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Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande 2017:10

Översyn av relationerna till utlandsförsamlingarna

Sammanfattning
I detta betänkande behandlas motion 2017:102 där det föreslås att kyrkostyrelsen ska
ges ett förnyat uppdrag att göra en översyn av relationerna till utlandsförsamlingarna
i enlighet med vad utskottet anförde i betänkandet TU 2016:9. Utskottet redovisar
att det har vidtagits åtgärder i linje med det som togs upp i det nämnda betänkandet
från föregående år. Utskottet menar att motionärernas önskemål därmed har
tillgodosetts och att kyrkomötet ska besluta att motionen är besvarad med det som
utskottet har anfört.

Utskottets förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att motion 2017:102 är besvarad med vad utskottet har anfört.

Motionens förslag
Motion 2017:102 av Anette Nordgren och Hans-Olof Andrén, Översyn
av relationerna till utlandsförsamlingarna
Kyrkomötet beslutar att kyrkostyrelsen ges ett förnyat uppdrag att göra en översyn
av relationerna till utlandsförsamlingarna i enlighet med vad utskottet anfört i
betänkandet TU 2016:9.

Bakgrund
Kyrkomötet behandlade 2016 en motion 2016:26 med vissa förslag angående
förfarandet vid anställning av personal för utlandsförsamlingarna. I enlighet med
förslaget i Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande 2016:9 Rekrytering av
personal till utlandsförsamlingarna avslogs motionen av kyrkomötet. Med anledning av motionen beslutade kyrkomötet, också på förslag från Tillsyns- och
uppdragsutskottet, att uppdra till kyrkostyrelsen att göra en översyn av relationerna
till utlandsförsamlingarna i enlighet med vad utskottet anförde i sitt betänkande.
I sitt betänkande TU 2016:9 menade utskottet att det som togs upp i motion
2016:26 kunde vara tecken på brister i relationerna mellan utlandsförsamlingarna
och Svenska kyrkans nationella nivå. Därför borde kyrkostyrelsen få i uppdrag att
göra en översyn av relationerna till utlandsförsamlingarna. De konkreta rekryteringsoch anställningsfrågor som togs upp i motionen hade enligt utskottet en plats i detta
vidare sammanhang.
Som framgår av motion 2017:102 redovisas i en bilaga till KsSkr 2017:2
Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå 2016 att skrivelsen med beslutet
av kyrkomötet 2016 är slutbehandlad (bilaga 2, sidan 41). Kyrkostyrelsen redovisar
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som bakgrund till detta att det pågår en juridisk genomgång som syftar till att kunna
träffa avtal med församlingarna på längre sikt om ekonomiskt och personellt stöd
liksom om samverkansformer. Vidare anges att utbildning och stöd till kyrkoråden
är ett starkt prioriterat arbetsområde och att synpunkterna rörande anställningsförfarandet redan är genomförda.
Frågor om relationerna mellan de olika aktörer som är engagerade i Svenska
kyrkan i utlandet behandlas i PM om verksamhetens styrning och ledning upprättad
på kyrkokansliets avdelning för Svenska kyrkan i utlandet (senaste version från juni
2017). I promemorian behandlas olika frågor om samverkan och ansvarsfördelning i
den relativt komplexa organisationen med olika delar: utlandsförsamlingarnas
kyrkoråd och kyrkoherde, kyrkostyrelsen och dess kansli, Rådet för Svenska kyrkan
i utlandet samt biskop och domkapitel i Visby stift. Promemorian har diskuterats i
Rådet för Svenska kyrkan i utlandet, med Visby stift och i en tidigare version cirkulerat bland församlingarna.
I promemorian lyfts fram ett par områden där det kan finnas konflikter. Ett
sådant område är de ekonomiska möjligheterna för församlingarna att erhålla stöd
för sin verksamhet från nationell nivå. Vidare noteras att frågan om personalrekrytering tidvis har varit konfliktartad. Det sägs att när det gäller andra medarbetare än
kyrkoherden fortsätter rekryteringsarbetet på så sätt att det sköts av kyrkoherden
med stöd av kansliet. ”Kyrkoherdens bedömning och beslut ska vara avgörande vid
tillsättningar och en kyrkoherde ska inte behöva erfara att hen körs över av kansliet.
Även här måste ett djupt och förtroendefullt samarbete ske mellan kyrkoherde och
kansli för att skapa goda arbetsmöjligheter i den lokala församlingen.”
Beträffande rekrytering av kyrkoherde sägs att det är särskilt angeläget att
komma till ett resultat som svarar mot församlingens behov. ”Kyrkorådets delaktighet i anställningsprocessen, i urval, intervjuer och bedömning behöver ses över än en
gång så att det blir säkerställt att kyrkorådet erfar en reell delaktighet och inte bara
en formell. Det är centralt att kyrkoråd och kyrkokansli gemensamt finner den bästa
kandidaten.”

Utskottets överväganden
Utskottets förslag: Kyrkomötet beslutar att motion 2017:102 är besvarad med vad
utskottet har anfört.
Av bakgrundsteckningen framgår att det har genomförts ett arbete som ligger mer i
linje med vad Tillsyns- och uppdragsutskottet framhöll i sitt av kyrkomötet 2016
bifallna betänkande TU 2016:9 än vad som direkt kan utläsas av bilagan till
kyrkostyrelsens årsredovisning. Det har i nämnda PM om verksamhetens styrning
och ledning gjorts en genomgång av frågor av det slag som utskottet föregående år
menade skulle vara angelägna att bearbeta. Det framgår också att promemorian har
upprättats i kontakt med utlandsförsamlingarna. I arbetet har också Rådet för
Svenska kyrkan i utlandet, där utlandsförsamlingarna är representerade, samt biskop
och domkapitel i Visby stift varit involverade. Genom att det på detta sätt gjorts ett
arbete som i huvudsak tillgodoser det som avsågs med uppdraget till kyrkostyrelsen
menar utskottet att också det som årets motionärer önskar har tillgodosetts. Utskottet
anser därför att det inte krävs något förnyat uppdrag till kyrkostyrelsen utan föreslår
att kyrkomötet beslutar att motionen är besvarad med det som utskottet har anfört.
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Uppsala den 5 oktober 2017
På Tillsyns- och uppdragsutskottets vägnar
Britas Lennart Eriksson, ordförande
Gunnar Edqvist, sekreterare
Beslutande: Britas Lennart Eriksson, ordförande, Inger Wahlman, Roine Olsson,
Anna Forssell, Lars Risberg, Emilia Lindstrand, Hans-Olof Andrén, Emma
Hedlundh, Mattias Rosenquist, Sven Kerst, Anna Ekström, Sten Elmberg, Lisbeth
Göranson, Anders Novak och Johan Blix.
Övriga närvarande vid beslutstillfället: Margareta Carlenius, Catharina Erdtman,
Kent Karlsson, Stefan Linderås, Bertil Murray, Ingrid Borgström, Helena Nordvall,
Kerstin Rossipal, Anna-Lena Carlsson, Ann-Christin Alexius, Helena Elmqvist,
Helena Björkman och Irene Leonardsson.
Biskoparna Eva Brunne och Per Eckerdal har deltagit i utskottets överläggningar.
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