FRAMSTÄLLNINGAR SOM BEGÄRTS AV KYRKOSTYRELSEN
Göra en framställning till kyrkomötet om hur en församlingsmedlem kan bevara medlemskapet i en
församling när han eller hon flyttar till en annan församlings område inom samma kyrkliga
samfällighet
Ärendet torde bli aktuellt efter nästa församlingsval och sannolikt tas upp under nästa kyrkomötesperiod.
Motiveringen till den begärda framställningen kommer sannolikt att lyfta fram utmaningarna med
genomförandet och bedömningar av alternativa genomförandesätt.

Göra en framställning till kyrkomötet om en översyn av stiftsgränserna så att de motsvarar
landskapsgränserna men inte leder till en ökning av antalet stift
I beredningen finns det skäl att beakta tidsschemat för beslut om vård- och omsorgs- och landskapsreformen.
Målet är att lagstiftningen för reformen ska godkännas av riksdagen i maj 2018. De nya landskapen skulle
enligt det tidsschemat starta i juni 2018. Kyrkostyrelsen har förutsättningar att vid behov ta upp en
framställning om justering av stiftsgränserna redan till kyrkomötet i maj 2018. Det kan ändå vara
ändamålsenligt att först förvissa sig om att landskapsreformen godkänns av riksdagen och lämna
framställningen om ändring av stiftsgränserna till kyrkomötet först hösten 2018.

Göra en framställning till kyrkomötet om avskaffande av stiftsfullmäktige och skötsel av
stiftsfullmäktiges uppgifter samt tryggande av synodalprincipen
Arbetsgrupp som arbetar under våren och hösten 2018. Kyrkostyrelsen lämnar en framställning till kyrkomötet
tidigast hösten 2018.

Göra en framställning till kyrkomötet om en gallring av underställningsärenden med beaktande av
kodifieringsprocessen och om stärkandet av domkapitlens och Kyrkostyrelsen konsulterings- och
utbildningsmöjligheter i denna typ av ärenden
Utgångspunkten är att all underställning slopas. En arbetsgrupp med representanter för olika instanser tillsätts
för att bereda framställningen. Arbetsgruppens mandatperiod hösten 2018. Kyrkostyrelsens framställning till
kyrkomötet tidigast hösten 2018.

Bereda ett förslag om en sänkning av centralfondsavgiften med en procentenhet och utreda
konsekvenserna av detta för verksamhetsförutsättningarna i församlingarna, de kyrkliga
samfälligheterna och kyrkans centralförvaltning
Kyrkostyrelsens framställning till kyrkomötet våren 2018. I framställningen skulle förslaget vara att
sänkningen av centralfondsavgiften träder i kraft från och med 2021. Framställningen skulle innehålla
bedömningar av konsekvenserna för församlingarna, stiften och Kyrkostyrelsen samt alternativa
genomföranden. En sänkning av centralfondsavgiften med en procentenhet skulle minska centralfondens årliga
inkomster med 6−8 miljoner euro beroende på hur kyrkoskatten utvecklas. Utgångspunkten i Kyrkostyrelsens
framställning skulle vara att effekterna av sänkningen riktas till Kyrkostyrelsen, stiften och understöden i
samma förhållande som centralfonden för närvarande finansierar dessa.

UTREDNINGAR SOM BEGÄRTS AV KYRKOSTYRELSEN
Göra en utredning till kyrkomötet om en övergång från tjänsteförhållanden till
arbetsavtalsförhållanden, om tidsbestämda ledarskapsuppgifter, arbetstidsarrangemang och
uppgiftsrotation
En utredning om alternativa sätt att genomföra denna ändring och verkningarna av den beställs av en erfaren
sakkunnig före sommaren 2018 och ges till kyrkomötet hösten 2018 antingen som en framställning (om
Kyrkostyrelsen föreslår att reformen inleds) eller som ett meddelande (om utredningen enligt Kyrkostyrelsen
inte ger anledning till ändringar).

Bereda bättre förutsättningar än tidigare att anställa arbetstagare över församlingsgränserna och
göra nödvändiga framställningar om författningsändringar till kyrkomötet
Beredningen av åtgärderna inkluderas i det utredaruppdrag som nämns i föregående punkt. Eventuella behov
av lagändringar bedöms av Kyrkostyrelsen när utredningen är gjord.

