
Svenska kyrkan + 
NORRKÖPING 

NORRKÖPINGS KYRKOFULLMÄKTIGE 

Sammanträde: onsdagen den 3 november 2021 kl.18.00-21.00 
Plats: Bråvallasalen, Östra Eneby församlingshem, Heleneborgsgatan 36, 

NORRKÖPING 

DAGORDNING 

Öppnande 
Närvaro 
Justering, dag och tid 
Föregående protokoll 

Ärenden 

1. Beslut

2. Beslut

3. Beslut

4. Information

5. Information

6. Information

Avslutande 

Klas Corbelius 
Ordförande 

Budget 2022 

Valförfarande kring ordförande i församlingsråd 

Sammanträdesdatum 2022 

Information från kyrkoherden 

Anmälningsärenden 

Övriga frågor 

- Kallelsen utgör även underrättelse till ersättare.
- Närvaroförhinder ska meddelas pastoratets kansli (tel: 011-24 10 59).
- Handlingar om ärendena finns i Kyrkans hus, vån 3, måndag- fredag kl. 8-12,

13,16.



Ärende Nr 1



KYRKOFULLMÄKTIGES HANDLINGAR 

Till Norrköpings kyrkofullmäktiges sammanträde 2021-11-03. 

Budget 2022 
Arbetet med budgeten för 2022 har skett enligt fastställd tidplan och har omfattat i stort sett alla  
pastoratets delar och enheter. Kyrkorådets arbete inleddes med budgetdagen 2021-03-22 där man  
bl a gick igenom process, tidplan och centrala begrepp samt diskuterade aktuella projekt och förutsätt-
ningar för budgeten. 

Under våren har samråd skett mellan enheter, ekonomiavdelning och fastighetsavdelning, och en  
preliminär budget togs fram till den 2021-06-30. Församlingsråd och kyrkoråd har lämnat in önskemål 
om prioriteringsområden och satsningar, och pastoratets ledningsgrupp arbetade fram ett första budget-
förslag under september. Budgetberedningen arbetade med budgetförslaget vid ett möte 2021-10-04 och 
kyrkorådet fastställde därefter föreliggande beslutsförslag. Ett sammandrag av budgetunderlaget, för-
samlingsrådens input till budgeten samt en barnkonsekvensanalys återfinns i bilagor till detta ärende. 

Kyrkorådet fullmäktige besluta 

att fastställa kyrkoavgiften för 2022 till 92 öre per 100 kr (0,92 % per skattekrona) 

att för begravningsverksamheten 2022 fastställa nettokostnadsbudgeten till 63 829 tkr. 

Vidare föreslås kyrkofullmäktige besluta 

att fastställa 2022 års resultatbudget för den del av verksamheten som finansieras genom kyrkoav-
giften (verksamhetens nettokostnader totalt 138 385 tkr), 

att fastställa investeringarna för församlingar, kansli och utvecklingsenhet till totalt 27 979 tkr samt 
investeringarna för begravningsverksamheten till 21 570 tkr, (som ska finansieras externt) 

att fastställa personalbudgeten samt 

att till protokollet notera den prognos som presenterats över utfallet för kyrkoavgiften för åren 
2023-2024. 

Slutligen föreslås fullmäktige besluta 

att notera den barnkonsekvensanalys som är gjord på budgetförslaget. 

Bilagor 
1. Budgetförslag för 2022
2. Församlingsrådens inriktningsbeslut för budget 2022
3. Barnkonsekvensanalys för budget 2022



Ärende Nr 2



KYRKOFULLMÄKTIGES HANDLINGAR 

Till Norrköpings kyrkofullmäktiges sammanträde 2021-11-03. 

Valförfarande kring ordförande i församlingsråd 

Under 2020 utreddes processen och förfarandet kring att nominera personer till församlingsråden, efter 
en motion till kyrkofullmäktige. Arbetet resulterade i ett antal beslut den 2020-09-09, bl a att kyrko-
fullmäktige ska tillsätta en särskild valberedning som endast ska arbeta med församlingsråden. I sam-
band med att dessa frågor behandlades i fullmäktige gjordes ett yrkande om att församlingsråden ska 
utse en ordförande inom sig, istället för att, som hittills, kyrkofullmäktige utser ordförande, samtidigt 
som övriga ledamöter och ersättare utses. Fullmäktige beslutade att denna fråga skulle utredas av kyrko-
rådet, vilket nu är gjort. 

