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Kyrkomusikerorganisationen i församlingar och
pastorat

Förslag till kyrkomötesbeslut
1. Kyrkomötet beslutar att i fråga om kyrkoordningen att 34 kap. 1 § punkt 4 ska ha
följande lydelse:
Minst det antal övriga kyrkomusiker, diakoner och den personal som i övrigt
behövs för verksamheten.
2. Kyrkomötet beslutar i fråga om kyrkoordningen att 34 kap. 2 § andra stycket ska
ha följande lydelse:
Domkapitlet ska besluta om en befattning som kyrkomusiker enligt 1 § 3 eller 4
ska vara försteorganist, organist eller kantor.

Motivering
I den av kyrkokansliet remitterade promemorian 2016 föreslogs att stiftsstyrelsen
skulle ges möjlighet att besluta om fler musikertjänster än en per församling eller
pastorat. Denna motion handlar om en följdändring av beslutet från 2014 och fråntar
inte den lokala nivån dess beslutsordning vad gäller 34 kap. Kyrkans anställda.
I kommentaren till kyrkoordningen står att läsa från den dåvarande Centralstyrelsen:
En rimlig ambitionsnivå är att organisterna dels inte tillåts bli färre i
stiftet, dels gärna fördelas geografiskt på så sätt att även kringliggande
församlingar kan få nytta av organistens särskilda kunskaper och
erfarenheter. Avsikten är således inte att det skall ske någon nedrustning av den kyrkomusikaliska kvalitén. (CsSkr 1999:3 sidan 2–234 f).
Från 2014 har det skapats nya stora pastorat och innan dess lades många församlingar tillsammans. I dagsläget kan domkapitlet i samband med att församlingsinstruktionen utfärdas endast besluta att det ska finnas minst en kyrkomusiker som
är organist. Det förefaller fullständigt orimligt med denna bestämmelse utifrån den
stora förändring som ägde rum i den lokala indelningen i samband med strukturbeslutet 2014. Uppdraget som kyrkomusiker har sedan reformationen varit reglerad i
kyrkoordningar och kyrkolag.
Beslutet 2014 innebar att betydligt större pastorat och församlingar bildades.
Exempel på de förändringar som skett är bl.a. i Linköping där det tidigare har
varit åtta pastorat i en samfällighet men nu är åtta församlingar i ett och samma
pastorat. I Norrköping har 17 församlingar i Norrköpings dåvarande samfällighet
ombildats först till fyra församlingar/pastorat och därefter till fyra församlingar inom
ett och samma pastorat. Lydelsen i kyrkoordningen 34 kap. 2 § bör därför nu ändras
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utifrån de förhållanden som ändrades 1 januari 2014 då de nya stora pastoraten och
församlingarna tillkom och som kommer att äga rum i nuvarande Göteborgs kyrkliga samfällighet den 1 januari 2018. Att detta ännu inte gjorts ser vi som ett förbiseende i den omfattande beslutsprocess som ägt och äger rum.
Vi utgår från att Svenska kyrkan vill värna det kyrkomusikaliska kulturarvet och
möjliggöra kyrkomusikens utveckling för nya tider. Det innebär att man måste slå
vakt om värdet i en välutbildad kyrkomusikerkår. Att tillförsäkra att bestämmelserna
i kyrkoordningen är ändamålsenliga innebär ett första steg som ger uttryck för den
ambitionsnivå Svenska kyrkan har.
Strängnäs och Växjö den 1 augusti 2017
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