UPPGIFT OCH VERKSAMHET
Österhaninge församlings (252000-0338) grundläggande uppgift är, enligt lag om Svenska kyrkan
och kyrkoordningen för Svenska kyrkan, att ”fira gudstjänst, bedriva undervisning sam utöva diakoni
och mission”. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen
gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Församlingen har
ansvar för den kyrkliga verksamheten för alla som vistas i församlingen. Förutom denna
grundläggande uppgift ansvarar församlingen för begravningsverksamheten enligt
begravningslagen.
Svenska kyrkans församlingar ska enligt Kyrkoordningen ha instruktioner som beskriver hur de
verkställer detta uppdrag. Församlingsinstruktionen (FIN) är utfärdad av Domkapitlet och fungerar
på så sätt även som ett verktyg för stiften att utöva sitt tillsynsuppdrag i församlingarna.
DEN KYRKLIGA INDELNINGEN
Österhaninge församling representerar Svenska kyrkan lokalt.Församlingen utgörs av medlemmar
som är folkbokförda inom församlingens geografiska område.
Församlingen har lokalt självstyre, men är samtidigt en del av Stockholms stift och Svenska kyrkan som
trossamfund.Församlingen styrs i enlighet med Svenska kyrkans princip om den dubbla ansvarslinjen.
Styrning utövas av de förtroendevalda organen och kyrkoherden leder församlingens verksamhet.
ORGANISATION
Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och är direktvalt av församlingens
medlemmar genom kyrkoval. Nuvarande kyrkofullmäktige valdes vid kyrkovalet 2013.
Kyrkofullmäktige fattar beslut i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt,
till exempel mål och riktlinjer för verksamheten,budget och andra viktiga ekonomiska frågor samt val av
förtroendevalda till olika uppdrag. Kyrkofullmäktige sammanträder minst två gånger per år.
Kyrkorådet är församlingens verkställande organ (styrelse) som ansvarar för den löpande
verksamheten och förvaltningen. Kyrkorådet består av ledamöter valda av kyrkofullmäktige samt
kyrkoherden. Kyrkorådet sammanträder minst åtta gånger per år.
Kyrkorådet har utsett ett arbetsutskott som förbereder kyrkorådets sammanträde och ärenden till
kyrkorådet. Arbetsutskottet utgör tillika budgetberedning från och med 2014.
Utöver gällande lagstiftning och förordningar etc, tillämpar församlingen inomkyrkliga regelverk och
dokument såsom kyrkoordningen (KO), Svenska kyrkans bestämmelser (SvKB),
församlingsinstruktion och finanspolicy. Inom personalområdet tillämpar församlingen Svenska
kyrkans kollektivavtal. Församlingen har även upprättat olika typer av policys för t.ex. upphandling
och jämställdhet.