Kyrkorådets beredning  

I kyrkoordningens 4 kap 26 §, under rubriken Församlingsråd, står: 

”Kyrkofullmäktige ska bland de valda ledamöterna välja en ordförande och församlingsrådet en vice 
ordförande. Kyrkofullmäktige får uppdra åt församlingsrådet att även välja ordförande.” 

Båda lösningarna är alltså möjliga enligt kyrkoordningen: antingen utses församlingsrådsordföranden av 
kyrkofullmäktige eller av församlingsråden själva. Inför de två mandatperioder då församlingsråd fun-
nits (2014-2017 samt 2018-2021) har kyrkofullmäktige utsett ordförande i församlingsråden i pastoratet. 

De två alternativen: 

Kyrkofullmäktige utser ordförande 
Norrköpings kyrkofullmäktige har utsett en särskild valberedning, ”valberedning församlingsråd”, som 
enbart ska ta fram förslag till församlingsråden och inga andra organ. Anledningen till den särskilda 
valberedningen är att särskilja valen till församlingsråd från andra val. Församlingsråden får bestå av 
människor som är engagerade i församlingen, oberoende av eventuell tillhörighet till nomineringsgrupp, 
medan andra organ tillsätts utifrån tillhörighet till nomineringsgrupp och utifrån mandatfördelning enligt 
valresultatet. Det kan då vara rimligt att valberedning församlingsråd även föreslår ordförande till full-
mäktige, som sedan fastställer. Ordförandeposten i ett församlingsråd är en ansvarsfull och ofta krä-
vande roll, och förslag till personer kan behöva beredas av en särskild valberedning. 

Församlingsrådet utser ordförande 
Församlingsrådet är sammansatt efter engagemang i församlingen och inte efter nomineringsgruppstill-
hörighet. Det kan då vara rimligt att församlingsråden själva också får utse en ordförande, istället för att 
kyrkofullmäktige gör det, som är sammansatt med mandatfördelning efter valresultatet. Att församlings-
råden själva utser ordförande innebär att gruppen själva utser en person de har förtroende för. Det mar-
kerar också på ett tydligt sätt att församlingsrådsvalet är fristående från kyrkovalet. 

Kyrkorådet har tagit båda möjligheterna i beaktande i sin beredning och föreslår det förstnämnda, då 
församlingsrådsordförande är ett viktigt och ibland svårt uppdrag, och förslaget behöver noggrann be-
redning.  

Kyrkorådet föreslår fullmäktige besluta 

att kyrkofullmäktige ska utse ordförande i församlingsråden, samt 



att det ska tydliggöras i uppdraget för valberedning församlingsråd att de också ska föreslå 
ordförande för varje församlingsråd. 

Bilaga: Utdrag från KF 2020-09-09 § 28: Motion om nomineringsförfarande till församlingsråd 



Protokollsutdrag 

PROTOKOLL DATUM FÖR MÖTET PROTOKOLL NR SIDA 

Norrköpings kyrkofullmäktige 2020-09-09 2020:3 2 (3) 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

§ 28 Motion om nomineringsförfarande till församlingsråd P-2020-43

Föreligger svar på motion om nomineringsförfarande till församlingsråd. Kyrkorådets Akten 

ordförande Anne Olofsson föredrar ärendet.  4 x FR 
KR 

Klas Corbelius, Gunnar Bredin, Jenny Karlström, Ingrid Cassel, Bo Wetterhall, Rolf Dahl,  

Michael Hörnquist, Hildegard Jarskog, Ilka Mårtensson, Daniel Johansson, Kay Andersson, 

Börje Forsling, Ingvar Hansson, Naima Bahnam Johansson och Freddy Alm yttrar sig. 

