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Kyrkomötet
Ekonomiutskottets betänkande 2019:3

Redogörelse för behandlingen av kyrkomötesärenden

Sammanfattning
Betänkandet behandlar kyrkostyrelsens skrivelse 2019:3 Redogörelse för behandlingen av kyrkomötesärenden samt motion 2019:31 1700 år efter kyrkomötet i Nicaea
och motion 2019:43 Finansiering av institutionssjälavården i förhållande till utjämnings-/bidragssystem.
Utskottet föreslår att skrivelsen med godkännande läggs till handlingarna samt
föreslår bifall på motion 2019:31 punkt 1, avslag på motion 2019:31 punkt 2 samt
bifall till motion 2019:43.

Utskottets förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att
1. med godkännande lägga kyrkostyrelsens skrivelse Redogörelse för behandlingen
av kyrkomötesärenden till handlingarna,
2. bifalla motion 2019:31 punkt 1,
3. avslå motion 2019:31 punkt 2,
4. bifalla motion 2019:43.

Skrivelsens förslag
Kyrkostyrelsens skrivelse 2019:3 Redogörelse för behandlingen av
kyrkomötesärenden
Kyrkomötet beslutar att med godkännande lägga kyrkostyrelsens skrivelse Redogörelse för behandlingen av kyrkomötesärenden till handlingarna.

Motionernas förslag
Motion 2019:31 av Anna Karin Hammar, 1700 år efter kyrkomötet i Nicaea
Kyrkomötet beslutar att
1. uppdra till kyrkostyrelsen att i samband med hågkomsten av det ekumeniska mötet
i Stockholm 1925 (KsSkr 2019:3, KmSkr 2017:15) även högtidlighålla att det
2025 är 1700 år sedan kyrkomötet i Nicaea,
2. uppdra till kyrkostyrelsen att i samband hågkomsten av det första gemensamma
kyrkomötet i Nicaea uttrycka en världsvid kristen tro i ljuset av nutida hot mot
hela skapelsen.
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Motion 2019:43 av Jesper Eneroth m.fl., Finansiering av institutionssjälavården i förhållande till utjämnings-/bidragssystem
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen 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 nationell nivås
roll och uppgift och i förhållande till utjämnings-/bidragssystem.

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. Ekumenikutskottet har därutöver erbjudits möjlighet att yttra sig över motion
2019:31 och Organisationsutskottet har erbjudits att yttra sig över motion 2019:43.
Följande yttranden har inkommit.
Gudstjänstutskottet har yttrat sig över skrivelse 2019:3 i G 2019:2y, bilaga 1.
Samhälls- och kulturutskottet har yttrat sig över skrivelse 2019:3 i SK 2019:3y,
bilaga 2.
Ekumenikutskottet har yttrat sig över motion 2019:31 i Eu 2019:1y, bilaga 3.
Organisationsutskottet har yttrat sig över motion 2019:43 i O 2019:2y, bilaga 4.

Bakgrund
KsSkr 2019:3 Redogörelse för behandlingen av kyrkomötesärenden
Kyrkostyrelsens skrivelse består av Redogörelse för behandlingen av kyrkomötesärenden inklusive avsnittet Övrig rapportering.
Av redovisningen framgår att av totalt 43 skrivelser från tidigare kyrkomöten har
16 skrivelser slutbehandlats och avslutats under året, medan 27 återstår. Några uppdrag har senarelagts med ett år med hänvisning till nödvändiga omprioriteringar av
planerad verksamhet samt på grund av 2019 års tematiska kyrkomöte.
Kyrkostyrelsen anser en skrivelse från kyrkomötet vara 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 för dem vidare till ansvarig verksamhet på
nationell nivå.
Kvarvarande skrivelser är följande.
År

Nr

Rubrik

2018

KmSkr 2018:3 med G 2018:1

Kyrkohandboksfrågor

2018

KmSkr 2018:4 med G 2018:5

Ny psalmbok

2018

KmSkr 2018:5 med SK 2018:10

Flygplatskyrkans framtid

2018

KmSkr 2018:6 med SK 2018:11

Rutiner vid näthat

2018

KmSkr 2018:7 med SK 2018:14

Svenska kyrkans arbete för att förhindra
suicid
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2018

