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Skrivelsens huvudsakliga innehåll
I skrivelsen redogör kyrkostyrelsen för sin behandling av kyrkomötesärenden fram till
den 30 juni 2018. Vidare lämnas information om ärenden som inte är återrapportering
av direkta uppdrag från kyrkomötet.
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1 Behandlingen av kyrkomötesärenden
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Kyrkostyrelsen lämnar i det följande en redogörelse för sin behandling av kyrkomötesärenden. Alla fortfarande öppna ärenden samt ärenden som avslutats till den
30 juni 2018 redovisas. Detta är ett uttryck för kyrkostyrelsens övergripande ansvar
för verksamheten på Svenska kyrkans nationella nivå och avser att skapa en samlad
överblick.
För varje ärende redovisas kyrkomötets uppdrag i sammanfattning, vad som skett
eller planerats i ärendets handläggning samt om skrivelsen fortfarande är under
behandling eller avslutats sedan föregående redogörelse lämnades.
Följande är vägledande för när en skrivelse anges som slutbehandlad eller inte. En
skrivelse är i första hand slutbehandlad när resultatet av vad kyrkomötet begärt finns
och i förekommande fall lagts fram för kyrkomötet. Exempel på detta är när kyrkomötet begär att kyrkostyrelsen ska återkomma med ett utarbetat förslag i någon fråga.
Skrivelsen är slutbehandlad när kyrkostyrelsens förslag läggs fram för kyrkomötet.
Kyrkostyrelsen betraktar även en skrivelse som slutbehandlad när det uppdrag
kyrkomötet gett är omhändertaget i ett sammanhang som i sin tur har i uppdrag att
göra en redovisning. Ett exempel är när kyrkomötet begär att kyrkostyrelsen ska
tillsätta en utredning i en viss fråga. Skrivelsen anses slutbehandlad i och med att
utredningen tillsatts. Kyrkomötet kommer då i en framtid att få ta del av utredningens
betänkande samt av eventuella förslag från kyrkostyrelsen med anledning av den.
Skrivelser där kyrkomötet ger kyrkostyrelsen något till känna eller informerar
kyrkostyrelsen om vad utskottet har anfört, är i regel avslutade när kyrkostyrelsen
tagit del av kyrkomötets synpunkter och fört dem vidare till aktuell avdelning på den
nationella nivån. Eftersom denna typ av skrivelser inte innebär något uttalat uppdrag
och de konsekvenser som de kan medföra inte är budgetprövade i kyrkomötets budgetutskott måste kyrkostyrelsen anses ha frihet att själv prioritera bland uppdragen.
Däremot kan en sådan skrivelse återspeglas i den årliga redovisningen eller andra
skrivelser till kyrkomötet.
Ett mindre antal uppdrag har senarelagts ett år med hänvisning till nödvändiga
omprioriteringar i planerad verksamhet.

1.1 Skrivelser från kyrkomötet 2017
Kyrkomötets skrivelse 2017:1 med
Budgetutskottets betänkande 2017:2 Årsredovisning för Svenska kyrkans
nationella nivå 2016
(Ks 2018-0077)
Kyrkomötet har den 22 november 2017 i enlighet med Budgetutskottets förslag i
betänkande B 2017:2 beslutat dels att fastställa årsredovisning samt resultat- och
balansräkning för Svenska kyrkans nationella nivå 2016, dels att bevilja kyrkostyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.
Skrivelsen är lagd till handlingarna och slutbehandlad.
Kyrkomötets skrivelse 2017:2 med
Kyrkolivsutskottets betänkande 2017:1 Medlemsstrategi
(Ks 2018-0078)
Kyrkomötet har den 22 november 2017 med anledning av Kyrkolivsutskottets betänkande Kl 2017:1 beslutat att bifalla motion 2017:117 av Jesper Eneroth och Mattias
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Kristenson att uppdra till kyrkostyrelsen att initiera ett brett arbete med att utveckla
en medlemsutvecklingsstrategi med relevans för Svenska kyrkans samtliga nivåer.
Ärendet har behandlats en första gång i kyrkostyrelsen våren 2018. Kyrkostyrelsen
har beslutat att en förstudie ska genomföras avseende befintlig medlemsstatistik, goda
exempel från församlingarnas medlemsvård och en teologisk avvägning kring
medlemsfrågan. Utifrån vad förstudien leder fram till utformas en medlemsstrategi.
Arbetet kommer att bedrivas av en arbetsgrupp på den nationella nivån tillsammans
med en referensgrupp med stifts- och församlingsrepresentanter. Slutrapportering till
kyrkomötet är svårbedömd.
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Kyrkomötets skrivelse 2017:3 med
Kyrkolivsutskottets betänkande 2017:7 Markera mot inhuman behandling av
ensamkommande barn
(Ks 2018-0079)
Kyrkomötet har den 22 november 2017 i enlighet med Kyrkolivsutskottets förslag i
betänkande Kl 2017:7 beslutat att bifalla motion 2017:42, punkt 1, av Gunvor
Torstensson m.fl. att uppdra till kyrkostyrelsen att uppmana Sveriges regering och
Migrationsverket att stoppa omflyttningarna under asylprövningstiden för ensamkommande barn efter 18-årsdagen.
Med anledning av samma betänkande har kyrkomötet också beslutat att bifalla
motion 2017:42, punkt 3, av Gunvor Torstensson m.fl. att uppdra till kyrkostyrelsen
att uppmana Sveriges regering och Migrationsverket att stoppa utvisningarna av
ensamkommande barn med starka asylskäl.
Vidare har kyrkomötet beslutat att bifalla Manilla Bergströms under överläggningen framlagda förslag att lägga till ”och unga” (dvs. ”barn och unga”) i båda de
bifallna att-satserna.
Uppdraget har genomförts genom ett antal åtgärder såsom brev till migrationsministern, medverkan i Asylforum, juluppropet, möte med Migrationsverket m.m.
Frågan följs fortsättningsvis i det löpande arbetet.
Skrivelsen är slutbehandlad.
Kyrkomötets skrivelse 2017:4 med
Kyrkolivsutskottets betänkande 2017:11 Gudstjänster och andakter på
Svenska kyrkans webbplats
(Ks 2018-0080)
Kyrkomötet har den 22 november 2017 i enlighet med Kyrkolivsutskottets förslag i
betänkande Kl 2017:11 beslutat att bifalla motion 2017:94, punkterna 1–3, av HansOlof Andrén att
− uppdra till kyrkostyrelsen att på Svenska kyrkans webbplats tillgängliggöra
svenskkyrkliga poddradiogudstjänster varje sön- och helgdag,
− uppdra till kyrkostyrelsen att på Svenska kyrkans webbplats tillgängliggöra
dagliga svenskkyrkliga poddradioandakter,
− uppdra till kyrkostyrelsen att tillhandahålla församlingarna plattform, struktur,
lagring och distribution för poddradioverksamhet.
Sedan februari 2018 finns en teknisk plattform tillgänglig för att sända andakter och
gudstjänster via svenskakyrkan.se för alla stift och församlingar som är anslutna till
Svenska kyrkans gemensamma webbplats. Genom att sända via svenskakyrkan.se
omfattas det musikaliska materialet av ett särskilt avtal med Stim. Information om

4

detta har gått ut i många olika kanaler och tekniken har använts bland annat vid
biskopsvigningen i mars och vid livesändningar av lokala gudstjänster.
