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Kommer församlingar att försvinna? 
Detta är den fråga som alltid kommit upp på de informationsmöten som redan 
genomförts. Svaret är Nej! Inga av de församlingar som finns i dag inom 

Nordertredingens kontrakt kommer att slås samman. Fårö församling kvarstår som 

egen församling med en egen styrelse som kommer att ha minst samma uppgifter, 
ansvar och mandat som idag. Skillnaden blir namnet på styrelsen som föreslås bli 

församlingsråd istället för kyrkoråd. 

 

Inbjudan till information och frågestund 

Fårö kyrkoråd vill inbjuda alla till ett informationsmöte söndagen den 9 
september. Vi startar med en gemensam gudstjänst i Fårö kyrka kl. 11.00 och 

fortsätter sedan med kaffe och information. Du är också välkommen med övriga 

tankar kring församlingens verksamhet och framtid.  
Välkomna önskar Fårö kyrkoråd och kyrkoherde Lennart Marklund!  

 
Om du inte kan delta den 9 september men vill lämna synpunkter eller ställa 

frågor så kan du maila på info@faroforsamling.se eller ringa Johan Aronsson på 

tel. 22 40 70 eller Lennart Marklund på tel. 22 25 91. 
 

Bakgrund 
Sedan ett par år så pågår en strukturutredning inom Svenska Kyrkan. Inom ramen för 
denna har Visby Stift uppdragit åt pastoraten i stiftet att se över sina organisationer 

och föreslå ändringar som leder till ett mer rationellt utnyttjande av resurserna. Inom 
Nordertredingens kontrakt, som vi tillhör, har detta arbete pågått i över ett år. 

Arbetsgruppen har innehållit representanter från alla pastorat och församlingar. 

Gruppen har tagit fram ett niopunktsförslag som betonar dels att nuvarande 
församlingar med sina sockenkyrkor skall bevaras, dels att resurser som skall ge stöd 

åt församlingarnas arbete samordnas i ett pastorat. Nu vi vill presentera förslaget för 

er och samtidigt inbjuda er att komma med frågor och synpunkter på förslaget. 
 

(Här startar arbetsgruppens förslag) 

Förslaget  
1. Församlingarna Fårö, Bunge, Forsa, Othem-Boge, Gothem, Väskinde och 

Stenkyrka skall utgöra ett pastorat.  
 

2. Församlingen skall svara för kyrkans grundläggande uppgift att fira 
gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Denna 

uppgift kan också utföras tillsammans med andra församlingar. 

 
3. För varje församling skall finnas en församlingsinstruktion som anger hur 

den grundläggande uppgiften skall utföras inom respektive församling, i 

samverkan med andra församlingar och i förhållande till pastoratets ansvar. 
 



4. Varje församling skall ha ett församlingsråd med befogenhet att fatta beslut i 

de angelägenheter som framgår av kyrkoordningen, församlingsinstruktionen 
eller genom särskild delegation. 

 

5. Pastoratet skall svara för personalfrågor, administration, ekonomisk 
förvaltning, fastighetsskötsel och begravningsverksamhet samt annan 

verksamhet som är till stöd och samordning i församlingarnas liv och arbete. 

 
6. I pastoratet skall finnas ett kyrkofullmäktige och ett kyrkoråd som handhar 

dels pastoratets angelägenheter enligt kyrkoordningen, dels andra frågor som 
övergripande berör församlingarna.  

 

7. Församlingarnas ställning inbördes och i förhållande till pastoratet skall inom 
givna ramar vara grundad i principen ’likvärdig representation - delegerat 

ansvar och decentraliserat beslutsfattande’  
 

8. Församlingarna skall ha en gemensam kyrkoherde. Vidare skall det i 

pastoratet finnas minst det antal präster som stiftsstyrelsen bestämmer samt 
den personal i övrigt som behövs för verksamheten. För varje anställd skall 

det finnas en arbetsinstruktion som anger det geografiska ansvarsområdet. 

 
9. Pastoratets namn skall vara ’Norra Gotlands pastorat’. 

 
Kommentar 
Den kyrkliga indelningen skall erbjuda yttre former så att kyrkan kan möta människor 

på ett personligt och engagerat sätt, dela deras tillvaro och fördjupa deras tro. Syftet 
med den indelning som nu föreslås är att bevara de befintliga församlingarna och 

stärka deras möjlighet att utföra sitt uppdrag så att kristen tro och tradition lever 

vidare på norra Gotland. Inom ett gemensamt pastorat ges smidiga förutsättningar för 
stöd och samverkan i detta. 

