
Förslag till församlingsmötet 4 december från styrelsen - om ansvarsgrupper och 
dess uppgifter  
 
Sedan i våras har vi i olika fora i församlingen samtalat om att omorganisera utförandet 
av vissa uppgifter i kyrkan och på ett församlingsmöte i höst fick styrelsen i uppdrag att 
arbeta vidare med frågan. Det har vi nu gjort och här kommer ett förslag.   
 
Vi föreslår att vi bildar grupper med 12-15 personer i varje där grupperna med ett 
rullande schema ansvarar för flera olika uppgifter i kyrkan under en viss tidsperiod.  
 
Vi föreslår att grupperna tjänstgör två veckor i taget. Vi ser följande fördelar med det 
(jämfört med t.ex en vecka i taget): 
 

 Större kontinuitet från en vecka till nästa. Ev. missar ena veckan kan rättas till 
nästa.  

 Större flexibilitet inom gruppen om någon t.ex. är bortrest en vecka.  
 Gruppen behöver inte vara i tjänst så ofta. 
 Man hinner lära känna varandra bättre på två veckor än en.  

 
Två gruppledare per grupp utses. Gruppen bör se till att träffas i god tid innan den ska 
tjänstgöra för att börja lära känna varandra och komma överens om vem som gör vad.  
 
OBS! Gruppens ansvar är praktiska göromål (se nedan). Men om gruppen eller några i 
gruppen vill medverka i gudstjänster med t.ex. musik, bibelläsning, ledning osv. bör 
detta uppmuntras. System kan utformas som gör det enkelt för gudstjänstansvariga att 
ha kontakt med den aktuella gruppen.  
 
Vi föreslår att vi gör detta på prov från 1 januari till början av hösten då vi utvärderar 
och fattar beslut om hur vi fortsätter.  
 
Vi föreslår att grupperna (som vi här kallar ansvarsgrupper) har följande uppgifter: 
 
Uppgift När Kommentar 
Städning av samtliga 
lokaler 

Inför söndagen Ett schema över veckans aktiviteter och 
deras lokaler tas fram så grupperna vet 
när det går att städa var.  
 

Lättare städning tisdag eller onsdag Toaletterna och vid behov foajén 
 

Kyrkvärdskap inkl. 
ljud 

Söndag fm Man kan förenkla så långt det är möjligt. 
T.ex. kan e-kassan stå permanent i caféet, 
ev. behövs inte tryckt agenda varje 
söndag? 
 

Snöskottning 
utanför kyrkport och 
sidodörr 

Inför söndag fm och 
andra större 
samlingar 

Vid behov.  



Blommor till 
altarbordet 

Inför söndagen  

Kyrkkaffe söndag morgon-fm Flexibel dukning, måste inte vara på 
borden utan är upp till gruppen. Vad man 
bjuder på bör också vara flexibelt.  
 

Tillfälliga 
uthyrningar 

Veckokvällar, enligt 
bokningarna 

Vakta dörren, servering, ej bakning. 
System för att hjälpa varandra mellan 
grupperna under perioder med mycket 
uthyrning (se nedan).  
 

 
Till alla uppgifter ska skrivna instruktioner finnas på hemsidan och på lätt tillgänglig 
plats i kyrkan.   
 
För att detta ska fungera behövs personer som utför följande kompletterande uppgifter: 
 

 Ansvarig för inköp av städmaterial (Lasse S) till vilken man ska kunna meddela 
när något tar slut.  

 Ansvarig för bokningar av tillfälliga uthyrningar, som inför varje vecka 
informerar kommande ansvarsgrupp om vilka uthyrningar som äger rum under 
veckan. 

 Om vi ska fortsätta erbjuda uthyrning med hembakt behövs en grupp som bakar 
– antingen till varje tillfälle eller i förväg och lägger i en frys i kyrkan där 
ansvarsgruppen hämtar.  

 Under mars-maj är det ca fyra uthyrningar i veckan. Under denna period behövs 
ett backup-system ifall inte grupperna kan ta hand om alla.  

 