KmSkr 2018:9 med TU 2018:6

Bank-id som identifikation vid in- och
utträde

2018

KmSkr 2018:10 med TU 2018:8

Sekretessvarning i Kbok

2018

KmSkr 2018:13 med F 2018:1

Sammanhållet klimatarbete

2018

KmSkr 2018:14 med F 2018:2

Flexibla förutsättningar för användning
av kyrkorummet

2018

KmSkr 2018:15 med F 2018:3

Domkyrkornas ställning i Svenska
kyrkan

2018

KmSkr 2018:16 med Kl 2018:6

Uppföljning av #metoo och #vardeljus

2018

KmSkr 2018:17 med Kl 2018:7

Tillgängligheten i lokaler och
verksamheter

2018

KmSkr 2018:20 med O 2018:4

Församlingen grundläggande uppgift

2018

KmSkr 2018:21 med O 2018:7

Svenska Kyrkans Ungas ställning

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

2017

KmSkr 2017:24 med O 2017:14

Definition av ordet pastoral

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

2016

KmSkr 2016:10 med G 2016:8

Gudstjänster i annat kristet samfund

2016

KmSkr 2016:13 med TU 2016:2

Legitimation för präster och diakoner

2016

KmSkr 2016:16 med TU
2016:13

Kommunikation om upphörande av
tillhörighet i Svenska kyrkan

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

2013

KmSkr 2013:14 med O 2013:5

Kyrkliga begravningsbyråer

I avsnittet Övrig rapportering rapporteras kring kyrkostyrelsens satsning Dela tro –
dela liv, satsningen på undervisning och mission för alla åldrar. Projektet som helhet
löper under perioden 2013–2018. Under perioden har 29 av 30 delsatsningar avslutats
och satsningen har utvärderats av en extern utvärderare. Under 2019 kommer en
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avslutande konferens att hållas som bland annat binder ihop satsningen Dela tro –
dela liv med det fortsatta arbetet med programmet för lärande och undervisning.
I samma avsnitt lämnas en rapport kring verkställigheten av kyrkomötets beslut
från 2017 om ändringar i kyrkoordningen avseende begravningsverksamheten.
Beslut om att riktlinjer för begravningsverksamheten ska finnas hos varje kyrklig
huvudman samt förtydligande avseende hur stiftens tillsynsansvar för begravningsverksamheten fullgörs har trätt i kraft 2019.
Fortsatta samtal förs mellan kyrkostyrelsen, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, SKAO, samt Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, SKKF, bland annat
kring vilka konkreta uppgifter som bör ligga hos kyrkostyrelsen.
Motion 2019:31 1700 år efter kyrkomötet i Nicaea
Motionären föreslår i sin motion högtidlighållande av det första kyrkomötet i Nicaea
i samband med hågkomsten av det ekumeniska mötet i Stockholm 1925 samt att
kyrkostyrelsen vid denna hågkomst uttrycker en världsvid kristen tro i ljuset av nutida
hot mot hela skapelsen.
Kyrkostyrelsen redogör i sin skrivelse för hur uppdraget planeras. Detta sker i flera
steg som dels innebär en analys av vad det ekumeniska mötet 1925 innebar, dels att
ta fram underlag, såsom utvärderingar från tidigare större möte, för att slutligen, under
hösten 2019, utifrån underlaget ta fram förslag på hur högtidlighållandet av det
ekumeniska mötet 1925 kan utformas i samverkan med Sveriges kristna råd, SKR.
Motion 2019:43 Finansiering av institutionssjälavården i förhållande till
utjämnings-/bidragssystem
Motionärerna föreslår i sin motion en översyn av institutionssjälvavården där
verksamhet och ansvar vilar lokalt och finansieringen till stor del åvilar enskilda församlingar samt stiften. Förslaget innebär en fördjupad översyn där även det generella
utjämningssystemet och/eller bidragsförfarande beaktas. I motionen hänvisas till det
pågående kyrkomötesuppdraget avseende Flygplatskyrkans framtid där bland annat
de ekonomiska förutsättningarna ska belysas.
Under 2000-talet har ett flertal motioner behandlats av kyrkomötet som belyst
delar av motionens breda anslag. Dessa har exempelvis handlat om fördelning av den
statliga ersättningen för andlig vård vid häkten och fängelser (2005:1), högre anslag
till stiften för fördelning för kyrkliga tjänster vid större institutioner och organisationer
(2016:72). De flesta motionerna har avslagits av kyrkomötet med hänvisning till att
det är den lokala församlingens ansvar och att stiftsbidragen inte längre är styrda från
nationell nivå utan det står stiften fritt att prioritera och disponera bidragen.
I det pågående uppdraget avseende flygplatskyrkan bereds frågan utifrån ett brett
principiellt perspektiv som har mycket gemensamt med institutionssjälvavård såsom
att verksamheten bedrivs på en annan arena än den egna och upptagningsområdet är
betydligt större än den lokala territoriella församlingen. En annan likhet är att församlingen har små möjligheter att påverka motpartens (universitets/kriminalvårdens
etc.) lokalisering och utveckling av verksamheten.
På kyrkokansliet är frågan aktuell i det pågående strategiska utvecklingsarbetet
som sker i samverkan mellan kyrkostyrelsen och stiften. En särskild fokusgrupp finns
kring institutionssjälavården och en beskrivning av bland annat dess nuläge och
finansieringsformer har sammanställts i en rapport, Institutionssjälvårdens nuläge,
(juni 2019). Här lyfts även att verksamheten både handlar om omsorg om dem som
vistas i församlingen och medlemsvård för anställda som ofta är församlingsbor. Av
rapporten framgår att verksamheten också på många håll bedrivs i ett ekumeniskt
4