Lösningen bygger på att stift och församlingar tillsammans fyller svenskakyrkan.se
med gudstjänster och andakter, vilka även tillgängliggörs på andra plattformar,
exempelvis Facebook. Tillsammans erbjuder Svenska kyrkan nu en bred digital
gudstjänstverksamhet där människor är.
Skrivelsen är slutbehandlad.
Kyrkomötets skrivelse 2017:5 med
Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande 2017:1 Behörighet som
arbetsledare
(Ks 2018-0081)
Kyrkomötet har den 22 november 2017 i enlighet med Tillsyns- och uppdragsutskottets förslag i betänkande TU 2017:1 beslutat att anta kyrkostyrelsens förslag till
ändringar i kyrkoordningen enligt bilaga 1.
Svenska kyrkans bestämmelser SvKB 2017:3 har utfärdats och trädde i kraft den
1 januari 2018.
Kyrkomötets skrivelse 2017:6 med
Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande 2017:2 Kyrkomusiker i
kyrkoordningen
(Ks 2018-0082)
Kyrkomötet har den 22 november 2017 i enlighet med Tillsyns- och uppdragsutskottets förslag i betänkande TU 2017:2 beslutat att anta kyrkostyrelsens förslag till
ändringar i kyrkoordningen enligt bilaga 1.
Svenska kyrkans bestämmelser SvKB 2017:4 har utfärdats och trädde i kraft den
1 juni 2018.
Kyrkomötets skrivelse 2017:7 med
Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande 2017:6 Medlemskap i Svenska
kyrkan
(Ks 2018-0083)
Kyrkomötet har den 22 november 2017 i enlighet med Tillsyns- och uppdragsutskottets förslag i betänkande TU 2017:6 beslutat att med anledning av motionerna
2017:24, 2017:66 och 2017:115 uppdra till kyrkostyrelsen att i arbetet med en översyn
av frågor om kyrkotillhörigheten beakta det som utskottet har anfört.
En översyn av kyrkotillhörighetsbestämmelserna i 29 kap. kyrkoordningen
genomförs under 2018. I denna översyn kommer att beaktas det Tillsyns- och uppdragsutskottet har anfört i sitt betänkande. En promemoria planeras remitteras senast
i januari 2019 och uppdraget slutrapporteras därefter till kyrkomötet samma år.
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Kyrkomötets skrivelse 2017:8 med
Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande 2017:17 Verksamhetsberättelse
2016 för Svenska kyrkans överklagandenämnd
(Ks 2018-0084)
Kyrkomötet har den 22 november 2017 i enlighet med Tillsyns- och uppdragsutskottets förslag i betänkande TU 2017:17 beslutat att lägga verksamhetsberättelse 2016
för Svenska kyrkans överklagandenämnd till handlingarna.
Skrivelsen är lagd till handlingarna och slutbehandlad.
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Kyrkomötets skrivelse 2017:9 med
Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande 2017:18 Verksamhetsberättelse
2016 för Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar
(Ks 2018-0085)
Kyrkomötet har den 22 november 2017 i enlighet med Tillsyns- och uppdragsutskottets förslag i betänkande TU 2017:18 beslutat att lägga verksamhetsberättelse 2016
för Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar till handlingarna.
Skrivelsen är lagd till handlingarna och slutbehandlad.
Kyrkomötets skrivelse 2017:10 med
Kyrkorättsutskottets betänkande 2017:1 Kyrkomötets arbetsformer
(Ks 2018-0086)
Kyrkomötet har den 22 november 2017 med anledning av Kyrkorättsutskottets betänkande Kr 2017:1 beslutat att
− anta presidiets förslag till ändringar i kyrkoordningen och att ändringarna ska träda
i kraft den 1 januari 2018,
− anta utskottets förslag till ändringar i Arbetsordning för kyrkomötet (SvKB 1999:3)
enligt bilaga 1,
− 2019 genomföra ett tematiskt kyrkomöte i enlighet med Särskild arbetsordning för
kyrkomötet,
− anta utskottets förslag till Särskild arbetsordning för kyrkomötet enligt bilaga 2,
− bifalla Bengt Kjellgrens under överläggningen framlagda förslag att kyrkomötet (i
plenum) ska besluta om vilka särskilda ämnen som ska utgöra tema för de tematiska kyrkomötena,
− bifalla utskottets förslag att informera kyrkostyrelsen om vad utskottet har anfört
avseende tidpunkt för överlämnande av skrivelserna om Verksamhet och ekonomi,
Årsredovisning och kyrkostyrelsens redovisning om hur styrelsen har tagit hand
om kyrkomötets ärenden.
Svenska kyrkans bestämmelser SvKB 2017:5–7 har utfärdats och trädde i kraft
omedelbart respektive den 1 januari 2018.
Kyrkomötets skrivelse 2017:11 med
Kyrkorättsutskottets betänkande 2017:2 Kyrkomötets miljöarbete
(Ks 2018-0087)
Kyrkomötet har den 22 november 2017 i enlighet med Kyrkorättsutskottets förslag i
betänkande Kr 2017:2 beslutat att lägga skrivelsen PSkr 2017:2 Kyrkomötets miljöarbete till handlingarna.
Skrivelsen är lagd till handlingarna och slutbehandlad.
Kyrkomötets skrivelse 2017:12 med
Kyrkorättsutskottets betänkande 2017:5 Verksamhetsberättelse 2016 för
Svenska kyrkans arvodesnämnd för den nationella nivån
(Ks 2018-0088)
Kyrkomötet har den 22 november 2017 i enlighet med Kyrkorättsutskottets förslag i
betänkande Kr 2017:5 beslutat att lägga Verksamhetsberättelse 2016 för Svenska
kyrkans arvodesnämnd för den nationella nivån till handlingarna.
Skrivelsen är lagd till handlingarna och slutbehandlad.
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Kyrkomötets skrivelse 2017:13 med
Kyrkorättsutskottets betänkande 2017:6 Ändringar i kyrkoordningen m.m.,
övriga ändringar och rättelser
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Kyrkomötet har den 22 november 2017 i enlighet med Kyrkorättsutskottets förslag i
betänkande Kr 2017:6 beslutat att
− anta kyrkostyrelsens förslag till ändringar i kyrkoordningen,
− avslå kyrkostyrelsens förslag till ändringar i Arbetsordning för kyrkomötet.
Svenska kyrkans bestämmelser SvKB 2017:8 har utfärdats och trädde i kraft den 1
januari 2018.
Kyrkomötets skrivelse 2017:14 med
Kyrkorättsutskottets betänkande 2017:7 7 Utökat uppdrag för Svenska
kyrkans arvodesnämnd för den nationella nivån m.m.
(Ks 2018-0090)
Kyrkomötet har den 22 november 2017 med anledning av Kyrkorättsutskottets betänkande Kr 2017:7 beslutat att anta
−
−
−
−

utskottets förslag till ändringar i kyrkoordningen enligt bilaga 1,
utskottets förslag till ändringar i Arbetsordning för kyrkomötet enligt bilaga 2,
utskottets förslag till ändringar i Ersättningsstadga enligt bilaga 3,
utskottets förslag till ändringar i Instruktion för Svenska kyrkans arvodesnämnd
för den nationella nivån enligt bilaga 4.

Svenska kyrkans bestämmelser SvKB 2017:9–12 har utfärdats och trädde i kraft
omedelbart.
Kyrkomötets skrivelse 2017:15 med
Ekumenikutskottets betänkande 2017:3 Ekumeniskt möte 1925 och 2025
(Ks 2018-0091)
Kyrkomötet har den 22 november 2017 i enlighet med Ekumenikutskottets förslag i
betänkande Eu 2017:3 beslutat att bifalla motion 2017:22 av Anders Roos m.fl. att
uppdra till kyrkostyrelsen att på lämpligt sätt högtidlighålla det ekumeniska mötet i
Stockholm 1925, lämpligen år 2025.
