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Kyrkomötet
Ekonomiutskottets betänkande 2021:3

Redogörelse för behandlingen av kyrkomötesärenden

Sammanfattning
Betänkandet behandlar kyrkostyrelsens skrivelse 2021:3 Redogörelse för behandlingen
av kyrkomötesärenden.
Utskottet föreslår att skrivelsen med godkännande läggs till handlingarna.

Utskottets förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att med godkännande lägga kyrkostyrelsens skrivelse Redogörelse
för behandlingen av kyrkomötesärenden till handlingarna.

Skrivelsens förslag
Kyrkostyrelsens skrivelse 2021:3 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.
Kyrkolivsutskottet har yttrat sig över skrivelse 2021:3 i Kl 2021:2y, bilaga 1.
Organisationsutskottet har yttrat sig över skrivelse 2021:3 i O 2021:3y, bilaga 2.
Samhälls- och kulturutskottet har yttrat sig över skrivelse 2021:3 i SK 2021:3y, bilaga 3.

Bakgrund
Kyrkostyrelsens skrivelse består av Redogörelse för behandlingen av kyrkomötesärenden inklusive avsnittet Övrig rapportering samt två bilagor.
Av redovisningen framgår att av totalt 36 skrivelser från tidigare kyrkomöten har
21 skrivelser helt eller delvis avslutats under året, medan 16 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 i planerad verksamhet. Av redogörelsen framgår beräknad tidpunkt
för slutrapportering till kyrkomötet för de ärenden som ännu ej avslutats.
Kyrkostyrelsen betraktar en skrivelse från kyrkomötet som slutbehandlad när
resultatet av vad kyrkomötet begärt finns och, i förekommande fall, lagts fram för
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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

2020 KmSkr 2020:10 med Kl 2021:1

Jämställdheten i Svenska kyrkan,
skrivelse (avslutad) samt uppdrag att
bredda innehållet.
Uppdraget att bredda innehållet slutrapporteras i samband med kommande
skrivelse om jämställdhet i Svenska kyrkan 2024.

2020 KmSkr 2020:15 med E 2020:1
samt motionerna 2020:12 Våld i
nära relationer och 2020:25
Utbildningsinsatser kring våld i
nära relationer

Verksamhet och ekonomi för Svenska
kyrkans nationella nivå 2021–2024 med
anledning av coronapandemin
(avslutad).
Uppdragen enligt motion 2020:12 samt
2020:25 bereds av extern expertkompetens.
Beräknas slutrapporteras 2024.

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.
Beräknas slutrapporteras 2023 respektive 2022.

2019 KmSkr 2019:12 med G 2019:1

Gudstjänstupplevelser
Beräknas slutrapporteras 2022.

2019 KmSkr 2019:13 med G 2019:4

Svenskkyrklig sångsamling
Tidpunkt för slutrapportering svårbedömd.

2019 KmSkr 2019:25 med Kl 2019:1

Läroplan för Svenska kyrkan
Beräknas slutrapporteras 2022.

2019 KmSkr 2019:27 med Kl 2019:6

Låt oss lära på flera sätt
Beräknas slutrapporteras 2022.

2018 KmSkr 2018:5 med SK 2018:10

Flygplatskyrkans framtid
Beräknas slutrapporteras 2022.

2018 KmSkr 2018:15 med F 2018:3

Domkyrkornas ställning i Svenska
kyrkan
Beräknas slutrapporteras tidigast 2022.
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2018 KmSkr 2018:20 med O 2018:4

Församlingens grundläggande uppgift
Beräknas slutrapporteras 2022.

2017 KmSkr 2017:2 med Kl 2017:1

Medlemsstrategi
Beräknas slutrapporteras 2024.

2017 KmSkr 2017:15 med Eu 2017:3

Ekumeniskt möte 1925 och 2025
Beräknas slutrapporteras 2023.

2016 KmSkr 2016:9 med G 2016:7

Psalmboken
Tidpunkt för slutrapportering svårbedömd.

2016 KmSkr 2016:13 med TU 2016:2

Legitimation för präster och diakoner
Kyrkostyrelsen avvaktar förslag från
regeringen innan ärendet bereds ytterligare.

2015 KmSkr 2015:5 med TU 2015:17

Verksamhetsberättelse år 2014 för
Svenska kyrkans överklagandenämnd
Beräknas slutrapporteras 2022.

