
Biskoparnas anvisningar till församlingarna om en stegvis avveckling av 
mötesbegränsningarna från och med 1.6.2020 
 
5.5.2020 
 
Församlingarna sköter kyrkans andliga uppdrag genom att förkunna Guds ord, förvalta sakramenten samt verka 
för att utbreda det kristna budskapet och förverkliga kärleken till nästan. Det är särskilt viktigt under 
undantagsförhållanden och har betydelse för människornas psykiska ork och välbefinnande.  
 
Regeringen har den 4 maj 2020 beslutat att övergå till nästa fas när det gäller att bromsa coronaepidemin. Vid 
offentliga sammankomster tillämpas från och med den 1 juni 2020 en mötesbegränsning på 50 personer. 
Regeringen rekommenderar att begränsningen också ska gälla religiösa tillställningar. De som hör till en riskgrupp 
rekommenderas fortsatt att undvika fysiska kontakter och använda sitt eget omdöme. 
 
Biskoparna ger församlingarna följande anvisningar: 
 

Gudstjänster 
Gudstjänster kan från och med den 1 juni 2020 genomföras så att församlingen är närvarande i kyrkorummet. 
Högst 50 personer kan delta i gudstjänsten. I gudstjänsterna kan man fira nattvard. Deltagarnas säkerhet ska 
tryggas genom att man ser till säkerhetsavstånden och ger anvisningar om hygien. Om kyrkorummet är litet kan 
man bli tvungen att begränsa deltagarantalet till mindre än 50 personer. Stiften ger vid behov närmare 
anvisningar. Det rekommenderas att gudstjänsterna fortsättningsvis strömmas på nätet (video- eller 
ljudströmning). 
 

Kyrkliga förrättningar 
Från och med den 1 juni 2020 får högst 50 personer delta i kyrkliga förrättningar. Deltagarnas säkerhet ska 
tryggas genom att man ser till säkerhetsavstånden och ger anvisningar om hygien. Om lokalen är liten kan man bli 
tvungen att begränsa deltagarantalet till mindre än 50 personer. Stiften ger vid behov utförligare anvisningar. 
 

Övriga församlingssammankomster 
Församlingssammankomster kan ordnas från och med den 1 juni 2020 med beaktande av personbegränsningarna 
och deltagarnas säkerhet. Församlingarna uppmanas ordna dagverksamhet för barn, unga och familjer så att 
högst 50 personer deltar samtidigt. 
 

Dagskriftskolor 
Dagskriftskolor kan ordnas från och med den 1 juni 2020 med beaktande av personbegränsningarna och 
deltagarnas säkerhet. När säkerhetsrutinerna utvecklas är det bra att följa skolornas verksamhetsmodeller. 
Stiften ger vid behov utförligare anvisningar. 
 

Konfirmandläger och andra läger 
Det är möjligt att inleda konfirmandläger och annan lägerverksamhet från och med den 1 juni 2020. På grund av 
säkerhetsförberedelserna och andra praktiska orsaker rekommenderas det dock att läger med övernattning 
inleds först efter midsommaren. 
 
I all lägerverksamhet ska man fästa särskild uppmärksamhet vid hygien och tillräckligt rymliga lokaler. Stiften ger 
utförligare anvisningar i samarbete med myndigheterna. 
 
Arbetsgivaren ska också genom behövliga åtgärder se till medarbetarnas hälsa och säkerhet. Arbetsgivarens 
ansvar framhävs särskilt i lägerförhållanden. 



 
Församlingen beslutar om hur och när konfirmandundervisningen ska genomföras. Det är bra att diskutera 
genomförandet med konfirmanderna och deras familjer och i mån av möjlighet höra deras synpunkter. 