Steg ett är att utreda lämpliga former samt omfång, innehåll och riktning av högtidlighållandet av det ekumeniska mötet i Stockholm 1925. Ett underlag tas fram med
bland annat utvärderingar av tidigare större möten som grund. Steg två är att utifrån
detta underlag ta beslut om omfång, resurser m.m. och påbörja konkret planering av
högtidlighållandet. Arbetet påbörjas under hösten 2018.
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Kyrkomötets skrivelse 2017:16 med
Gudstjänstutskottets betänkande 2017:1 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan
del I
(Ks 2018-0092)
Kyrkomötet har den 23 november 2017 med anledning av Gudstjänstutskottets betänkande G 2017:1 beslutat att anta Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del I i enlighet
med kyrkostyrelsens förslag och med de ändringar och tillägg som föranleds av
utskottets förslag samt med de justeringar som kyrkomötet redan har beslutat om i
detta ärende, att användas i gudstjänster från och med pingstdagen 2018.
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Kyrkomötet har också beslutat att bifalla Torvald Johanssons under överläggningen framlagda förslag att ge kyrkostyrelsen i uppdrag att arbeta vidare med kompletterande musik till kyrkohandboken. Uppdraget omfattar Gudstjänstmusik A, den
gudstjänstmusik som har en särställning då den bär stora delar av vårt liturgiska
musikarv och som brukas brett bland församlingarna.
Vidare omfattar uppdraget komplettering av musiken till de liturgiska texterna i
Gudstjänstmusik (A–C) med musik från exempelvis samisk tradition, i jazzton, i
nordisk folkton, och från våra systerkyrkor utanför Europa. Arbetet ska ske genom att
en kommitté av sakkunniga musiker och teologer tillsätts med uppdraget att självständigt efter en öppen inbjudan välja ut och bearbeta musiken.
Kyrkomötet har beträffande ändringar i kyrkoordningen i kyrkostyrelsens förslag
i KsSkr 2017:6, punkt 2 beslutat att anta utskottets förslag till ändringar i kyrkoordningen enligt bilaga 4 med den av Läronämnden föreslagna justeringen som kyrkomötet redan beslutat.
Kyrkomötet har beslutat att bifalla utskottets förslag om ändringar i Kyrkomötets
beslut (SvKB 1999:2) om användning av 1972 års bibelkommissions bibelöversättning.
Kyrkomötet har beslutat att bifalla utskottets förslag om ändringar i Kyrkomötets
beslut (SvKB 2001:13) om användning i Svenska kyrkan av översättning till nordsamiska och lulesamiska av Nya testamentet.
Svenska kyrkans bestämmelser SvKB 2017:13–16 har utfärdats och trädde i kraft
pingstdagen 2018.
Frågan om kompletterande musik till kyrkohandboken kommer att hanteras inom
Kyrkostyrelsens musikråd.
Skrivelsen är slutbehandlad.
Kyrkomötets skrivelse 2017:17 med
G 2017:2 Musikråd för Svenska kyrkan
(Ks 2018-0093)
Kyrkomötet har den 23 november 2017 i enlighet med Gudstjänstutskottets förslag i
betänkande G 2017:2 beslutat att med anledning av motionerna 2017:1, 2017:79,
2017:105 och 2017:114 uppdra till kyrkostyrelsen att återkomma till kyrkomötet med
förslag på hur gudstjänstlivet i Svenska kyrkan kontinuerligt kan tillföras ny
gudstjänstmusik utan att det innebär att ny kyrkohandbok antas.
Kyrkostyrelsen har inrättat ett musikråd. I uppdraget för musikrådet ingår att
utforma förslag till strategier för hur gudstjänstlivet kontinuerligt kan tillföras ny
gudstjänstmusik.
Skrivelsen är slutbehandlad.
Kyrkomötets skrivelse 2017:18 med
Organisationsutskottets betänkande 2017:1 Begravningsverksamheten
(Ks 2018-0094)
Kyrkomötet har den 23 november 2017 i enlighet med Organisationsutskottets förslag
i betänkande O 2017:1 beslutat att anta utskottets förslag till ändringar i kyrkoordningen enligt bilaga 1.
Svenska kyrkans bestämmelser SvKB 2017:17 har utfärdats och träder i kraft den
1 januari 2019.
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Kyrkomötet har den 23 november 2017 med anledning av Organisationsutskottets
betänkande O 2017:2 beslutat att anta utskottets förslag till ändringar i kyrkoordningen
enligt bilaga 1.
Kyrkomötet har också beslutat att bifalla Per Lindbergs under överläggningen
framlagda förslag att ordet ”indelningsdelegerade” i 37 kap. 30 § i kyrkoordningen
ska ersättas med ordet ”interimsdelegerade” och att ändringen ska träda i kraft den
1 januari 2018.
Svenska kyrkans bestämmelser SvKB 2017:18 har utfärdats och trädde i kraft den
1 januari 2018.
Kyrkomötets skrivelse 2017:20 med
Organisationsutskottets betänkande 2017:3 Kyrkliga samfälligheter för
särskilda uppgifter
(Ks 2018-0096)
Kyrkomötet har den 23 november 2017 i enlighet med Organisationsutskottets förslag
i betänkande O 2017:3 beslutat dels att anta kyrkostyrelsens förslag till ändring i
kyrkoordningen enligt bilaga 1, dels att uppdra till kyrkostyrelsen att göra en översyn
av bestämmelserna om stiftens tillsyn över de kyrkliga samfälligheterna för särskilda
uppgifter i enlighet med vad utskottet anfört.
Svenska kyrkans bestämmelser SvKB 2017:19 har utfärdats och trädde i kraft den
1 januari 2018.
En promemoria rörande bestämmelserna om stiftens tillsyn planeras upprättas
under 2018 och remitteras under 2019. Uppdraget slutrapporteras därefter till kyrkomötet tidigast samma år.
Skrivelsen är i den del som avser en översyn av bestämmelserna om stiftens tillsyn
inte slutbehandlad.
Kyrkomötets skrivelse 2017:21 med
Organisationsutskottets betänkande 2017:4 Demokratifrågor
(Ks 2018-0097)
Kyrkomötet har den 23 november 2017 i enlighet med Organisationsutskottets förslag
i betänkande O 2017:4 beslutat att med anledning av motionerna 2017:16, 2017:39,
2017:82, 2017:88 och 2017:101 uppdra till kyrkostyrelsen att göra en konsekvensanalys
av direkta och indirekta val ur demokrati-, kyrkosyns- och digitaliseringsperspektiv.
En analys planeras genomföras under 2018, i huvudsak inom kyrkokansliet.
Resultatet av analysen kommer därefter att redovisas för kyrkomötet tidigast 2019 och
samtidigt slutrapporteras.
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Kyrkomötets skrivelse 2017:22 med
Organisationsutskottets betänkande 2017:9 Förordnande av präst i
församlingsråd
(Ks 2018-0098)
Kyrkomötet har den 23 november 2017 i enlighet med Organisationsutskottets förslag
i betänkande O 2017:9 beslutat att bifalla ändring i kyrkoordningen enligt motion
2017:28 av Tomas Jansson m.fl. och att ändringen ska träda i kraft den 1 januari 2018.