2014 KmSkr 2014:20 med G 2014:6

Kyrkohandbok för Svenska kyrkan
Beräknas slutrapporteras 2022.
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I avsnittet Övrig rapportering rapporterar kyrkostyrelsen kring Svenska kyrkan på
nationell nivå under pandemin 2020. Rapporten beskriver den omställning som ägt
rum i verksamheten, de särskilda insatser som genomförts till stöd för stift och församlingar samt intern samverkan inom Svenska kyrkan och samverkan med beslutsfattare,
myndigheter och andra organisationer i civilsamhället inom Sverige och internationellt.
I bilaga 1 Direkta eller indirekta val – en konsekvensanalys rapporterar kyrkostyrelsen resultatet av den konsekvensanalys angående direkta och indirekta val som
2017 års kyrkomöte beslutade om efter förslag från organisationsutskottet (O 2017:4)
med anledning av fem motioner kring frågeställningen om direkta och indirekta val,
2017:16 Utredning av direkta val, 2017:39 Svenska kyrkans demokrati, 2017:82
Utred indirekta val, 2017:88 Utred Svenska kyrkans val och 2017:101 Indirekta val
till stiftsfullmäktige och kyrkomöte. Vid beredningen av uppdraget har det tolkats som
att kyrkostyrelsen ska kunna presentera en jämförande analys av de konsekvenser som
direkta respektive indirekta val har för demokratin i kyrkan, för kyrkans syn på sig
själv och för möjligheten att i högre grad digitalisera valet.
I bilaga 2 Utvärdering av regelverket kring arvode för och clearing av kostnader
för kyrkliga handlingar rapporterar kyrkostyrelsen den utvärdering som kyrkomötet
beslutade om vid 2016 års kyrkomöte. Utvärderingen har sin grund i motion 2016:58
Kyrkomedlemmens möjlighet att välja egen präst vid kyrkliga handlingar som behandlades i ekonomi- och egendomsutskottets betänkande E 2016:5 där utskottet föreslog
att kyrkomötet med anledning av motionen skulle informera kyrkostyrelsen om vad
utskottet anfört kring behovet av en breddad utvärdering av nuvarande regelverk.
Kyrkomötet avslog utskottets förslag till förmån för ett, under överläggningen framlagt, förslag om att ge kyrkostyrelsen i uppdrag att göra en breddad utvärdering.
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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 ger en beskrivning av den bredd och komplexitet som Svenska kyrkans nationella nivå har att verka inom.
När det gäller några av de ärenden som ännu inte avslutats konstaterar utskottet
den tidsmässiga konflikten kring det som sker i dag och när ärendet beräknas slutrapporteras. Här vill utskottet särskilt påtala kyrkomötesuppdraget kring Våld i nära
relationer och Utbildningsinsatser kring våld i nära relationer (KmSkr 2020:15) där
verktygen för att stötta bedöms vara på plats först 2024. Här hade utskottet önskat se
en avsevärt kortare tidsrymd mellan kyrkomötets beslut och den utbildning som
uppdraget förväntas utmynna i. Ett annat exempel är uppdraget om flygplatskyrkan
(KmSkr 2018:15) där frågan om snabb handläggning betonats men där tidsrymd
mellan uppdrag och slutrapportering ändå uppgår till minst fyra år. Utskottet anser
därför, i likhet med samhälls- och kulturutskottet, att det är viktigt att uppdraget kring
flygplatskyrkan men även institutionssjälavården slutredovisas under 2022.
Ett ytterligare exempel på lång handläggningstid är den utvärdering som kyrkomötet beslutade om kring regelverk kring arvode för och clearing av kyrkliga handlingar och som hade sin grund i en motion om kyrkomedlemmens möjlighet att välja
egen präst vid kyrkliga handlingar (motion 2016:58) samt betänkandet EE 2016:5.
Utskottet noterar att utvärderingen nu är slutrapporterad.
Organisationsutskottet reflekterar i sitt yttrande över att analysen kring konsekvenserna av direkta och indirekta val är förhållandevis begränsad i förhållande till bakgrundsbeskrivningen. Ekonomiutskottet ställer sig bakom detta och hade också gärna
sett en fördjupad analys.
Utskottet bejakar i övrigt de synpunkter som kyrkolivsutskottet tar upp i sitt
yttrande kring lärande och undervisning.
Utskottet ser slutligen positivt på att kyrkostyrelsen ytterligare tillmötesgått
utskottets synpunkter genom en tydligare redovisning kring när ärenden beräknas
kunna avslutas.
Digitalt sammanträde den 7 oktober 2021
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, David Lång, Bengt Kjellgren, Suzanne Fredborg, Jenny Nilsson, Leif
Nordlander och Bengt Bivall.
Övriga närvarande vid beslutstillfället: Leif Nilsson, Hilkka Andersson, Roger
Sjöberg, Patrik Linde, Kjell Kallenberg, Victor Backström, Berith Pagels, Mats
Nilsson, Fredrik Ottesen, Petter Nilsson, Björn Falkeblad, Bertil Olsson och Terence
Hongslo.
Biskoparna Åke Bonnier och Johan Dalman har deltagit i utskottets överläggningar.
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Bilaga 1

