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Kyrkoordningen och mellanchefer

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att utforma kyrkoordningen så att
den bättre stämmer in i den nya strukturen i Svenska kyrkan vad gäller mellanchefer.

Motivering
2012 beslöt kyrkomötet efter kyrkostyrelsens skrivelse KsSkr 2012:5 Strukturfrågor
och Organisationsutskottets betänkande och förslag O 2012:2 Strukturfrågor.
Tanken var att göra slut på ”församlingsdöden”. För sedan år 2000 hade stora strukturella förändringar skett inom Svenska kyrkan, och trots beslutet i kyrkomötet
fortsatte förändringarna och flera väldigt stora pastorat bildades som har kommit att
påverka Svenska kyrkan ganska mycket. Genom dessa förändringar har det blivit
och kommer att bli mindre antal pastorat och därmed kyrkoherdar. Det har blivit och
kommer att bli fler mellanchefer över församlingar eller distrikt inom pastoraten. På
grund av de strukturella förändringarna kan det behöva göras fler förändringar i
kyrkoordningen för att på ett bättre sätt anpassa och förändra så att det finns samklang mellan de förändringar som sker strukturellt i Svenska kyrkan och de nya
arbetsformer som blir resultatet av detta.
När det gäller kyrkoherdens ansvar, delegation och roll har det blivit tydligt och
bra vad som gäller utifrån utredningen Styra och leda som har lett till beslut som gör
att kyrkoherden har ansvar för all verksamhet i pastoratet. Det är inget som den här
motionen avser ändra på. Här handlar det om mellanchefer i pastoratet där det kan
behövas mer tydlighet. Mellanchefer i pastoraten är i regel komministertjänster som
ännu inte fått någon enhetlig titel. Deras ansvar och roll kan variera betydligt mellan
olika pastorat. Det är nog viktigt att det är så till stora delar, men vissa delar bör vara
lika för varje pastorat och de bör finnas med på ett tydligare sätt i kyrkoordningen.
Det kan t.ex. handla om en obligatorisk delegation för kyrkoherdarna där vissa delar
i delegationen är obligatoriska. Vilka dessa delar skulle kunna vara borde en
utredning kunna visa på.
Under våren 2016 har det varit debatt i Kyrkans tidning om det här. Det talas om
att mellanchefer känner sig marginaliserade, degraderade och frustrerade, visar en
studie från Uppsala universitet. Ann-Christine Borg, kyrkoherde i Norrahammar,
Växjö stift säger: ”De arbetsledande komministrarna borde ha en formaliserad roll. I
dag styrs deras tjänster helt av hur kyrkoherden vill lägga upp dem, det gör att
många mellanchefer har kunskaper och erfarenheter som inte tas tillvara.”
Enligt Kyrkans tidning finns förslag på vad man kan göra för att mellanchefer i
pastoraten ska kunna få bättre arbetsmiljö. Det handlar om förslag som:
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Kyrkoherden bemyndigar och ger tydliga delegationer till mellanchefer.
Formalisera uppdraget så att det inte blir personberoende.
Inför krav på behörighetsgivande mellanchefsutbildning.
Bestäm en gemensam titel.

Men frågan är om det är tillräckligt att uttrycka vad som behövs. Frågan är hur det
ser ut för mellanchefer i Svenska kyrkan, är det så som artikeln i Kyrkans tidning
skriver? Om det saknas en tydlighet borde det föras in som en del i kyrkoordningen
när det gäller mellanchefer.
Idag är det kyrkoherden som bestämmer och avgör villkoren för mellanchefen.
Detta borde vara en god ordning som skulle kunna fungera. Men när pastoraten blir
så stora, som de i flera fall har blivit och med tanke på hur vi i Svenska kyrkan ska
se på vad det innebär att vara församling och att leda och styra en församling, borde
det komma till tydligare uttryck för mellanchefernas formella roll uttryckt i kyrkoordningen.
När det gäller strukturförändringarna finns det en del otydligheter som behöver
åtgärdas, vilket kan anses vara fullt naturligt, t.ex. upplevdes församlingsrådens roll
inte vara riktigt tydlig i kyrkoordningen, där det först i kommentarerna till kyrkoordningen ges en tydligare bild. När det gäller församlingsråden är det redan beslutat
om en utredning. När det gäller titel på mellanchefer är det också en utredning på
gång, men den handlar om titulaturen. Den här motionen vill utöka dessa utredningar med att till dem eller som en ny utredning, göra om eller lägga till i kyrkoordningen för att tydliggöra och till lämpliga delar formalisera mellanchefers roll.
Träslövsläge den 27 juni 2016
Karl-Gunnar Svensson (KR)
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