Svenska kyrkans bestämmelser SvKB 2017:20 har utfärdats och trädde i kraft den
1 januari 2018.
Kyrkomötets skrivelse 2017:23 med
Organisationsutskottets betänkande 2017:11 Utläggning av valsedlar
(Ks 2018-0099)
Kyrkomötet har den 23 november 2017 i enlighet med Organisationsutskottets förslag
i betänkande O 2017:11 beslutat att med anledning av motion 2017:69 av Kjell
Petersson uppdra till kyrkostyrelsen att införa en ordning där valförrättarna och
röstmottagarna ska se till att valsedlar även för de lokala valen, i de valkretsar som
innefattas i den egna valnämndens ansvarsområde, finns utlagda.
Uppdraget avses tas om hand inom ramen för den allmänna översyn av bestämmelserna om direkta val i kyrkoordningen och i kyrkostyrelsens beslut med närmare
bestämmelser om direkta val (SvKB 2015:15) som sker efter varje valår. En promemoria planeras remitteras senast i januari 2019 och uppdraget slutrapporteras
därefter till kyrkomötet samma år.
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Kyrkomötets skrivelse 2017:24 med
Organisationsutskottets betänkande 2017:14 Definition av ordet pastoral
(Ks 2018-0100)
Kyrkomötet har den 23 november 2017 i enlighet med Organisationsutskottets förslag
i betänkande O 2017:14 beslutat att bifalla motion 2017:147 av Bo Hanson att uppdra
till kyrkostyrelsen att utreda och återkomma till kyrkomötet om hur ordet pastoral i
kyrkoordningen kan ersättas med andra formuleringar, som inte lika lätt missförstås.
Ärendet bereds inom kyrkokansliet. Första steget är att utifrån de identifierade
ställen i kyrkoordningen då ordet pastoral förekommer, göra en teologisk analys över
diskrepanser och dess konsekvenser. Andra steget är att teologiskt tydligt definiera
olika bruk av ordet pastoral. Därefter görs ett förslag till tillämpning i kyrkoordningen.
En rapport skrivs med förslag till förtydliganden. Arbetet påbörjas under 2018.
Slutrapporteras till kyrkomötet 2020.
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Kyrkomötets skrivelse 2017:25 med
Organisationsutskottets betänkande 2017:15 Verksamhetsberättelse 2016 för
Svenska kyrkans valprövningsnämnd
(Ks 2018-0101)
Kyrkomötet har den 23 november 2017 i enlighet med Organisationsutskottets förslag
i betänkande O 2017:15 beslutat att lägga verksamhetsberättelse 2016 för Svenska
kyrkans valprövningsnämnd till handlingarna.
Skrivelsen är lagd till handlingarna och slutbehandlad.
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Kyrkomötets skrivelse 2017:26 med
Budgetutskottets betänkande 2017:1 Verksamhet och ekonomi för Svenska
kyrkans nationella nivå 2018–2020
(Ks 2018-0102)
Kyrkomötet har den 23 november 2017 i enlighet med Budgetutskottets förslag i
betänkande B 2017:1 beslutat
1.
2.
3.
4.
5.

att fastställa inriktning för verksamheten på nationell nivå,
att fastställa kostnadsram för 2018 till 3 224 miljoner kronor,
att medge planeringsram för 2019 till 3 184 miljoner kronor,
att medge planeringsram för 2020 till 3 111 miljoner kronor,
att fastställa en ram på ram på 74 miljoner kronor under åren 2018–2022 för
kostnader för Svenska kyrkan i utlandets fastigheter och lokaler,
6. att fastställa en ram på 6 miljoner kronor under åren 2018–2022 för kostnader för
Svenska teologiska institutets fastighet i Jerusalem

Skrivelsen är lagd till handlingarna och slutbehandlad.

1.2 Skrivelser från kyrkomötet 2016
Kyrkomötets skrivelse 2016:8 med
Ekonomi- och egendomsutskottets betänkande 2016:5 Kyrkomedlemmens
möjlighet att välja egen präst vid kyrkliga handlingar
(Ks 2016-1319)
Kyrkomötet har den 22 november 2016 med anledning av Ekonomi- och egendomsutskottets betänkande EE 2016:5 och motion 2016:58 av Tomas Jansson beslutat att
bifalla av Moni Höglund under överläggningen framlagt förslag att uppdra till
kyrkostyrelsen att göra en breddad utvärdering av nuvarande regelverk kring arvode
för och clearing av kyrkliga handlingar.
Frågan utreds under 2018 och beräknas kunna återkomma till kyrkomötet tidigast
2019, antingen i form av en skrivelse med förslag till ändringar i kyrkoordningen eller
som en avrapportering att uppdraget är slutfört på annat sätt.
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Kyrkomötets skrivelse 2016:9 med
Gudstjänstutskottets betänkande 2016:7 Psalmboken
(Ks 2016-1320)
Kyrkomötet har den 22 november 2016 i enlighet med Gudstjänstutskottets förslag i
betänkande G 2016:7 beslutat att bifalla motion 2016:47 av Katarina Ramnerö
Ödestad och Sven Milltoft att uppdra till kyrkostyrelsen att till kyrkomötet komma
med förslag till revidering och utökning av Den svenska psalmboken, så att den
kommer att fungera tillsammans med den nya kyrkohandboken.
Den första delen av uppdraget handlar om att tillse att den nya kyrkohandboken
och psalmboken fungerar tillsammans. Detta arbete genomförs under 2018. Den andra
delen handlar om att inleda en psalmboksrevision. I Gudstjänstutskottets betänkande
anges att ”en planering för kommande revision bör inledas”. En sådan planering kan
påbörjas med en förstudie som förbereder en revision av Den svenska psalmboken.
En sådan förstudie kan inledas 2019 och avslutas 2020. En psalmboksrevision kan
påbörjas tidigast 2021. Slutrapportering av förstudie kan ske till kyrkomötet 2020.
Slutrapportering av en psalmboksrevision till kyrkomötet går inte att bedöma innan
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förstudien är genomförd då en psalmboksrevision behöver innefatta flera delar.
Sannolikt omfattar arbetet mer än tio år.
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Kyrkomötets skrivelse 2016:10 med
Gudstjänstutskottets betänkande 2016:8 Gudstjänster i annat kristet samfund
(Ks 2016-1321)
Kyrkomötet har den 22 november 2016 i enlighet med Gudstjänstutskottets förslag i
betänkande G 2016:8 beslutat att bifalla motion 2016:48 av Bo Hanson m.fl. att
uppdra till kyrkostyrelsen att utreda behovet av ytterligare bestämmelser i kyrkoordningen om i vilka fall präster får leda gudstjänster i andra kristna samfund.
Arbetet bereds under 2018 genom att först identifiera och avgränsa relevanta frågeställningar och problem. Utredningen fortsätter med teologisk genomlysning av frågeställningarna med hjälp av juridisk kompetens kring tolkning av kyrkoordningens bestämmelser. Arbetet har senarelagts ett år. Uppdraget slutrapporteras till kyrkomötet
2019.
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Kyrkomötets skrivelse 2016:13 med
Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande 2016:2 Legitimation för präster
och diakoner
(Ks 2016-1324)
Kyrkomötet har den 23 november 2016 i enlighet med Tillsyns- och uppdragsutskottets förslag i betänkande TU 2016:2 beslutat att med anledning av motion 2016:5 av
Elisabeth Rydström uppdra till kyrkostyrelsen att i enlighet med utskottets
överväganden tillhandahålla identitetskort.