Kyrkomötet
Kyrkolivsutskottets yttrande 2021:2

Redogörelse för behandlingen av kyrkomötesärenden

Till ekonomiutskottet
Kyrkolivsutskottets yttrande över kyrkostyrelsens skrivelse 2021:3 Redogörelse för
behandlingen av kyrkomötesärenden
Utskottet har särskilt diskuterat behandlingen av kyrkomötets skrivelse 2019:25 med
kyrkolivsutskottets betänkande 2019:1 Läroplan för Svenska kyrkan och kyrkomötets
skrivelse 2019:26 med kyrkolivsutskottets betänkande 2019:5 Utbildning och stöd för
ledare i undervisning. Här uppfattar och uppmuntrar utskottet att ett gott arbete pågår
och vill varmt välsigna detta. Utskottet vill dock särskilt understryka och påminna om
perspektiv som rör tillgänglighet och mångfald. Utskottet vill betona vikten av att
resursbanken för lärande och undervisning görs tillgänglig inte bara för anställda, utan
även för ideella, för att den verkligen ska kunna bidra till att sprida evangelium till
många. Därutöver behöver det vara så enkelt som möjligt för många att ta del av
undervisningsmaterial om kristen tro, med material på lätt svenska och teckenspråk
som två av flera exempel.
Vidare konstaterar utskottet att lärande kan ske på många sätt, både genom språk,
rörelse, lekar, musik och bild, så att vår tro inte enbart förmedlas som något intellektuellt. Ett samstämmigt utskott vill påtala vikten av att de frågor som lyfts finns med
i det fortsatta arbetet med programmet Lärande och undervisning.
Digitalt sammanträde den 6 oktober 2021
På kyrkolivsutskottets vägnar
Agne Arnesson, ordförande

Marie Wildhammar Okker, sekreterare

Beslutande: Agne Arnesson, ordförande, Niklas Grahn, Marie Nielsén, Ronny
Hansson, Peter Egardt, Amanda Carlshamre, Kent Karlsson, Inga Alm, Ann-Christine
From Utterstedt, Mats Ershammar, Karin Janfalk, Vicktoria Bagi, Torbjörn Aronson,
Margaretha Herthelius och Lina Dahm.
Övriga närvarande vid beslutstillfället: Anna Rapakko, Johannes Fransson, Sara
Waldenfors, Kristin Molander, Lars Jakobsson, Ellionor Moberg, Tomas Fors,
Christoffer Wallin, Zandra Pettersson, Lisa Gerenmark och David Castor.
Biskoparna Thomas Petersson och Andreas Holmberg har deltagit i utskottets överläggningar.
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Bilaga 2

Kyrkomötet
Organisationsutskottets yttrande 2021:3y

Redogörelse för behandlingen av kyrkomötesärenden

Till ekonomiutskottet
Organisationsutskottets yttrande över kyrkostyrelsens skrivelse 2021:3 Redogörelse
för behandlingen av kyrkomötesärenden
Organisationsutskottet har ombetts att yttra sig över ovan nämnda skrivelse avseende
de ärenden som redovisats som slutbehandlade och som härstammar från utskottet.
Organisationsutskottet konstaterar att kyrkostyrelsen till årets kyrkomöte slutrapporterar det uppdrag som kyrkomötet 2017, i enlighet med organisationsutskottets
förslag i betänkande O 2017:4, gav kyrkostyrelsen att göra en konsekvensanalys av
direkta och indirekta val ur demokrati-, kyrkosyns- och digitaliseringsperspektiv.
Organisationsutskottet ser positivt på att konsekvensanalysen nu är genomförd och att
den bland annat kan ha betydelse för utskottets fortsatta resonemang kring valfrågor.
En reflektion som utskottet gör avseende innehållet är dock att själva analysen av
konsekvenser utgör en relativt liten del i förhållande till bakgrundsbeskrivningen och
att utskottet gärna hade önskat ett större djup i den analyserande delen.
Digitalt sammanträde den 6 oktober 2021
På organisationsutskottets vägnar
Louise Callenberg, ordförande