sammanhang där Svenska kyrkan ofta är en sammanhållande faktor för den organisatoriska delen av verksamheten vilket ställer krav på särskild kompetens både inom
själavård och ekumenisk samverkan. Rapporten innehåller även en översyn av några
stifts modeller för stiftsbidrag till institutionssjälavård. Underlaget är inte komplett
men visar att modellerna varierar mellan stiften, mellan vilken typ av verksamhet som
får bidrag, hur bidragen är utformade, vilka underlag som krävs etcetera.

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. Utskottet konstaterar återigen att vissa kyrkomötesuppdrag förvisso är av mer komplex karaktär och kan kräva en större insats för
att behandla, men att det är tveksamt om så långa handläggningstider som fyra till fem
år kan anses rimliga. Utskottet ser dock med tillfredställelse att några av de äldsta
uppdragen, från 2013–2015, antingen är slutbehandlade eller att en process att
verkställa uppdragen inletts. Dock konstaterar utskottet att kyrkostyrelsen i dessa fall
aviserar handläggningstider som sträcker sig ytterligare ett till två år framåt i tid innan
kyrkomötet får slutrapporter. Utskottet ser därför behov av interna rutiner inför verkställigheten av kyrkomötesuppdrag såsom en tydlig tidsplan. Rutiner för rapportering
av ärenden som därefter av olika skäl dragit ut på tiden, såsom avvikelserapportering
av tidsplanen eller att ärenden återförs till kyrkomötet för förnyade beslut etc., är andra
åtgärder som utskottet efterlyser.
Utskottet konstaterar att även Gudstjänstutskottets synpunkter ligger i linje med
det Ekonomiutskottet anser kring de, i vissa fall, alltför långa handläggningstiderna.
Föregående år anslöt sig utskottet till Gudstjänstutskottets principiella frågeställning kring kyrkostyrelsens rätt att omvandla eller förändra ett uppdrag som kyrkomötet beslutat om (E 2018:3). Denna fråga aktualiseras även i år gällande uppdraget
Flygplatskyrkans framtid (SK 2018:10) då kyrkostyrelsen på eget initiativ breddat
uppdraget. Utskottet ifrågasätter att kyrkostyrelsen återigen väljer att ändra inriktning
på ett beslut fattat av kyrkomötet. Utskottet befarar att om frågan om flygplatskyrkan
fortsättningsvis ska hanteras inom ramen för det större uppdraget kring institutionssjälavården så kommer även detta uppdrag, vad gäller den del som avser flygplatskyrkan, att få en orimligt lång handläggningstid. Detta är också en aspekt som
Samhälls- och kulturutskottet uttrycker oro för i sitt yttrande. Utskottet menar att det
finns skäl för att slutföra kyrkomötesuppdraget avseende flygplatskyrkan under tiden
som institutionssjälavården, inklusive flygplatskyrkan, utreds.
Motion 2019:31 punkt 1
Utskottets förslag: Kyrkomötet beslutar att bifalla motion 2019:31 punkt 1.
Utskottet anser att det finns goda skäl för att även högtidlighålla minnet av det första