Frågan har under våren 2018 beretts inom kyrkokansliet. Därvid har framkommit
att de rättsliga förutsättningarna inom området id-handlingar, mot bakgrund av en
pågående statlig utredning, är osäkra och kan ha förändrats redan inom ett par år. Det
finns därför en uppenbar risk att ett tillhandahållande av id-kort enligt de förutsättningar som gäller idag, inte längre är möjligt inom en relativt snar framtid. Kyrkostyrelsen har därför beslutat avvakta de förslag till lagändringar som den pågående
utredningen och regeringen kan komma att lämna, innan ärendet bereds vidare.
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Kyrkomötets skrivelse 2016:15 med
Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande 2016:10 Prästers vigningslöfte och
vigsel av samkönade par
(Ks 2016-1326)
Kyrkomötet har den 23 november 2016 med anledning av Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande TU 2016:10 och motion 2016:29 av Anna Ekström m.fl.
beslutat att bifalla av Jesper Eneroth under överläggningen framlagt förslag att uppdra
till kyrkostyrelsen att utreda frågan om vilka åtgärder som behöver vidtas i såväl
kyrkorättslig mening som från andra relevanta perspektiv för att säkerställa att ingen
utsätts för diskriminering i samband med den kyrkliga handlingen vigsel, samt återkomma till kyrkomötet med förslag.
Ärendet är under beredning utifrån rättsliga förutsättningar avseende diskriminering och vigsel ur lagstiftarens och kyrkomötets perspektiv. Ärendet återkommer till
kyrkostyrelsen under hösten 2018 för ställningstagande till en tidplan, med inriktning
på slutrapportering till kyrkomötet 2019. Arbetet har senarelagts ett år.
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Kyrkomötets skrivelse 2016:16 med
Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande 2016:13 Kommunikation om
upphörande av tillhörighet i Svenska kyrkan
(Ks 2016-1327)
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Kyrkomötet har den 23 november 2016 i enlighet med Tillsyns- och uppdragsutskottets förslag i betänkande TU 2016:13 beslutat att bifalla motion 2016:82 av Ingrid
Smittsarve m.fl. att uppdra till kyrkostyrelsen att utreda vilka rutiner som ska föreligga
för att en persons svenskkyrkliga tillhörighet inte ska upphöra utan att personen ska
få vetskap om det och ges möjlighet att kvarstå som tillhörig.
Förvaltningen av kyrkobokföringssystemet har undersökt möjligheten att automatiskt sända information om gällande regelverk till de personer som berörs. Den tekniska lösningen för att kommunicera medlemskapsregler till alla tillhöriga som
emigrerar från Sverige har tagits fram. En frågeställning som identifierats och som
nuvarande lösning måste kompletteras med gäller diarieföring och arkivering. Att
kommunicera med alla tillhöriga som emigrerar kommer att generera mer än 10 000
ärenden med utgående handlingar per år och det bedöms nödvändigt att från början
automatisera hanteringen av diarieföring och arkivering med hjälp av det ärendehanteringssystem som nu är i pilotdrift i kyrkokansliet. Under 2018 kommer därför
förvaltningen av Kyrkobokföringssystemet och förvaltningen av diarie- och
dokumenthanteringssystemet Public360 ta fram en automatiserad lösning för att
hantera dessa ärenden. När denna fråga väl har lösts kan den framtagna lösningen
konstrueras och implementeras inom några månader. Uppdraget slutrapporteras till
kyrkomötet 2019.
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Kyrkomötets skrivelse 2016:21 med
Kyrkolivsutskottets betänkande 2016:2 Lärande och undervisning i Svenska
kyrkan
(Ks 2016-1340)
Kyrkomötet har den 23 november 2016 i enlighet med Kyrkolivsutskottets förslag i
betänkande Kl 2016:2 beslutat att bifalla motion 2016:52 av Dan Sarkar att uppdra till
kyrkostyrelsen att ta fram en strategi för mission och undervisning bland invandrare.
Inför Verksamhet och ekonomi 2018–2020 konstaterades att det fanns en koppling
mellan detta uppdrag och det planerade programmet för lärande och undervisning. I
dagens läge ser vi att frågor om asylsökande/nyanlända och kristen tro under det
senaste året lyfts på flera sätt i andra delar av kyrkostyrelsens arbete. Den nationella
och kansliövergripande stödfunktionen på intranätet, Support migration, behandlar
ämnet i tre sammanhang. Dels presenteras en sammanställning av material inom
området, dels finns en särskild flik om församlingarnas arbete med religionsdialog
och konversion, dels och framför allt innehåller Support migration en vägledning för
hur församlingarna kan möta människor av annan tro som vill lära sig mer om kristen
tro. Vägledningen är ett resultat av arbetet med det tidigare kyrkomötesuppdraget
Konvertiter (KmSkr 2015:10). Det stöd som tillhandahålls genom Support migration
blir således en resurs i församlingarnas möten med de asylsökande och nyanlända
(invandrare) som vill veta mer om kristen tro. Genom att stödja församlingarnas lokalt
och kontextuellt utformade undervisning, kommer programmet för lärande och
undervisning att ytterligare stärka församlingarnas kompetens att möta asylsökande
och nyanlända med en nyfikenhet och intresse för kristen tro.
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Kyrkomötets skrivelse 2016:22 med
Kyrkolivsutskottets betänkande 2016:3 App om Luthers lilla katekes
(Ks 2016-1341)
Kyrkomötet har den 23 november 2016 i enlighet med Kyrkolivsutskottets förslag i
betänkande Kl 2016:3 beslutat att med anledning av motion 2016:80, punkt 2, av
Jerker Schmidt m.fl. att uppdra till kyrkostyrelsen att ta fram en app på svenska med
Martin Luthers lilla katekes.
Applikationsprogrammets (appens) syfte är att uppmärksamma reformationsåret
och på ett enkelt sätt tillhandahålla kunskap och information om den lilla katekesen
och luthersk tro och tradition på ett sätt som möter yngre målgrupper. Appen
färdigställdes och lanserades under 2017 med namnet Stjärnans väg.
Skrivelsen är slutbehandlad.
Kyrkomötets skrivelse 2016:23 med
Kyrkolivsutskottets betänkande 2016:8 Svenska kyrkans flykting- och
migrationsarbete
(Ks 2016-1342)
Kyrkomötet har den 23 november 2016 i enlighet med Kyrkolivsutskottets förslag i
betänkande Kl 2016:8 beslutat att bifalla motion 2016:32, punkt 2, av Aron Emilsson
att uppdra till kyrkostyrelsen att ta fram råd och vägledning för hur församlingarna
kan arbeta med mission för nyanlända.
Uppdraget är under beredning i nära relation med biskopsmötet. Att hålla samman
pastoralteologiska råd med större frågor om missionsteologi och religionsmöten
främjar trygghet i handlandet i fler situationer. Biskopsbrevet De kyrkliga handlingarna i en mångreligiös kontext är en god grund för detta som med uppdateringar och
kompletteringar väl kan svara mot behovet av råd och vägledning. Uppdraget
slutrapporteras till kyrkomötet 2019.
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Kyrkomötets skrivelse 2016:25 med
Kyrkolivsutskottets betänkande 2016:12 Konfirmandmaterial om Svenska
kyrkans styrning och ledning
(Ks 2016-1346)
Kyrkomötet har den 23 november 2016 i enlighet med Kyrkolivsutskottets förslag i
betänkande Kl 2016:12 beslutat att bifalla motion 2016:42 av Jesper Eneroth och
Lissandra Rickemark att uppdra till kyrkostyrelsen att närmare utreda formerna för ett
nationell utarbetat stödmaterial om hur Svenska kyrkan styrs, som ska kunna användas bland annat i konfirmationsundervisningen.
