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Kyrkomötet
Ekonomiutskottets betänkande 2020:3

Redogörelse för behandlingen av kyrkomötesärenden

Sammanfattning
Betänkandet behandlar kyrkostyrelsens skrivelse 2020:3 Redogörelse för behandlingen av kyrkomötesärenden.
Utskottet föreslår att skrivelsen med godkännande läggs till handlingarna.

Utskottets förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att med godkännande lägga skrivelsen till handlingarna.

Skrivelsens förslag
Kyrkostyrelsens skrivelse 2020:3 Redogörelse för behandlingen av
kyrkomötesärenden
Kyrkomötet beslutar att med godkännande lägga kyrkostyrelsens skrivelse Redogörelse för behandlingen av kyrkomötesärenden till handlingarna.

Yttrande från andra utskott
Ekonomiutskottet har erbjudit samtliga utskott att yttra sig över skrivelsen och förklarat sig särskilt intresserade av de delar som behandlar respektive utskotts sakområde.
Följande yttranden har inkommit.
Ekumenikutskottet har yttrat sig över skrivelse 2020:3 i Eu 2020:2y, bilaga 1.
Förvaltarskapsutskottet har yttrat sig över skrivelse 2020:3 i F 2020:3y, bilaga 2.
Kyrkolivsutskottet har yttrat sig över skrivelse 2020:3 i Kl 2020:2y, bilaga 3.
Organisationsutskottet har yttrat sig över skrivelse 2020:3 i O 2020:2y, bilaga 4.
Samhälls- och kulturutskottet har yttrat sig över skrivelse 2020:3 i SK 2020:3y,
bilaga 5.

Bakgrund
Kyrkostyrelsens skrivelse består av Redogörelse för behandlingen av kyrkomötesärenden inklusive avsnittet Övrig rapportering samt en bilaga.
Av redovisningen framgår att av totalt 57 skrivelser från tidigare kyrkomöten har
37 skrivelser helt eller delvis avslutats under året, medan 20 återstår. Delar av vissa
avslutade ärenden har av kyrkostyrelsen förts vidare i nya eller pågående utredningar
eller på annat sätt. Några uppdrag har senarelagts med hänvisning till nödvändiga omprioriteringar.
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Kyrkostyrelsen betraktar en skrivelse från kyrkomötet som slutbehandlad när resultatet av vad kyrkomötet begärt finns och, i förekommande fall, lagts fram för kyrkomötet, eller när det uppdrag kyrkomötet gett är omhändertaget i ett sammanhang som
i sin tur har i uppdrag att göra en redovisning. Skrivelser där kyrkomötet vill informera
kyrkostyrelsen om vad utskottet anför är i normalfallet avslutade när kyrkostyrelsen
tagit del av kyrkomötets synpunkter och fört dem vidare till ansvarig verksamhet på
nationell nivå.
Kvarvarande skrivelser är följande.
År

Nr

Rubrik

2019

KmSkr 2019:2 med E 2019:3
samt motionerna 2019:31 1700
år sedan kyrkomötet i Nicaea
och 2019:43 Finansiering av institutionssjälavården i förhållande till utjämnings/bidragssystemet

Redogörelse för behandlingen av kyrkomötesärenden (avslutad), motion
2019:31 bereds inom ramen för KmSkr
2017:15 Ekumeniskt möte 1925 och
2025 och motion 2019:43 bereds inom
ramen för KmSkr 2018:5 Flygplatskyrkans framtid

