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Läronämndens yttrande över kyrkostyrelsens skrivelse 2020:1 Verksamhet och 
ekonomi för Svenska kyrkans nationella nivå 2021–2023 med anledning av 
coronapandemin 

 
Med anledning av kyrkostyrelsens skrivelse 2020:1 Verksamhet och ekonomi för 
Svenska kyrkans nationella nivå 2021–2023 med anledning av coronapandemin vill 
läronämnden dels betona betydelsen av att Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära 
ska komma till uttryck i allt kyrkan gör och säger (inledningen till kyrkoordningens 
första avdelning), dels understryka vikten av att pastoralt ansvar både ska kunna tas 
och utkrävas i kyrkan i enlighet med vår kyrkas ordning.  

Läronämnden har tidigare yttrat sig om sambanden mellan teologiska och ekono-
miska överväganden i Ln 2015:14y. Läronämnden konstaterade att det är ”viktigt att 
etiskt förhållningssätt och effektiv, uthållig förvaltning tas på lika stort allvar. Detta 
gäller i allt kyrkans arbete med frågor som berör förvaltning av materiella resurser”. 

Läronämnden lyfte då fram inledningstexten till elfte avdelningen: 

De som har hand om kyrkans ekonomi och egendom svarar för sin 
förvaltning inför både Gud och människor. (…) En förvaltare måste 
varapålitlig och klok och kunna svara för sin förvaltning när den 
granskas. 

I stiftens uppdrag ingår att säkerställa att församlingarnas teologiska och ekonomiska 
ansvar hålls samman:  

Stiftet ska främja och ha tillsyn över församlingarnas uppgift att fira 
gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Stiftet 
ska också främja en god förvaltning i stiftets församlingar, pastorat och 
samfälligheter för särskilda uppgifter och ha tillsyn över förvaltningen… 
(Kyrkoordningen 6 kap. 4 §) 

I 47 kap. 1 § kyrkoordningen anges att församlingen ska ha en god ekonomisk 
hushållning samt att församlingen ska ha en ekonomisk ställning som utgör en 
betryggande buffert för ekonomiska påfrestningar. 

Läronämnden har tidigare även yttrat sig om ansvarstagande i kyrkan. I sitt 
yttrande Ln 2016:9y betonade läronämnden med hänvisning till den augsburgska 
bekännelsen, artikel VII att ”den lokala församlingen är den grundläggande mani-
festationen av vad det innebär att vara kyrka eftersom det är där evangeliet förkunnas, 
sakramenten förvaltas och en gemenskap församlas”. 

I sitt yttrande över strukturfrågor Ln 2012:2y betonade nämnden att det är 
nödvändigt att Svenska kyrkan i en tid med mycket förändringar säkerställer att 
organisationen både är pastoralt och ekonomiskt bärkraftig. Detta ska bidra till att 
uppfylla det som i kyrkoordningens inledning beskrivs som dess syfte: ”… att ange 
de strukturer och beslutsformer som ger de bästa förutsättningarna för Svenska kyrkan 
att fullfölja sin kallelse.” Yttrande Ln 2012:2y betonade också kyrkoherdens roll: 
”Kyrkoherdens roll och uppdrag är att under eget ansvar ha tillsyn över all verksamhet 
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i församlingen. Det är därför nödvändigt att det finns en reell möjlighet för 
kyrkoherden att ta ett sådant ansvar…” På ett motsvarande sätt är det nödvändigt att 
alla organ inom Svenska kyrkan ges möjlighet att ta sitt kyrkoordningsreglerade 
ansvar.  

Sammanfattningsvis vill läronämnden framhålla att administrativt, ekonomiskt 
och pastoralt ansvar för den grundläggande uppgiften hör ihop. Allt som görs i 
Svenska kyrkan ska göras med dess tro, bekännelse och lära i fokus.  
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