Ett material som kan användas bl.a. i konfirmandarbetet är klart under hösten 2018.
Skrivelsen är slutbehandlad.
Kyrkomötets skrivelse 2016:26 med
Kyrkolivsutskottets betänkande 2016:17 Funktionsvariationer
(Ks 2016-1347)
Kyrkomötet har den 23 november 2016 med anledning av Kyrkolivsutskottets
betänkande Kl 2016:17 beslutat att bifalla motion 2016:60 av Sofija Pedersen Videke
att uppdra till kyrkostyrelsen att finna former för att stötta Svenska kyrkans arbete
kring frågor om funktionsvariationer.
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En förstudie tas fram med förslag på hur församlingarnas medvetenhet om, och
arbete med, frågor som rör funktionsvariationer kan stärkas. Arbetet har påbörjats och
uppdraget beräknas kunna behandlas av kyrkostyrelsen under hösten 2018.
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

1.3 Skrivelser från kyrkomötet 2015
Kyrkomötets skrivelse 2015:4 med
Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande 2015:15 Adjunktsår för diakoner
(Ks 2015-1177)
Kyrkomötet har den 17 november 2015 i enlighet med Tillsyns- och uppdragsutskottets förslag i betänkanden TU 2015:15 beslutat att bifalla motion 2015:83 av Tomas
Jansson m.fl. att uppdra till kyrkostyrelsen att utreda frågan om ett motsvarande
adjunktsår för nyvigda diakoner.
Med hjälp av en enkätundersökning under hösten 2017 har synpunkter inhämtats
från stiften, ett urval församlingar, diakonstuderande under utbildning och relativt
nyutexaminerade både från helfartsutbildningen och halvfartsutbildningen på distans.
Undersökningen har beaktat stiftens bedömning av kostnader och erfarenheter av
prästernas adjunktsår. Slutsatsen av undersökningen är att motivationen är svag för att
tillskapa en ordning motsvarande den som gäller för nyvigda präster. Kyrkostyrelsen
har därför beslutat att inte föreslå kyrkomötet en förändring som skulle innebära ett
obligatoriskt introduktionsår alternativt introduktionstermin för nyvigda diakoner.
Skrivelsen är slutbehandlad.
Kyrkomötets skrivelse 2015:5 med
Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande 2015:17 Verksamhetsberättelse år
2014 för Svenska kyrkans överklagandenämnd
(Ks 2015-1178)
Kyrkomötet har den 17 november 2015 i enlighet med Tillsyns- och uppdragsutskottets förslag i betänkande TU 2015:17 beslutat att lägga Svenska kyrkans överklagandenämnds verksamhetsberättelse för år 2014 till handlingarna samt att uppdra
till kyrkostyrelsen att lägga fram förslag till sådana ändringar i kyrkoordningen att
domkapitlet kan vara beslutfört i alla typer av ärenden även om såväl ordförande som
vice ordförande är jäviga.
Frågan om jäv i domkapitlet diskuterades vid den domkapitelsöverläggning som
skedde i oktober 2014. Med anledning av kyrkomötesuppdrag har en beredning inletts
och samtal har bl.a. förts med stiftens jurister. Frågan avses under 2018 samberedas
med ett annat ärende som handlar om en översyn av kyrkoordningens bestämmelser
rörande domkapitlens handläggning av obehörighetsärenden m.m. En promemoria
kommer att utarbetas under 2018 och remitteras till stiften senast i januari 2019.
Uppdraget bör därefter kunna slutrapporteras till kyrkomötet 2019.
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Kyrkomötets skrivelse 2015:7 med
Gudstjänstutskottets betänkande 2015:5 Liturgistipendium
(Ks 2015-1182)
Kyrkomötet har den 17 november 2015 i enlighet med Gudstjänstutskottets förslag i
betänkande G 2015:5 att bifalla motion 2015:40 av Torvald Johansson m.fl. att uppdra
till kyrkostyrelsen att utreda formerna för inrättande av ett årligt liturgistipendium till
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textförfattare, tonsättare och skapare av dramaturgi i gudstjänsten eller till den som på
annat sätt utvecklat gudstjänsten.
Kyrkostyrelsen har i juni 2018 med anledning av kyrkomötets skrivelse beslutat
att inrätta ett liturgipris i syfte att främja och synliggöra arbete med liturgisk
utveckling i Svenska kyrkan. Priset delas ut vartannat år med början 2019.
Skrivelsen är slutbehandlad.
Kyrkomötets skrivelse 2015:8 med
Gudstjänstutskottets betänkande 2015:10 Sekulära alternativ till kyrkliga
handlingar
(Ks 2015-1183)
Kyrkomötet har den 17 november 2015 i enlighet med Gudstjänstutskottets förslag i
betänkande G 2015:10 beslutat att med anledning av motion 2015:102 av Ola Isacsson
m.fl. uppdra till kyrkostyrelsen att initiera en undersökning av utvecklingen av
sekulära alternativ med religiösa inslag.
Uppdraget har utförts i samarbete med Centrum för religion och samhälle vid
Uppsala universitet. Resultatet är presenterat i form av en forskningsrapport som finns
publicerad på forskningsenhetens webbsida.
Skrivelsen är slutbehandlad.
Kyrkomötets skrivelse 2015:10 med
Kyrkolivsutskottets betänkande 2015:7 Konvertiter
(Ks 2015-1187)
Kyrkomötet har den 17 november 2015 i enlighet med Kyrkolivsutskottets förslag i
betänkande Kl 2015:7 beslutat att med anledning av motion 2015:39 av Helén Lindbäck
uppdra till kyrkostyrelsen att utarbeta det stöd som behövs i arbetet med konvertiter
och som framgår av betänkandet.
En handledning är framtagen avseende dopundervisning för konvertiter från annan
religiös kontext och ska vara ett stöd för den eller de som ansvarar för dopundervisning i församlingen. Dokumentet Vägledning för människor som vill lära sig mer om
kristen tro finns utlagt på Svenska kyrkans webbplats under Support Migration.
Skrivelsen är slutbehandlad.
Kyrkomötets skrivelse 2015:14 med
Kyrkolivsutskottets betänkande 2015:12 Nya vägar att vara kyrka
(Ks 2015-1192)
Kyrkomötet har den 17 november 2015 i enlighet med Kyrkolivsutskottets förslag i
betänkande Kl 2015:12 beslutat att bifalla motion 2015:55, punkt 1, av Leif Nordlander
att uppdra till kyrkostyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp för att utveckla Nya vägar att
vara kyrka samt att med anledning av motion 2015:55 uppdra till kyrkostyrelsen att
avsätta resurser för Nya vägar att vara kyrka.
Uppdraget relaterar till en större beslutad delsatsning inom Dela tro – dela liv, Nya
sätt att vara kyrka, och utförs i huvudsak inom ramen för denna. Satsningen syftar till
att skapa lärande gemenskaper där medarbetare i Svenska kyrkan får möjlighet till att
inspireras i nya sätt att vara kyrka. En arbetsgrupp är tillsatt med företrädare för den
nationella nivån, nätverket Nya sätt att vara kyrka, Svenska Kyrkans Unga och Salt.
