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Kyrkostyrelsens färdplan för digitalisering och
samverkan

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att
1. ställa sig bakom kyrkostyrelsens förslag till inriktning som presenteras i färdplan för
samverkan och digitalisering när det gäller digitalisering, gemensam it-plattform
och nätverksbyggande för samverkan och säkerhet,
2. satsningen och anslutningen ska rymmas inom den sjuöringsavgift som idag betalas
till nationell nivå och dess nuvarande ekonomiska ramar,
3. varje församling och pastorat beslutar om de vill ansluta till gemensamt lönecentrum
eller inte,
4. de som väljer att ansluta sig till lönecentret betalar för tjänsten utifrån den volym
lönehanteringsärenden man lämnar över till lönecentrat att hantera.

Motivering
Omvärlden är instabil på grund av klimatförändringar, digitalisering och vikande
medlemsantal. Församlingar och pastorat är kyrkans nav. Det är lokalt man bygger
relationer, nätverk och samhörighet. Inte genom att centralisera och flytta ansvaret
någon annanstans.
Investering framtid
En säker och stabil digital grundplattform som förenklar kommunikation och nätsamverkan är angelägen och nödvändig.
En it-plattform med effektiva och enkla digitala verktyg kan lösa det mesta utan
en överbryggande administration. Utbildning och support måste ingå i plattformsbyggandet. Denna satsning är en investering för hela kyrkan. Finansieringen ska
därför rymmas inom de ekonomiska ramar som den nationella nivån förfogar över och
därmed en oförändrad avgift till nationell nivå.
Frivillighet är ett obligatorium
Det angelägna är att ge församlingar och pastorat fortsatt möjlighet att lösa de nära
administrativa uppgifterna med smarta verktyg och därmed fortsätta att ta eget ansvar
för helheten. De församlingar och pastorat som väljer att köpa eller använda resurser
”utifrån” betalar för dessa tjänster. Församlingar ska kunna sköta sina egna administrativa tjänster eller samverka med andra församlingar eller använda centrala
erbjudanden. Varje församling är unik utifrån sin omgivning och sina förutsättningar.
Det ska därför vara valfrihet och frivillighet som avgör församlingens beslut. Detta är
ett obligatorium. Det är den kristna grunden och tron som förenar oss.
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