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Rekommendation gällande diakonitjänsternas antal 

Diakoniarbetarnas förbund rekommenderar att det i varje församling finns en tjänst 

för diakonin per varje påbörjad 3000 invånare på området. 

Diakonin är en central uppgift och ett centralt arbetssätt inom kyrkan. Diakonin syn-

liggör den kristna tron och livsstilen. Diakonin möter speciellt de människor, i vilkas 

liv det finns lidande, vilka är i en livssituation med svårigheter och vilka i övrigt är 

sårbara. 

För att församlingen skall kunna förverkliga, organisera och utveckla en fungerande 

och resultatinriktad diakoni behövs det för den uppgifte tillräckligt många anställda 

med diakoniutbildning. Kyrkostyrelsen har fatta beslut om behörighetsvillkoren för 

diakonins tjänst och för dem som i huvudsak utför diakonalt arbete och i kyrkoord-

ningen (KO 6:1) finns beslut om den obligatoriska tjänsten för diakonin. 

Då man fattar beslut om anatalet tjänster för diakoni skall man beakta befolkningens 

hälsa och välmående på församlingens område samt de faktorer som påverkar 

eventuella förändringar och som kan öka behovet av diakonal hjälp. Dessa kan t.ex. 

vara åldersstruktur, andel ensamförsörjare, arbetslöshet, sjuklighet, var området 

finns, tillgängligheten till social- och hälsovårdstjänster samt livskvaliteten och fak-

torer som påverkar delaktigheten. Då man fattar beslut om antalet diakonitjänster 

skall man också beakta diakonins grundprincip att diakonin hjälper alla som bor på 

församlingens område, oberoende av om de är medlemmar i församlingen. Detta är 

anledningen till att man här hänvisar till befolkningen på området, inte endast för-

samlingsmedlemmarna. 

Då man bedömer vad som är tillräckligt med personal skall man också beakta diako-

nitjänsteinnehavarnas breda fält av uppgifter och mångsidiga kunnande. Förutom det 

sociala arbetet hör också själavård, kristen fostran och uppgifter i anslutning till för-

samlingens andliga liv till diakonitjänsteinnehavarens uppgifter. En diakon eller dia-

konissa, vigd till kyrkans tjänst, finns för kyrkans liv genom att förkunna Kristus i ord 

och gärningar. 

Diakoniarbetarnas förbund rekommenderar att det i varje församling finns en diakoni-

tjänst per 300 invånare på församlingens område. I enlighet med ovan nämnda moti-

veringar kan tjänsternas antal vara flera. 

Diakoniarbetarnas förbund 

Styrelsen 21.4.2020 

 