kyrkomötet i Nicaea år 325 vid högtidlighållande av 1925 års ekumeniska möte. Även
Ekumenikutskottet ansluter sig till denna uppfattning.
Utskottet föreslår därför bifall till motion 2019:31, punkt 1.
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Motion 2019:31 punkt 2
Utskottets förslag: Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2019:31 punkt 2.
Utskottet anser att motionens intentioner är goda men att det i ett ekumeniskt sammanhang kan finnas skäl till en mer försiktig hållning i de krav som framförs kring gemensamma uttalanden. Utskottet tar Ekumenikutskottets yttrande avseende punkt 2 som
sitt eget, utskottet understryker vikten av att Svenska kyrkan är lojal med sina medlemskap i ekumeniska allianser, såsom Sveriges kristna råd och Kyrkornas världsråd
och bidrar till att dessa internationella jubileer högtidlighålls i samråd med dem.
Med anledning av ovanstående föreslår utskottet därför att motion 2019:31, punkt 2
avslås.
Motion 2019:43
Utskottets förslag: Kyrkomötet beslutar att bifalla motion 2019:43.
Utskottet anser att motionen bör bifallas eftersom dessa verksamheter kräver relativt
stora resurser, har allt större geografiska upptagningsområden, kräver kvalificerad
kompetens kring både själavård och ekumenisk samverkan och därmed kan ses som
nationella angelägenheter när det gäller finansiering av verksamheterna.
Samhälls- och kulturutskottet anför i sitt yttrande att den ursprungliga frågan
avseende flygplatsverksamheten brådskar och det är olyckligt om det utvidgade uppdraget innebär att processen försenas. Organisationsutskottet påpekar bland annat
också att det är angeläget om att frågan handläggs skyndsamt.
Utskottet anser att det är angeläget att kyrkostyrelsen får en samlad bild över de
olika verksamheter som bedrivs inom ramen för begreppet institutionssjälavård och
dess skiftande förutsättningar för att därefter finna en långsiktigt hållbar form för
finansieringen.
Med anledning av ovanstående föreslår utskottet att motionen bifalls.
Uppsala 3 oktober 2019
På Ekonomiutskottets vägnar
Veine Backenius, ordförande

Liselotte Ågren, sekreterare

Beslutande: Veine Backenius, ordförande, Mats Ludvigsson, Inger Wahlman, Birger
Wernersson, Pernilla Edman, Marie Wojidkow, Kjell Kallenberg, Åke Marcusson,
Magnus Ek, David Lång, Bengt Kjellgren, Suzanne Fredborg, Jenny Nilsson, Leif
Nordlander och Sara Lindalen.
Övriga närvarande vid beslutstillfället: Leif Nilsson, Hilkka Andersson, Roger
Sjöberg, Patrik Linde, Sandra Ryström Signarsdotter, Victor Backström, Gun
Alingsjö Bäck, Berith Pagels, Mats Nilsson, Sören Ravn, Eric Palmqvist, Björn
Falkeblad, Bertil Olsson och Terence Hongslo.
Biskop Eva Nordung Byström har deltagit i utskottets överläggningar.
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E 2019:3
Bilaga 1