2019

KmSkr 2019:12 med G 2019:1

Gudstjänstupplevelser

2019

KmSkr 2019:13 med G 2019:4

Svenskkyrklig sångsamling

2019

KmSkr 2019:25 med Kl 2019:1

Läroplan för Svenska kyrkan

2019

KmSkr 2019:26 med Kl 2019:5

Utbildning och stöd för ledare i undervisning

2019

KmSkr 2019:27 med Kl 2019:6

Låt oss lära på fler sätt

2019

KmSkr 2019:28 med F 2019:2

Studera klimatfrågor och naturens rättigheter

2019

KmSkr 2019:29 med F 2019:5

Kristen värdegrund med undervisning
och lärande för en hållbar framtid

2018

KmSkr 2018:4 med G 2018:5

Ny psalmbok

2018

KmSkr 2018:5 med SK 2018:10

Flygplatskyrkans framtid

2018

KmSkr 2018:15 med F 2018:3

Domkyrkornas ställning i Svenska kyrkan

2018

KmSkr 2018:20 med O 2018:4

Församlingens grundläggande uppgift

2017

KmSkr 2017:2 med Kl 2017:1

Medlemsstrategi

2017

KmSkr 2017:15 med Eu 2017:3

Ekumeniskt möte 1925 och 2025

2017

KmSkr 2017:21 med O 2017:4

Demokratifrågor

2016

KmSkr 2016:8 med EE 2016:5

Kyrkomedlemmens möjlighet att välja
egen präst vid kyrkliga handlingar

2016

KmSkr 2016:9 med G 2016:7

Psalmboken

2
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2016

KmSkr 2016:13 med TU 2016:2

Legitimation för präster och diakoner

2015

KmSkr 2015:5 med TU 2015:17

Verksamhetsberättelse år 2014 för
Svenska kyrkans överklagandenämnd

2014

KmSkr 2014:7 med TU 2014:3

Byte av uppdrag inom vigningstjänsten

2014

KmSkr 2014:20 med G 2014:6

Kyrkohandbok för Svenska kyrkan

I avsnittet Övrig rapportering slutrapporterar kyrkostyrelsen satsningen Dela tro –
dela liv, satsningen på undervisning och mission för alla åldrar. Den tilldelades en ram
på 60 miljoner för perioden 2013–2018. Under 2019 arrangerades en avslutande konferens som dels syftade till att sprida erfarenheter och kunskaper som erhållits under
satsningen men som också ville inspirera till fortsatt pedagogiskt utvecklingsarbete.
Konferensen knöt även ihop Dela tro – dela liv med det fortsatta arbetet i programmet
Lärande och undervisning.
Satsningen har utvärderats vid två olika tillfällen av externa utvärderare, den första
gången under den pågående satsningen och den andra gången i samband med att satsningen avslutats. I slutrapporten redogörs för några av de erfarenheter och slutsatser
som man kunnat dra. Den avslutande utvärderingen bidrar med ett framåtsyftande underlag för planering, målskrivning och genomförande av bland annat satsningen på
programmet Lärande och undervisning.
Av skrivelsen framgår att KmSkr 2019:17–24, som alla handlar om tematiskt
kyrkomöte 2019 – undervisning, är slutbehandlade och man hänvisar i dessa till den
rapportering som återfinns i bilaga. Kyrkostyrelsen presenterar i denna en sammanställning med en samlad analys av utskottens resonemang i de betänkanden som
samtliga utskott lämnade med anledning av styrelsens skrivelse till 2019 år kyrkomöte
kring temat Undervisning. Vidare redovisas i bilagan hur de medskick och förslag
som kyrkomötet lämnade förra året är omhändertagna av kyrkostyrelsen. Detta sker
antingen inom pågående verksamhet eller kan kopplas till styrelsens långsiktiga planering utifrån målbild 1, 2 och 3.

Utskottets överväganden
Beslut om att med godkännande lägga skrivelsen till handlingarna
Utskottets förslag: Kyrkomötet beslutar att med godkännande lägga kyrkostyrelsens
skrivelse Redogörelse för behandlingen av kyrkomötesärenden till handlingarna.
Utskottet har tagit del av skrivelsen som väl belyser den breda verksamhet som bedrivs och den vilken komplexa miljö Svenska kyrkan verkar i. Skrivelsen synliggör
också de resurser som måste avsättas för att verkställa kyrkomötets beslut om olika
uppdrag. Utskottet har även tagit del av och beaktat de yttranden som inkommit från
andra utskott samt Svenska Kyrkans Ungas Påverkansforum 2020.
Utskottet vill påpeka att rapporteringen av kyrkomötets skrivelse 2019:27 med
kyrkolivsutskottets betänkande 2019:6 Låt oss lära på flera sätt ger intryck av att ha
ett fokus på diakoni och tillgänglighetsfrågor. Detta är förvisso en av de aspekter som
behöver belysas men huvudfokus i både motion och betänkande handlar om lärande
vilket inte tydligt framgår av återrapporteringen.
Flera av övriga utskotts yttranden samt Påverkansforum 2020 efterlyser en ökad
tydlighet kring vad som händer med avslutade ärenden genom exempelvis kompletterande information om fortsatta insatser och uppföljning. Utskottet ställer sig bakom
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dessa synpunkter och vill där särskilt betona uppropen kring #metoo och #vardeljus,
men även arbetet kring näthat och suicidprevention.
I likhet med Svenska Kyrkans Unga och organisationsutskottet önskar utskottet
att återrapporteringen av avslutade ärenden även ska omfatta rapportering av de beslut
som tagits kring verkställigheten av beslutade strategier så att det klart framgår när
och hur Svenska kyrkan går från ord till handling.
Utskottet konstaterar slutligen att skrivelsen har utvecklats på ett sätt som står väl
i linje med de synpunkter utskottet framfört de senaste åren. Utskottet vill särskilt
framhålla att flera mycket gamla ärenden antingen har avslutats eller har en tydlig
plan för när de ska avslutas och att samtliga ärenden har en tidsplan samt att antalet
avslutade ärenden har ökat.
Digitalt sammanträde den 1 oktober 2020
På ekonomiutskottets vägnar
Mats Ludvigsson, ordförande