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Kyrkomötets skrivelse 2015:20 med
Organisationsutskottets betänkande 2015:5 Sättet att välja biskop
(Ks 2015-1198)
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Kyrkomötet har den 18 november 2015 i enlighet med Organisationsutskottets förslag
i betänkande O 2015:5 beslutat att med anledning av motion 2015:85 av Lisa Tegby
m.fl. uppdra till kyrkostyrelsen att, med utgångspunkt i principen att stiften utser sin
biskop, genomföra en översyn av processen kring nominering och val av biskopar.
En promemoria har upprättats efter samverkan med några utvalda stift i vilken det
föreslås ett par justeringar i kyrkoordningens reglering av biskopsval. Promemorian planeras remitteras hösten 2018 och uppdraget slutrapporteras därefter till kyrkomötet 2019.
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

1.4 Skrivelser från kyrkomötet 2014
Kyrkomötets skrivelse 2014:7 med
Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande 2014:3 Byte av uppdrag inom
vigningstjänsten
(Ks 2014-1310)
Kyrkomötet har den 18 november 2014 i enlighet med Tillsyns- och uppdragsutskottets förslag i betänkande TU 2014:3 beslutat att med anledning av motion 2014:15 av
Ragnar Persenius uppdra till kyrkostyrelsen att utreda vad som bör gälla när en person
är behörig att utöva både uppdraget som präst och uppdraget som diakon.
Uppdraget bereds med hänsyn till både teologiska och kyrkorättsliga aspekter.
Arbetet har senarelagts och ett förslag kommer att utarbetas under 2018, med slutrapport till kyrkomötet 2019.
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Kyrkomötets skrivelse 2014:17 med
Kyrkolivsutskottets betänkande 2014:3 Svenska kyrkan på nätet
(Ks 2014-1319)
Kyrkomötet har den 19 november 2014 i enlighet med Kyrkolivsutskottets förslag i
betänkande Kl 2014:3 beslutat att dels bifalla motion 2014:22 av Anders Brunnstedt
m.fl. att uppdra till kyrkostyrelsen att skapa en barnportal för Svenska kyrkan på nätet,
dels att med anledning av motion 2014:72 av Jerry Adbo uppdra åt kyrkostyrelsen att
intensifiera arbetet med att på ett samlat sätt tillgängliggöra webbsända gudstjänster.
Det digitala materialet för barn har tagits fram i samarbete med Västerås stift.
Projektets mål är att våren 2018 leverera tre filmer, på temat dop, begravning och
vigsel, samt en app för barn mellan cirka 3 och 6 år. Appen utgår från kyrkorummet
och ska genom lek förmedla Svenska kyrkans liv, lära och traditioner på ett positivt
och pedagogiskt sätt. I projekt- och styrgrupp finns representanter från såväl Västerås
stift som kyrkokansliet i Uppsala.
Möjligheterna för församlingar att direktsända gudstjänster som visas på
svenskakyrkan.se har setts över. Från och med 2018 finns alla tekniska förutsättningar
för att sända gudstjänster via svenskakyrkan.se. För en församling finns det även enkla,
bra och billiga tekniska lösningar för att webbsända en gudstjänst via till exempel
Facebook och Youtube. De sändningarna omfattas dock inte av Svenska kyrkans Stimavtal. Det gör däremot de sändningar som görs direkt på svenskakyrkan.se.
Kyrkokansliet kommer att sammanställa tips och visa på goda exempel för spridning till stift och församlingar.
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Kyrkomötets skrivelse 2014:20 med
Gudstjänstutskottets betänkande 2014:6 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan
(Ks 2014-1322)
Kyrkomötet har den 19 november 2014 i enlighet med Gudstjänstutskottets förslag i
betänkande G 2014:6 beslutat att bifalla motion 2014:79 av Hans-Olof Andrén att
uppdra till kyrkostyrelsen att sedan en reviderad kyrkohandbok del I antagits av
kyrkomötet återkomma med förslag till en reviderad kyrkohandbok del II (vigningsoch mottagningshandlingar).
Arbetet har inletts med en inventering av möjliga vägval inför kommande
förstudie. Ett arbete med en begränsad revision har senarelagts ett år och kan starta
tidigast 2019. En mer omfattande revision kan inledas tidigast 2021.
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

1.5 Skrivelser från kyrkomötet 2013
Kyrkomötets skrivelse 2013:14 med
Organisationsutskottets betänkande 2013:5 Kyrkliga begravningsbyråer
(Ks 2013-1105)
Kyrkomötet har den 19 november 2013 enligt Organisationsutskottets förslag i betänkande O 2013:5 beslutat
− att med anledning av motion 2013:86 punkt 1 av Karin Perers och Anna Lundblad
Mårtensson uppdra till kyrkostyrelsen att tydliggöra gränsdragningen mellan
Svenska kyrkans huvudmannaskap för begravningsverksamheten och kyrklig
näringsverksamhet i samband med begravning. Kyrkostyrelsen ska analysera
frågan och redovisa sin analys till kyrkomötet,
− att med anledning av motion 2013:86 punkt 4 uppdra till kyrkostyrelsen att ta fram
förutsättningar för en nationell kraftsamling kring frågorna om begravning och
mötet med människor i sorg med utgångspunkt i biskopsbrevet om begravning, i
likhet med den tidigare nationella kraftsamlingen mot barn och unga.
Uppdraget om en nationell kraftsamling har slutrapporterats till kyrkomötet 2017.
Utskottet har påpekat behovet av åtgärder i syfte att komma framåt i samtalet om
kyrkliga begravningsbyråer och detta har ingått och bearbetats inom ramen för arbetet
med en nationell kraftsamling. Den första etappen av konferensen i februari 2017
innehöll samtids- och omvärldsanalys kring döden, riten och begravningssituationen
och hur begravningsseden är under förändring. Den andra konferensetappen hade
fokus på församlingens kontinuerliga arbete med begravningens sammanhang och
mötet med de sörjande. I denna konferens presenterades också erfarenheterna från en
kyrklig begravningsbyrå i syfte att bereda utrymme för ett fortsatt samtal om att driva
begravningsbyrå i församlingens regi. Samtalet fördes utifrån förförståelsen om tagna
beslut i kyrkostyrelsen och i Överklagandenämnden. Tillsammans har de båda konferenstillfällena samlat ca 350 personer.
Frågan om kyrkliga begravningsbyråer har behandlats i kyrkostyrelsen under
våren 2018. Kyrkostyrelsen har beslutat att frågan ska beredas vidare.
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Kyrkolivsutskottets betänkande 2013:14 Svenska kyrkans ansvar för
kyrkomusiken som en del av det kyrkliga kulturarvet
(Ks 2013-1111)
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Kyrkomötet har den 20 november 2013 enligt Kyrkolivsutskottets förslag i betänkande Kl 2013:14 beslutat att bifalla motion 2013:89 punkt 1 av Britt Louise Agrell och
Anna Lundblad Mårtensson att uppdra till kyrkostyrelsen att utreda hur nationell nivå
fortsättningsvis ska ta sitt ansvar för kyrkomusiken som en del av det kyrkliga
kulturarvet samt att bifalla motion 2013:89 punkt 2 att uppdra till kyrkostyrelsen att
etablera ett brett samråd kring kyrkomusikens framtida roll i samhällets kulturliv.
Kyrkostyrelsen har beslutat att dels utreda hur den nationella nivån fortsättningsvis
ska ta sitt ansvar för kyrkomusiken som en del av det kyrkliga kulturarvet, dels undersöka förutsättningarna för att etablera ett brett samråd kring kyrkomusikens framtida
roll i samhällets kulturliv. En förstudie som kartlagt behovet inom det kyrkomusikaliska området utifrån motionens intentioner genomfördes 2015 och en arbetsprocess
i linje med kyrkostyrelsens beslut genomfördes våren 2017. Tre seminarier har
genomförts tillsammans med representanter för stift och församlingar. Därefter har en
plattform för Svenska kyrkans musik arbetats fram. Plattformen ska vara gällande för
den nationella nivån och kunna användas som inspiration för stift och församlingar.