Kajsa Walleng, sekreterare

Beslutande: Louise Callenberg, ordförande, Roberth Krantz, Monica Lindell Rylén,
Tommy Eriksson, Mattias Benke, Per Lindberg, Sven Gunnar Persson, Anette
Nordgren, Håkan Widepalm, Benny Ahremark Persson, Eric Westroth, Olle
Reichenberg, Elisabeth Kullenberg, Lars B Andersson och Irene Oskarsson.
Övriga närvarande vid beslutstillfället: Lars-Ola Dahlqvist, Lars G Linder, Marie
Johansson, Roger Eklund, Victor Ramström, Inger Harlevi, Ann-Christin Alexius,
Kristina Bäckström, Arnold Boström, Christer Bengtsson, Margareta Karlsson,
Gunvor Vennberg, Olov Lindquist och Marja Sandin-Wester.
Biskoparna Åsa Nyström och Karin Johannesson har deltagit i utskottets överläggningar.
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Bilaga 3

Kyrkomötet
Samhälls- och kulturutskottets yttrande 2021:3y

Redogörelse för behandlingen av kyrkomötesärenden

Till ekonomiutskottet
Samhälls- och kulturutskottets yttrande över kyrkostyrelsens skrivelse 2021:3 Redogörelse för behandlingen av kyrkomötesärenden
Bland de ärenden som kyrkostyrelsen återrapporterar till årets kyrkomöte har ett
beretts av samhälls- och kulturutskottet. Det är kyrkomötets skrivelse 2018:5 med
samhälls- och kulturutskottets betänkande 2018:10 Flygplatskyrkans framtid (KS
2018–1385). Enligt skrivelsen har kyrkostyrelsen i uppdrag att genomlysa skilda
organisatoriska och ekonomiska möjligheter i syfte att säkerställa Svenska kyrkans
fortsatta verksamhet på Sveriges största flygplatser.
Utskottet konstaterar att ärendet har senarelagts och bereds tillsammans med
uppdraget KmSkr 2019:2 om att genomföra en översyn av och ta fram förslag på hur
institutionssjälavården, där verksamhet och ansvar vilar på pastorat/församlingar, ska
finansieras, med hänsyn till stiftens respektive nationella nivåns roll och uppgift och
i förhållande till utjämnings-/bidragssystem. Kyrkostyrelsen beräknar att ärendet kan
slutredovisas till kyrkomötet 2022.
Utskottet menar att det är viktigt att kyrkostyrelsen redovisar detta under 2022 då
både flygplatskyrkan och institutionssjälavården är angelägna frågor. Såväl behov av
som efterfrågan på själavård har ökat under pandemin och nu när restriktionerna lättas
ökar flygtrafiken igen, vilket åter gör flygplatskyrkan till en viktig mötesplats. I båda
verksamheterna möter Svenska kyrkan många medlemmar som vi inte möter annars
och är därför av central betydelse för vår medlemskommunikation.
Digitalt sammanträde den 6 oktober 2021
På samhälls- och kulturutskottets vägnar
Anton Härder, ordförande

Mattias Nihlgård, sekreterare

Beslutande: Anton Härder, ordförande, Cecilia Clausen, Ellen Leijen, Birgitta Lindén,
Ann-Christine Rosengren, Sofia Rosenquist, Anders Brunnstedt, Boel Johansson,
Birgit Kullingsjö, Mikael Eskilandersson, Anna-Karin Westerlund, Katarina Ramnerö
Ödestad, Tomas Rosenlundh, Elisabeth Sandlund och Marja Hillerström.
Övriga närvarande vid beslutstillfället: Gunilla Lundström, Daniel Larson, Lena
Arman, Sofia Särdquist, Lars-Ivar Ericson, Ann-Kristin Jonäng, Anna-Karin
Andersson, Eva-Mai Mineur Tynong, Kjell O Lejon, Bertil Olsson, Bengt Olsson och
Staffan Bjerrhede.
Biskoparna Fredrik Modéus och Eva Nordung Byström har deltagit i utskottets överläggningar.
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