Liselotte Ågren, sekreterare

Beslutande: Mats Ludvigsson, ordförande, Veine Backenius, Inger Wahlman, Birger
Wernersson, Pernilla Edman, Peter Bernövall, Marie Wojidkow, Åke Marcusson,
Magnus Ek, Fredrik Ottesen, Bengt Kjellgren, Suzanne Fredborg, Jenny Nilsson, Leif
Nordlander och Terence Hongslo.
Övrig närvarande vid beslutstillfället: Bertil Olsson
Biskoparna Åke Bonnier och Johan Dalman har deltagit i utskottets överläggningar.
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Bilaga 1

Kyrkomötet
Ekumenikutskottets yttrande 2020:2y

Redogörelse för behandlingen av kyrkomötesärenden

Till ekonomiutskottet
Ekumenikutskottets yttrande över kyrkostyrelsens skrivelse 2020:3 Redogörelse för
behandlingen av kyrkomötesärenden
Utskottet har tagit emot redogörelse beträffande kyrkomötets skrivelse 2017:15 med
ekumenikutskottets betänkande 2017:3 Ekumeniskt möte 1925 och 2025 (KS 2018–
0091). Ärendet beräknas slutrapporteras till kyrkomötet 2023. Den nu pågående processen görs i ett nära ekumeniskt samarbete med bl.a. Sveriges kristna råd samt Kyrkornas världsråd.
Utskottet uttrycker sin uppskattning och ser med glädje att planeringen fullföljs.
Därmed kan firandet av såväl de 100 år som förflutit efter det viktiga ekumeniska
mötet 1925 i Stockholm, som högtidlighållandet av 1700 år sedan kyrkomötet i Nicaea
ägde rum, genomföras 2025.
Digitalt sammanträde den 30 september 2020
På ekumenikutskottets vägnar
Katarina Glas, ordförande

Stig Lundberg, sekreterare

Beslutande: Katarina Glas, ordförande, Gun Eriksson, Agneta Brendt, Klas Corbelius,
Erik Vikström, Johan Garde, Celina Falk, Karin Nodin, Jan Wahn, Anders Nihlgård,
Fredrik Sidenvall och Anki Erdmann.
Övriga närvarande vid beslutstillfället: Anders Novak och Caroline Åkerhielm.
Biskop Sören Dalevi har deltagit i utskottets överläggningar.
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Kyrkomötet
Förvaltarskapsutskottets yttrande 2020:3y

Redogörelse för behandlingen av kyrkomötesärenden

Till ekonomiutskottet
Förvaltarskapsutskottets yttrande över kyrkostyrelsens skrivelse 2020:3 Redogörelse
för behandlingen av kyrkomötesärenden
Förvaltarskapsutskottet har särskilt studerat de avslutade ärenden som ryms inom utskottets beredningsområde och ser positivt på kyrkostyrelsens behandling av de redovisade uppdragen.
I utskottet finns aktuella positiva erfarenheter av hur projekt etablerats lokalt både
inom klimatområdet och projekt för kyrkorummets flexibla användning.
Utskottet vill i detta yttrande särskilt poängtera stiftens roll och betydelsen av att
främja församlingarnas och pastoratens nysatsningar. Det är angeläget att de medel
som avsatts för klimatstrategier främst gagnar den lokala nivåns arbete och att den
kraftsamling som nu pågår främst äger rum i det verklighetsnära församlingslivet.
Digitalt sammanträde den 30 september 2020
På förvaltarskapsutskottets vägnar
Gunilla Franzén, ordförande