Plattformen ska också vara utgångspunkt för arbetet i kyrkostyrelsens musikråd.
Skrivelsen är slutbehandlad.
Kyrkomötets skrivelse 2013:26 med
Kyrkorättsutskottets betänkande 2013:3 Minska krånglet
(Ks 2013-1117)
Kyrkomötet har den 20 november 2013 enligt Kyrkorättsutskottets förslag i betänkande Kr 2013:3 beslutat att uppdra åt kyrkostyrelsen att påskynda kyrkostyrelsens
arbete med en översyn av kyrkoordningen och Svenska kyrkans bestämmelser samt
årligen lämna en rapport till kyrkomötet om vilka åtgärder som vidtagits.
En kartläggning av hur kyrkoordningen och Svenska kyrkans bestämmelser
uppfattas genomfördes i april 2015 genom samtal i s.k. fokusgrupper med företrädare
från församlingar i tre stift samt en fokusgrupp med kanslichefer från stiften. Resultatet av samtalen har därefter analyserats inom kyrkokansliet. Även om det inte finns en
entydig bild av framtida förenklingsbehov har ändå några områden som av grupperna
ansetts angelägna att förenkla och förtydliga kunnat identifieras. Som exempel kan
nämnas regleringen av församlingsråden, kravet på barnkonsekvensanalys inför
beslut, processen kring indelningsändringar och bestämmelserna om offentlighet för
handlingar och arkiv.
Redan till kyrkomötet 2016 lämnades förslag om vissa förtydliganden i bestämmelserna om offentlighet för handlingar och arkiv som bedömdes underlätta för dem
som har att tillämpa bestämmelserna. Under hösten 2016 gjordes en översyn av kyrkoordningens kapitel 37 om ändringar i den kyrkliga indelningen. En promemoria med
förslag till ändringar i indelningsbestämmelserna remitterades under våren 2017 och
en skrivelse överlämnades därefter till kyrkomötet. Till en del var de föreslagna
ändringarna föranledda av frågor som hade lyfts av fokusgrupperna men också av
synpunkter som på annat sätt inhämtats från stiften. Vid kyrkovalet 2017 infördes ett
systemstöd för att nomineringsgrupperna själva skulle kunna registrera sina kandidater, något som efterfrågats bl.a. vid nämnda inventering.
Det finns några ytterligare ändringsförslag som har framkommit vid nämnda
inventering och som det kan finnas skäl att bereda vidare. Kyrkostyrelsen lämnar
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årligen en skrivelse om ändringar i kyrkoordningen där sådana förslag kan tas vidare.
Andra förslag rör snarare sakinnehållet i nuvarande reglering och är därför inte enbart
en fråga om förenkling. Dit hör t.ex. frågan om nuvarande valsystem där några
efterlyser ett helt annat slags kyrkoval eller frågan om hur kollekterna ska fördelas
mellan nivåerna. Det finns också synpunkter på betungande administration som inte
är en konsekvens av kyrkoordningen eller av kyrkostyrelsen beslutade bestämmelser
utan kommer av lagkrav.
Arbetet med att åstadkomma ett så ändamålsenligt och tydligt regelverk som
möjligt sker löpande i samband med att ändringar i bestämmelserna aktualiseras och
blir i den meningen aldrig ”avslutat”. Det pågår även ett arbete med att se över informationen om kyrkoordningen och Svenska kyrkans bestämmelser på svenskakyrkan.se och
kanalerna för spridning av information om bl.a. ändringar i bestämmelserna. Önskemål
om sådana åtgärder har bl.a. framkommit vid samtalen i fokusgrupper och torde kunna
bidra till ökad kännedom om gällande bestämmelser samt underlätta tillämpningen.
Skrivelsen är slutbehandlad.

2 Övrig rapportering
Kyrkostyrelsen lämnar i detta avsnitt information om ärenden som inte är återrapportering av direkta uppdrag från kyrkomötet, utan ärenden som kyrkostyrelsen
särskilt vill redovisa till kyrkomötet.
Kyrkostyrelsen rapporterar återkommande till kyrkomötet om hur processen Dela
tro – dela liv fortskrider och kommer att presentera en utvärdering av genomförande
och måluppfyllelse till kyrkomötet 2019.

2.1 Rapport Dela tro – dela liv
Kyrkostyrelsen beslutade i juni 2012 om en gemensam satsning på kyrkans undervisning och mission för alla åldrar. Hösten 2012 beslutade kyrkomötet om ekonomiska ramar på 60 miljoner för satsningen som löper under perioden 2013–2018.
Tillsammans med stift och församlingar genomförs satsningen Dela tro – dela liv
i syfte att stärka församlingarna i den grundläggande uppgiften och hitta nya vägar i
det konkreta arbetet.
Under 2017 har åtta av 30 delsatsningar avslutats och dess erfarenheter har på
olika sätt tagits omhand både i de deltagande stiften och på Dela tro – dela livs
nationella konferens som hölls den 18–19 maj i Lund. Konferensen var en fördjupningskonferens för medarbetare i Svenska kyrkan som arbetar med pedagogiska
frågor. Det deltog 411 personer från hela landet. Detta var ett samarbete mellan Lund
och Växjö stift tillsammans med handläggaren för Dela tro – dela liv. Lärandefestivalen blev mycket uppskattad av deltagarna och det framfördes förhoppningar om
att detta skulle ske fler gånger. Dela tro – dela liv var också med och genomförde en
av strömmarna på Teologifestivalen Bibeln mitt i allt.
Under 2017 har två digitala nyhetsbrev gått ut till de som anmält att finnas med på
sändlistan. Dela tro – dela liv har även haft utställning och informationsbord på
kyrkomötet.
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Projektet Reformationsåret 2017 är nu avslutat. Syftet var att särskilt uppmärksamma
reformationen eftersom det var 500 år sedan Martin Luther påbörjade den. Genom att
på olika sätt stötta fyra större arrangemang, producera ett antal inspirationsmaterial
samt erbjuda ett gemensamt kalendarium har reformationens högtidlighållande
tydliggjorts för församlingar och stift. Utöver det har artiklar skrivits och publicerats
i dagstidningar och på Svenska kyrkans hemsida. Se vidare
https://internwww.svenskakyrkan.se/reformationsåret2017.
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Utdrag ur kyrkostyrelsens protokoll
Utdrag ur protokoll fört vid kyrkostyrelsens sammanträde den 12 juni 2018.
Närvarande: Antje Jackelén, ordförande, ledamöterna Daniel Tisell, Jesper Eneroth,
Nils Gårder, Mats Hagelin, Lars Johnsson, Leif Nordlander, Marie Rydén Davoust,
Elisabeth Rydström, Britt Sandström, Erik Sjöstrand, Margareta Winberg samt tjänstgörande ersättarna Daniel Larson, Karl-Gunnar Svensson och Carl Seved Tigerhielm.
Föredragande: Expeditionschef Patrik Lidin och enhetschef Birgitta Gunnarsson
Kyrkostyrelsen beslöt i enlighet med arbetsutskottets förslag
att
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till kyrkomötet lämna skrivelsen 2018:3 Redogörelse för behandlingen av
kyrkomötesärenden.