Kyrkomötet
Gudstjänstutskottets yttrande 2019:2y

Redogörelse för behandlingen av kyrkomötesärenden

Till Ekonomiutskottet
Gudstjänstutskottets yttrande över kyrkostyrelsens skrivelse 2019:3 Redogörelse för
behandlingen av kyrkomötesärenden
Gudstjänstutskottet konstaterar att kyrkostyrelsen inte följt beslut i 2018 års kyrkomöte att till årets kyrkomöte återkomma med förtydligande av i enlighet med 2017
års kyrkomötesbeslut att bifalla det av Torvald Johansson under överläggningen framlagda förslaget i frågan om fortsatt arbete med kyrkohandbokens musik (KsSkr 2019:3,
ärende KmSkr 2018:3). Utskottet vill uttrycka sitt missnöje och förutsätter att arbetet
är färdigt till 2020 för att inte ytterligare bidra till komplexitet när tydligheten dröjer.
Gudstjänstutskottet noterar att det är fem år sedan kyrkomötet beslutade att börja
arbetet med kyrkohandbok II (KsSkr 2019:3, ärende KmSkr 2014:20) och vill uttrycka
sin otillfredsställelse över att arbetet inte kommit längre.
Uppsala den 2 oktober 2019
På Gudstjänstutskottets vägnar
Sofija Pedersen Videke, ordförande

Maria Klasson Sundin, sekreterare

Beslutande: Sofija Pedersen Videke, ordförande, Roger Olsson, Anna-Karin Stråle
Börjesson, Gunilla Bengtsson, Lisa Tegby, Anders Roos, Manilla Bergström,
Margareta Andersson, Anders Åkerlund, Daniel Engström, Sven Milltoft, Elise
Solberg, Hans Lindholm, Marjut Ervasti och Göran Göransson.
Övriga närvarande vid beslutstillfället: Carola Norén, Birgitta Nilsson, Torvald
Johansson, Malin Brolinson, Bartlomiej Szulc, Sara Gille, Lena Jönsson, Eva Kyrk
och Alve Svensson.
Biskop Martin Modéus har deltagit i utskottets överläggningar.
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Bilaga 2

Kyrkomötet
Samhälls- och kulturutskottets yttrande 2019:3y

Redogörelse för behandlingen av kyrkomötesärenden

Till Ekonomiutskottet
Samhälls- och kulturutskottets yttrande över kyrkostyrelsens skrivelse 2019:3 Redogörelse för behandlingen av kyrkomötesärenden
Utskottet tackar för informationen kring behandlingen om de pågående ärenden som
utskottet arbetat med. Utskottet upplever att det är en ökad transparens mellan styrelse/kansli och kyrkomöte och uppskattar att kunna följa ärenden på detta sätt. Utskottet
anser att utskottets tre pågående ärenden från 2018 års kyrkomöte är viktiga och ser
fram emot slutbehandling av dessa ärenden.
Utskottet noterar att Samhälls- och kulturutskottets betänkande 2018:10 Flygplatskyrkans framtid har lagts samman med uppdraget att utreda andra verksamheter
inom ”Institutionssjälavård”. Utskottet vill uttrycka sin oro att detta ska försena processen för flygplatskyrkan. Utskottet vill se en skyndsam hantering av detta ärende.
Uppsala den 2 oktober 2019
På Samhälls- och kulturutskottets vägnar
Anton Härder, ordförande

Mattias Nihlgård, sekreterare

Beslutande: Anton Härder, ordförande, Cecilia Clausen, Birgitta Lindén, Olle Rydell,
Ellen Leijen, Sofia Rosenquist, Anders Brunnstedt, Boel Johansson, Birgit Kullingsjö,
Eva-Mai Mineur Tynong, Gunilla Eldebro, Katarina Ramnerö Ödestad, Tomas
Rosenlundh, Elisabeth Sandlund och Marja Hillerström.
Övriga närvarande vid beslutstillfället: Ann-Christine Rosengren, Gunilla Lundström,
Daniel Larson, Carl Johan Karlsson, Lena Arman, Sofia Särdquist, Ulla-Britt Holmér,
Lars-Ivar Ericson, Ann-Kristin Jonäng, Kjell O Lejon, Bengt Olsson och Satu Rekola.
Biskoparna Åke Bonnier och Andreas Holmberg har deltagit i utskottets överläggningar.
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E 2019:3
Bilaga 3