Marie Nordström, sekreterare

Beslutande: Gunilla Franzén, ordförande, Claes Block, Camilla Persson, Sven Erik
Bodén, Björn Andersson, Stefan Linderås, Anne Olofsson, Jörgen Åkesson, Lennart
Persson, Elisabeth Werner, Sven Ingvar Holmgren, Ida Netzel, Margareta Carlsson,
Karl-Gunnar Svensson och Leif Nordenstorm.
Övriga närvarande vid beslutstillfället: Håkan Sunnliden.
Biskop Mikael Mogren har deltagit i utskottets överläggningar.
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Kyrkomötet
Kyrkolivsutskottets yttrande 2020:2y

Redogörelse för behandlingen av kyrkomötesärenden

Till ekonomiutskottet
Kyrkolivsutskottets yttrande över kyrkostyrelsens skrivelse 2020:3 Redogörelse för
behandlingen av kyrkomötesärenden
Kyrkolivsutskottet har beretts möjlighet att yttra sig över de av utskottets ärenden som
anses vara slutbehandlade. Med anledning av två av dessa, KmSkr 2018:16 om uppföljning av #metoo och #vardeljus samt KmSkr 2018:17 om tillgängligheten i lokaler
och verksamheter, konstaterar utskottet att återrapporteringen är för kortfattad och att
det hade varit önskvärt att få ta del av de rapporter och promemorior som nämns,
antingen som länkar i eller bilagor till skrivelsen.
Utskottet hade gärna sett en mer utförlig redogörelse av hur åtgärder som vidtagits
när det gäller tillgängligheten i lokaler och verksamheter tagits emot i församlingarna.
Det saknas också en beskrivning av hur implementeringen har skett och det är utskottets mening att det finns mer att göra inom detta område.
Det är angeläget att det finns en god möjlighet att följa de ärenden som kyrkomötet
har beslutat om. Utskottet konstaterar att själva formen för skrivelsen skulle kunna
utvecklas. Den behöver inte se ut så som den har gjort de senaste 20 åren, utan skulle
tjäna på att förnyas och i sin utformning bli mer lik till exempel hållbarhetsredovisningen.
Utskottet hade gärna sett att det även beretts möjlighet att yttra sig över ärenden
som ännu inte är slutbehandlade.
Digitalt sammanträde den 30 september 2020
På kyrkolivsutskottets vägnar
Agne Arnesson, ordförande

Sigurdur Hafthorsson, sekreterare

Beslutande: Agne Arnesson, ordförande, Niklas Grahn, Marie Nielsén, Ronny Hansson, Peter Egardt, Lina Dahm, Eva-Maria Munck, Kent Karlsson, Inga Alm, Zandra
Pettersson, Mats Ershammar, Lisa Gerenmark, Vicktoria Bagi, Torbjörn Aronson och
Margaretha Herthelius.
Biskoparna Thomas Petersson och Andreas Holmberg har deltagit i utskottets överläggningar.
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Kyrkomötet
Organisationsutskottets yttrande 2020:2y

Redogörelse för behandlingen av kyrkomötesärenden

Till ekonomiutskottet
Organisationsutskottets yttrande över kyrkostyrelsens skrivelse 2020:3 Redogörelse
för behandlingen av kyrkomötesärenden
Organisationsutskottet har ombetts att yttra sig över ovan nämnda skrivelse avseende
de ärenden som kyrkostyrelsen redovisat som slutbehandlade och som avser uppdrag
som lämnats genom ett betänkande från organisationsutskottet.
Kyrkomötets skrivelse 2018:21 med organisationsutskottets betänkande 2018:7
Svenska Kyrkans Ungas ställning (KS 2018-1389)
Kyrkostyrelsen har rapporterat uppdraget enligt kyrkomötets skrivelse 2018:21 som
slutbehandlat. Med anledning av detta vill utskottet uppmärksamma ekonomiutskottet
på det som anförts av Svenska Kyrkans Unga, sammanfattat i dokumentet Påverkansforumet 2020, om att endast strategier inte är tillräckligt utan att satsningar måste
komma igång snabbt. Organisationsutskottet delar Svenska Kyrkans Ungas uppfattning i frågan och vill med anledning av detta understryka vikten av att strategier omsätts i konkret arbete för att ta tillvara ungas kompetens och engagemang.
Kyrkomötets skrivelse 2013:14 med organisationsutskottets betänkande 2013:5
Kyrkliga begravningsbyråer (KS 2013-1105, 2014-0146, 2018-0217)
I återrapporteringen av kyrkomötets skrivelse 2013:14 anges att den belysning av
kyrkliga begravningsbyråer som genomförts under 2019 ”ger goda förutsättningar för
att komma framåt i samtalet om kyrkliga begravningsbyråer” och att kyrkostyrelsen
därför har bedömt att kyrkomötets uppdrag nu kan slutrapporteras. Utskottet konstaterar att det i skrivelsen inte nämns något om hur kyrkostyrelsen på ett mer konkret
sätt avser att komma framåt i samtalet om kyrkliga begravningsbyråer. Mot bakgrund
av detta önskar organisationsutskottet framföra önskemål om att kyrkostyrelsen inom
de närmsta åren återkommer med en redogörelse avseende detta.
Digitalt sammanträde den 30 september 2020
På organisationsutskottets vägnar
Louise Callenberg, ordförande

