
 

Kyrklig samling om strukturutredningen 
 
 

 
Kyrklig samling kring bibeln och bekännelsen vill med anledning av Strukturutredningen anföra 
följande:  
 

Även om syftet är gott att försöka skapa en så funktionell organisation som möjligt för att 
säkerställa att kyrkans uppdrag kan utföras också i framtiden med begränsade resurser, så 
innebär utredningens förslag på flera punkter att begreppet församling får en ny innebörd. 
Detta får avgörande konsekvenser både för församlingens verksamhet och för vad en församling 
faktiskt är. Det gäller de församlingar som ingår i ett pastorat, som om utredningens förslag 
bifalls de facto blir ett distrikt i pastoratet, som blir den egentliga församlingen. 
 

När utredningen föreslår denna strukturändring är det uppenbart att ett av motiven är att rädda 
begreppet församling också där en församling inte förmår uppfylla KO:s krav på att gudstjänster 
hålls varje vecka i kyrkan och i övrigt fullgöra en församlings grundläggande uppgift att fira 
gudstjänst, undervisa, utöva diakoni och mission.  
 

Men denna omsorg att rädda dessa ”församlingar” får ödesdigra konsekvenser för alla 
församlingar som ingår i flerförsamlingspastorat. Genom att flerpastoratssamfälligheterna 
avskaffas kommer också mycket stora församlingar och tidigare pastorat att kunna hamna i 
denna kategori när flerpastoratssamfälligheterna ersätts med ett eller flera nybildade 
storpastorat. 
 

Alla församlingar i ett flerförsamlingspastorat blir i realiteten förvandlade till distrikt, alltså även 
församlingar med ett väl fungerande gudstjänstliv och annan verksamhet. De förlorar sitt 
självbestämmande, får inte själva utse sitt församlingsråd, får inte utan pastoratets uttryckliga 
beslut ett eget budgetsansvar för församlingsverksamhet. Detta innebär i praktiken att de 
församlingar som ingår i ett pastorat reduceras till att bli distrikt och att tidigare självständiga 
församlingar med olika profil kan komma att likriktas i de storpastorat som ligger i linje med 
utredningens förslag. 
 

Om utredningens förslag genomförs med att geografiska områden kan kallas församlingar utan 
att egentligen vara det, eller att fungerande församlingar förlorar sitt självstyre så kommer detta 
att utarma Svenska kyrkan. Det är fel väg att möta framtidens utmaningar. Om inte 
församlingsbegreppet får en ordentlig genomlysning måste tyvärr hela utredningen avvisas. Den 
bygger på en felaktig föreställning av vad en församling är. En kyrka kan inte byggas med 
”låtsasförsamlingar”, där inte regelbundna gudstjänster firas och den grundläggande uppgiften 
inte kan utföras (jfr KO 2 kap, 1§) eller med s.k. församlingar där de engagerade saknar reellt 
inflytande över verksamheten. 
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