 

Sju starka församlingar 
Den gängse församlingsverksamheten med gudstjänster, barnverksamhet, 

konfirmandundervisning, den diakonala omsorgen liksom möjligheten att bidra och 
påverka i samhällslivet skall också i fortsättningen skall vara knuten till församlingen. 

Sockenkyrkornas traditionella ställning i församlingslivet består. 
Liksom i dag skall det finnas en församlingsinstruktion som beskriver församlingens 

verksamhet. Församlingsinstruktionen skall ta till vara respektive församlings kultur, 

tradition och andra särskilda förutsättningar. Därför behöver den också utformas i 
samråd mellan församlingarna för att ge synergieffekter i samarbetet inom pastoratet. 

I församlingen skall det finnas ett församlingsråd som styrelse för församlingens 

angelägenheter, som de beskrivs i kyrkoordningen, församlingsinstruktionen eller 
genom beslut som delegerar uppgifter från pastoratet.  På pastoratsnivån finns ett 

gemensamt och direktvalt kyrkofullmäktige. Fullmäktige utser det gemensamma 



kyrkorådet samt de lokala församlingsråden. Den enskilda församlingen kan besluta 

om att utse särskilda sockenråd för att sköta sockenkyrkan och andra frågor i 
församlingsarbetet som berör socknen.  

Med hänsyn till pastoratets uppgift att samordna och besluta i frågor som rör 

församlingarna behöver det finnas former och riktlinjer som ger församlingarna 
möjlighet att påverka det som behandlas och fattas beslut om på pastoratsnivå. Det 

handlar om hur alla församlingar skall vara representerade i kyrkofullmäktige och 

möjlighet till inflytande i det gemensamma kyrkorådet. Men det gäller också hur 
ansvar och befogenheter kan decentraliseras till de enskilda församlingarna. För detta 

finns formella regler. I annat fall får lösningar sökas genom överenskommelser 
mellan församlingarna och den gemensamma pastoratsorganisationen.  

 

Ett gemensamt pastorat – förenar resurser och förenklar samarbete 
Samordning av ekonomi, administration, personalfrågor etc inom pastoratet ökar 

förutsättningarna för en hållbar och bärkraftig lösning för alla församlingar. Samtidigt 
underlättas samarbetet över församlingsgränserna. Varje församling kommer också att 

ha tillgång till ett större arbetslag än vad fallet är med nuvarande indelning. 

Sårbarheten vid vakanser och sjukdom minskar, men framför allt kommer större 
arbetslag också att medföra bredare och varierad kompetens.  

Förutom kyrkoherden beslutar stiftsstyrelsen om det minsta antal övriga präster som 

skall finnas. Pastoratet kan öka antalet men jämfört med idag är det inte orimligt med 
en mindre minskning till förmån för andra personalkategorier som dessutom också 

kan leda gudstjänster, t ex musiker, diakoner och pedagoger. Prästerna avlastas 
administration genom en mindre kanslifunktion för begravningsverksamhet, 

kyrkobokföring och information. Klockare svarar för kyrka, kyrkogård och annan 

fastighetsskötsel. I detta större arbetslag behöver den gamla ordningen med 
’församlingens präst/präster’ upprätthållas även om prästen liksom idag får ansvar för 

flera församlingar. För att främja närhet och förankring i det lokala även för övriga 

anställda bildas geografiska arbetslag knutna till två eller tre församlingar. Samtidigt 
ger det gemensamma pastoratet smidiga möjligheter att vid behov stötta varandra 

över det egna ansvarsområdets gränser. Ideella insatser genom sockenråd och 
enskilda personer kommer att få ökad betydelse i en nära framtid. Här finns potential 

att tillföra viktiga resurser i de geografiska arbetslagen. 
 
 

(Här slutar arbetsgruppens förslag) 

 

Fortsättningen 
Bunge pastorats svar på förslaget om ny indelning lämnas till Stiftet senast den 20 
september och beslut tas av Stiftsstyrelsen den 19 december. Därefter kan arbetet på 

allvar börja att bestämma detaljer som t.ex. tjänsteorganisationen, arbetsledning och 

arbetslag, församlingarnas ansvar genom t ex församlingsinstruktion och delegation, 
arbetsmiljö etc. För Fårö församlings del så planerar vi att till våren börja arbetet med 

nomineringarna till de nya styrelserna. Mer information kommer om det. 
 


