
Svenska kyrkan 
NORRKÖPING 

NORRKÖPINGS KYRKOFULLMÄKTIGE 

Sammanträde: onsdagen den 15 september 2021 kl.18.00-21.00 
Plats: Mötet sker digitalt via Zoom. För dem som saknar egen 

uppkoppling finns möjlighet att delta via Zoom i Bråvallasalen, 
Östra Eneby församlingshem, Heleneborgsgatan 36, 
NORRKÖPING 

DAGORDNING 

Öppnande 
Närvaro 
Justering, dag och tid 
Föregående protokoll 

Ärenden 

1. Beslut

2. Information

3. Information

4. Information

5. Beslut

6. Information

7. Information

Avslutande 

Norrköping 2021-08-24 

Ändrad rutin för medaljuppvaktning 

Budgetarbetet 2022 - utblick, prioriteringar 

Lokalförsörjningsplan - lägesbeskrivning 

Nominerings- och tillsättningsprocess för 

församlingsråd 

Ändrat datum för nyvalda kyrkofullmäktige 

Information från kyrkoherden 

Anmälningsärenden 

KL C� 
Klas Corbelius 
Ordförande 

- 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 2021-09-15 

Översyn av medaljuppvaktning 

Pastoratet uppvaktar anställda och förtroendevalda som varit i kyrkans tjänst i 20 och 25 år med 
medalj och middag. Under 2018 reviderades formen för firandet. Jubilarerna och en medföljande 
inbjuds till en medaljutdelning i Hedvigs kyrka, med andakt och musikunderhållning. Närmaste chef 
och församlinsherde och/eller församlingsrådsordförande i församlingen där jubilaren verkar inbjuds 
också. Därefter är det middag i Hedvigs prästgård.  

I samband med revideringen av firandet diskuterade kyrkorådet hela förfarandet med 
medaljuppvaktning och att det kan finnas anledningar att se över det. Att ge medalj/guldklocka ”för 
lång och trogen tjänst” är ett traditionellt förfarande som möjligen inte avspeglar dagens samhälle och 
arbetsmarknad. Att uppmärksamma medarbetare/förtroendevalda och goda insatser är dock fortsatt 
önskvärt och värdefullt. 

Kyrkorådet har utrett frågan. I beredningen inhämtades även synpunkter från församlingsråden och 
inget av dem hade något att invända. 

Kyrkorådet, som är arbetsgivare, har beslutat om nya rutiner enligt förslaget för anställda medarbetare. 
För förtroendevalda är det kyrkofullmäktige som ansvarar, varför förslaget nu ställs till fullmäktige. 

Presentation av utredningen och kyrkorådets förslag återfinns i bilaga 1. 

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta 

att godkänna förslaget till ny rutin för uppmuntran av goda arbetsinsatser för förtroendevalda, 
enligt bilaga 1,samt 

att  den nya rutinen ska ersätta den tidigare medaljuppvaktningen. 

Bilaga 
1. Presentation medaljutredning





Ärende Nr 4





KYRKOFULLMÄKTIGES HANDLINGAR 

Till Norrköpings kyrkofullmäktiges sammanträde 2021-09-15 

Process och tidplan för nominering till församlingsråd 

Det är kyrkorådet som beslutar om processen för nominering till församlingsråd (KF 2020-09-09). 
Processen har fastställts av kyrkorådet och till denna följer även en tidplan. Här nedan lämnas 
information om process och tidplan för kyrkofullmäktiges kännedom.  

Processen i steg 
1. Kyrkorådet beslutar om att utlysa nominering, aktuell tidperiod för nomineringar, samt

tidperiod för nomineringsmöten, efter samråd med församlingarna.
2. En kommunikationsplan för hela nomineringsprocessen upprättas i samråd med pastoratets

förvaltning.
3. Under nomineringsperioden kan man nominera sig själv eller andra, via brev, telefon, mail

eller blankett vid olika sammankomster, gudstjänster etc.
4. En oprioriterad/icke rangordnad lista sammanställs som underlag till nomineringsmötet. På

listan ska framgå namn, ålder och bostadsort/stadsdel
5. Ett formellt nomineringsmöte per församling genomförs: strikt formell procedur och

protokollfört möte, listan redovisas, möjlighet att nominera ytterligare kandidater på mötet,
nomineringsprocessen upphör.

6. Sammanställda nomineringslistor skickas till kansliet och delges kyrkorådets presidium.
7. Sammanställda nomineringslistor skickas till fullmäktiges valberedning för församlingsråd.

Nomineringen 
• En blankett fylls i av den som nominerar.
• Nominering sker genom inlämnande/insändande av blanketten.
• Blanketten kan lämnas in på en församlingsexpedition, i samband med

gudstjänster/grupper/körer/sammankomster etc.
• Motsvarande information som finns på blanketten kan också mailas in till församlingen.
• Motsvarande information som finns på blanketten kan också lämnas via telefon.
• Annonsering med information om nomineringsprocessen sker i olika medier (se punkt 2 ovan).

Nomineringsmötet 
• Varje nomineringsmöte leds av en ordförande. Även vice ordförande väljs. Församlingens

utsedda administratör är sekreterare.
• Två justerare väljs.
• Nomineringsmötena skall protokollföras.
• Nominering kan ske på nomineringsmötet. Där intygar den som nominerar att den nominerade

är tillfrågad.
• Lista på nominerade redovisas under mötet.
• När mötet är avslutat är nomineringsmöjligheterna också avslutade.



Tidplan för nominering till församlingsråd 

2021-09-26 söndag Nomineringsperiod börjar  
Kyrkofullmäktiges presidium efterfrågar förslag från församlingsråden 
till ledamöter i valberedning församlingsråd 

2021-10-24 söndag Nomineringsmöten x 4, nomineringsperiod avslutas 
2021-10-27 onsdag Nyvalda kyrkofullmäktige sammanträder, tillsätter valberedning FR 
2021-10-29 fredag Fastställda nomineringslistor skickas till valberedning FR samt till  

kansliet 
2021-11-26 fredag Valberedningens förslag skickas till kansliet 
2021-11-30 tisdag Förslag går med kallelse/handlingar till fullmäktige 
2021-12-08 onsdag Kyrkofullmäktige fastställer ledamöter i församlingsråd 



Ärende Nr 5





KYRKOFULLMÄKTIGES HANDLINGAR 

Till Norrköpings kyrkofullmäktiges sammanträde 2021-09-15 

Ändrat datum för nyvalda kyrkofullmäktiges sammanträde 

För att nomineringsprocessen för församlingsråd ska fungera och processen få den tid som krävs  
(se ärende 4) behöver datumet för nyvalda kyrkofullmäktiges första sammanträde tidigareläggas. I 
sammanträdesplanen ligger mötet den 2021-11-17, men föreslås flytta till den 2021-10-27. 

Nya kyrkofullmäktiges andra sammanträde ligger kvar som planerat den 2021-12-08. 

Kyrkofullmäktiges presidium föreslår kyrkofullmäktige besluta 

att nyvalda kyrkofullmäktiges första sammanträde ska vara den 2021-10-27. 
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