i samråd med
respektive chef.

Detaljerade föreskrifter
Detaljerade föreskrifter kring klädsel finns i en särskild instruktion utfärdad av kyrkoherden.