Kajsa Walleng, sekreterare

Beslutande: Louise Callenberg, ordförande, Roberth Krantz, Mattias Benke, Lars G
Linder, Margareta Karlsson, Per Lindberg, Sven Gunnar Persson, Anette Nordgren,
Benny Ahremark Persson, Ann-Christin Alexius, Eric Westroth, Olle Reichenberg,
Johnny Lilja, Lars B Andersson och Irene Oskarsson.
Övriga närvarande vid beslutstillfället: Olov Lindquist och Marja Sandin-Wester.
Biskoparna Åsa Nyström och Karin Johannesson har deltagit i utskottets överläggningar.
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E 2020:3
Bilaga 5

Kyrkomötet
Samhälls- och kulturutskottets yttrande 2020:3y

Redogörelse för behandlingen av kyrkomötesärenden

Till ekonomiutskottet
Samhälls- och kulturutskottets yttrande över kyrkostyrelsens skrivelse 2020:3 Redogörelse för behandlingen av kyrkomötesärenden
Samhälls- och kulturutskottet har två ärenden som slutrapporteras till årets kyrkomöte.
Båda ärendena handlar om frågor som blivit allt viktigare och större problem sedan
motionerna skrevs 2018.
Det handlar om KmSkr 2018:6 Rutiner vid näthat och KmSkr 2018:7 Svenska
kyrkans arbete med att förhindra suicid.
Erfarenheterna från denna vår visar att den psykiska ohälsan blivit ett ännu större
samhällsproblem. Trakasserier på nätet är också ett problem som växer, inte bara när
det gäller människor som på olika sätt representerar Svenska kyrkan utan i samhället
i stort. Det är områden där Svenska kyrkan har en viktig plats att fylla. Därför vill
utskottet ha en utförligare beskrivning av arbetet med båda ärendena samt information
om fortsatta insatser och uppföljning.
När det gäller arbetet med att förhindra suicid skulle utskottet vilja se mer redovisning. Vad har man undersökt? Vad har man kommit fram till? Finns det handlingsplan? Hur vill vi jobba och hur kan vi förebygga?
När det gäller det andra ärendet om näthat skulle utskottet även här vilja se större
insatser från Svenska kyrkan. Vad gör vi för att stävja trakasserier på nätet? Vilka
redskap finns att använda sig av? Hur säkerställer vi att de intranätssidor som hänvisas
till hålls uppdaterade?
Rent principiellt vill utskottet ha ökad tydlighet i all återrapportering kring kyrkomötesärenden - om vad som gjorts, vilka mål som har varit menade att uppnå och fler
hänvisningar till var utskottet och andra intresserade kan ta del av viktiga lärdomar.
Digitalt sammanträde den 30 september 2020
På samhälls- och kulturutskottets vägnar
Anton Härder, ordförande

Hannah Häggström, sekreterare

Beslutande: Anton Härder, ordförande, Cecilia Clausen, Birgitta Lindén, Olle Rydell,
Sofia Rosenquist, Anders Brunnstedt, Boel Johansson, Birgit Kullingsjö, Mikael
Eskilandersson, Anna-Karin Westerlund, Tomas Rosenlundh, Elisabeth Sandlund och
Marja Hillerström.
Övriga närvarande vid beslutstillfället: Bengt Olsson.
Biskop Fredrik Modéus har deltagit i utskottets överläggningar.
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