Kyrkomötet
Ekumenikutskottets yttrande 2019:1y

1700 år efter kyrkomötet i Nicaea

Till Ekonomiutskottet
Ekumenikutskottets yttrande över motion 2019:31
Utskottet bejakar motionens förslag om att högtidlighålla att det år 2025 är 1700 år
sedan kyrkomötet i Nicaea ägde rum, samtidigt som jubileet av 1925 års ekumeniska
möte i Stockholm uppmärksammas.
Samtidigt understryker utskottet vikten av att Svenska kyrkan är lojal med sina
medlemskap i ekumeniska allianser, såsom Sveriges kristna råd och Kyrkornas världsråd och bidrar till att dessa internationella jubileer högtidlighålls i samråd med dem.
Utskottet hänvisar också till kyrkostyrelsens skrivelse 2019:3 där uppföljning av
kyrkomötets beslut om Ekumenikutskottets betänkande 2017:3 Ekumeniskt möte
1925 och 2025 redovisas.
Uppsala den 2 oktober 2019
På Ekumenikutskottets vägnar
Gun Eriksson, ordförande

Pehr-Albin Edén, sekreterare

Beslutande: Gun Eriksson, ordförande, Katarina Glas, Ulla Löfven, Agneta Brendt,
Klas Corbelius, Johan Garde, Celina Falk, Karin Nodin, Jan Wahn, Camilla Berard
Granström, Jan Olov Sundström, Madelaine Erlandsson, Anders Nihlgård, Christina
Pettersson och Anki Erdmann.
Övriga närvarande vid beslutstillfället: Christian Bonde, Erik Vikström, Veronica
Litström, Britas Lennart Eriksson, Roland Samuelsson, Ulla Birgersdotter, Stig
Axelsson, Erik Ringheim, Åsa Ingårda, Niklas Larsson, Linnea Bjuhr, Kåge Johansson,
Birgitta Axelsson Edström, Anders Novak och Caroline Åkerhielm.
Biskoparna Fredrik Modéus och Sören Dalevi har deltagit i utskottets överläggningar.
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Bilaga 4

Kyrkomötet
Organisationsutskottets yttrande 2019:2y

Finansiering av institutionssjälavården i förhållande till
utjämnings-/bidragssystem

Till Ekonomiutskottet
Organisationsutskottets yttrande över motion 2019:43 Finansiering av institutionssjälavården i förhållande till utjämnings-/bidragssystem
Organisationsutskottet har beretts möjlighet att yttra sig över ovan nämnda motion.
Organisationsutskottet ställer sig positivt till innehållet i motionen och menar att
den bör bifallas. Utskottet menar att frågan om institutionssjälavårdens bedrivande
reser angelägna frågor av såväl organisatorisk som ekonomisk art och att det är viktigt
att dessa frågor utreds samlat och skyndsamt.
Uppsala den 2 oktober 2019
På Organisationsutskottets vägnar
Per Lindberg, ordförande

Maria Adeteg, sekreterare

Beslutande: Per Lindberg, ordförande, Roberth Krantz, Mattias Benke, Tommy
Eriksson, Maria Lagerman, Lars-Ola Dahlqvist, Sven Gunnar Persson, Anette
Nordgren, Christina Hjelm, Håkan Widepalm, Arnold Boström, Olle Reichenberg,
Elisabeth Kullenberg, Lars B Andersson och Irene Oskarsson.
Övriga närvarande vid beslutstillfället: Lars G Linder, Marie Johansson, Lars-Erik
Lordh, Johnny Lundell, Victor Ramström, Benny Ahremark Persson, Märta Brita
Forsberg Svensson, Johnny Lilja, Margareta Karlsson, Stefan Aro, Olov Lindquist
och Marja Sandin-Wester.
Biskoparna Åsa Nyström och Karin Johannesson har deltagit i utskottets överläggningar.
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