Yrkanden: 

1. Bo Wetterhall yrkar på att en att-sats läggs till beslutet: ”att församlingsråden utser ordförande

inom sig”

2. Helena Cimbritz yrkar på ett tillägg i den tredje att-satsen: ”Kyrkofullmäktige fastställer

principerna”.

3. Helena Cimbritz yrkar på ett tillägg i den femte att-satsen: ”Kyrkorådet ska involvera

församlingsråden i arbetet med processen”.

4. Daniel Johansson yrkar på att följande förslag till att-sats återremitteras till kyrkorådet:

”att listan över nominerade som fastställs på nomineringsmötena, ska gälla under ett år från

fastställandet. Om behov av fyllnadsval uppstår därefter, ska även andra namn vara möjliga att

föreslå än de som står på listan. Församlingsrådets synpunkter och förslag ska då beaktas i hög

utsträckning.”

5. Ingrid Cassel yrkar på att Bo Wetterhalls förslag ska tas med i kyrkorådets beredning.

Fullmäktige bifaller yrkande nr 2 och 4. Yrkande nr 1 ställs mot yrkande nr 5. Efter votering vinner  

yrkande nr 5 bifall. Yrkande nr 3 lämnas som en rekommendation och ett ”medskick” till kyrkorådet. 

Kyrkofullmäktige beslutar 

att förslaget om att församlingsråden själva ska utse ordförande ska beredas av kyrkorådet. 

Därefter beslutar kyrkofullmäktige 

att anse motionen besvarad, 

att  kyrkofullmäktige utser en särskild beredningsgrupp som kallas valberedning församlingsråd, 

som har till uppgift att ta fram förslag till församlingsråd utifrån de nomineringar som inkommit 

i samband med församlingarnas nomineringsmöten. Till valberedning församlingsråd får utses 

ledamöter som inte sitter i kyrkofullmäktige. Valberedning församlingsråd hanterar alla  

valärenden gällande församlingsråd under hela mandatperioden, 

att kyrkofullmäktige uppdrar till kyrkorådet att ta fram förslag till styrande principer som 

valberedning församlingsråd ska beakta i framtagandet av förslag till församlingsråd.  

Kyrkofullmäktige fastställer principerna, 

att dokumentet ”Principer och kriterier för valberedningens arbete att föreslå ledamöter och 

Bilaga 1 ärende 2, KF 2021-11-03



Protokollsutdrag 

PROTOKOLL DATUM FÖR MÖTET PROTOKOLL NR SIDA 

Norrköpings kyrkofullmäktige 2020-09-09 2020:3 3 (3) 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

ersättare till församlingsråd” från 2015-08-19 upphävs när de styrande principerna i 

ovanstående att-sats beslutas, samt 

att kyrkofullmäktige uppdrar till kyrkorådet att besluta om processen för nominering till 

församlingsråd, med utgångspunkt från fullmäktigebeslutet från 2013-10-23 (bilaga 3) och 

i linje med kyrkomötets förväntade beslut hösten 2020 (se ovan stycke 1.2 PM från  

kyrkokansliet). 



Ärende Nr 3



KYRKOFULLMÄKTIGES HANDLINGAR 

Till Norrköpings kyrkofullmäktiges sammanträde 2021-11-03. 

Sammanträdesdatum 2022 

Kyrkofullmäktiges datum för sammanträden följer de två stora processerna för årsredovisning 
(våren) och budget (hösten) och är anpassade efter kyrkorådets sammanträden i samma frågor. 
Under hösten har fullmäktige ytterligare ett ordinarie sammanträde.  

Presidiet föreslår fullmäktige besluta 

att kyrkofullmäktiges sammanträdesdagar under 2022 ska vara 

27 april (årsredovisning) 
7 september  
2 november (budget) 

Utöver dessa sammanträden planeras den sk fullmäktigesöndagen att ske den  
13 september. Det är ett tillfälle då kyrkofullmäktige träffas och firar gudstjänst, äter lunch 
tillsammans, uppvaktar jubilarer och får en fördjupad inblick i en församlings verksamhet.  