Bereda en plan för att utveckla kyrkliga lokaler till centra i lokalsamhället tillsammans med
museiverket
En arbetsgrupp bestående av Museiverkets representant och sakkunniga inom gudstjänstliv, arkitektur och
fastighetsväsendet tillsätts. Arbetsgruppen lämnar en rapport där man skissar upp principerna för en mångsidig
användning av kyrkorummet samt delar god praxis och ger rekommendationer. Parallellt med denna
arbetsgrupp kan 1−2 pilotprojekt genomföras i församlingar som står i beråd att inleda stora kyrkorenoveringar.
Arbetsgruppen tillsätts i slutet av 2017 med en mandatperiod på cirka ett år.

Göra en utredning för kyrkomötet om en revidering av tjänste- och förvaltningsterminologin
Våren 2019 görs en utredning av hur omfattande lagändringar respektive termförnyelse skulle kräva. Utredning
till kyrkomötet hösten 2019 antingen som en framställning (om Kyrkostyrelsen föreslår att reformen inleds)
eller som ett meddelande (om utredningen enligt Kyrkostyrelsen inte ger anledning till ändringar).

Tillsammans med stiften utarbeta en tilläggsutredning för kyrkomötet om Kyrkans
utvecklingstjänsters struktur och arbetssätt, där hänsyn även tas till de övriga avdelningarna vid
Kyrkostyrelsen, församlingarnas och stiftens synvinkel samt församlingarnas serviceorganisationer
med nära koppling till kyrkan, missionsorganisationerna, väckelserörelserna och olika kyrkliga
bolag och stiftelser
En utredningsarbetsgrupp tillsätts med uppgift att konkretisera verksamhetsidén för Kyrkans
utvecklingstjänster och presentera alternativ för genomförande. Arbetsgruppen består av sakkunniga från
församlingarna/samfälligheterna, stiften och Kyrkostyrelsen, representanter för de kyrkliga organisationerna
och sakkunniga på utvecklingsverksamhet överlag. Arbetsgruppen kan anlita utomstående expertis. Till
arbetsgruppens uppdrag fogas ytterligare en uppgift: Öka växelverkan mellan församlingarna, stiften och
Kyrkostyrelsen även till exempel genom arbetsrotation och andra möjliga sätt. Arbetsgruppen tillsätts
på senhösten 2017 med en mandatperiod som sträcker sig till slutet av 2018. Utredning och framställning om
fortsättningen till kyrkomötet senast våren 2019.

ÄRENDEN SOM GÄLLER VERKSAMHETEN OCH VERKSAMHETSKULTUREN:
Utveckla rekryteringen och utbildningen av församlingarnas personal samt främja kompetensen så
att den ger bättre färdigheter för multiprofessionellt arbete samt för att möta
församlingsmedlemmarna, rekrytera och leda frivilligarbetare samt för kommunikation
Kartlägga och undanröja hinder för frivilligarbete och församlingsmedlemmarnas egen verksamhet
inklusive eventuella framställningar om författningsändringar till kyrkomötet
Utveckla ledarskapet i kyrkan så att ledarna beaktar ledarskapets andliga natur, ledningen av
frivilligarbetet samt stödet till anställda och frivilligarbetare i deras andliga identitet
För uppdragen tillsätts en arbetsgrupp senhösten 2017 med en mandatperiod som sträcker sig till slutet av
2018. Rapporten våren 2019 ska innehålla en analys av nuläget och åtgärdsförslag för de ändringar som behövs.
Utgående från rapporten görs en bedömning av behovet av lagändringar.

Tillsammans med biskopsmötet förbättra verksamhetsförutsättningarna för gudstjänstgemenskaper
som verkar inom församlingarna
Kyrkostyrelsen konstaterar att biskopsmötet 5.9.2017 har godkänt en rekommendation om
gudstjänstgemenskaper i församlingarna. Rekommendationen kan i sig anses uppfylla uppdraget. Om det anses
finnas behov av ytterligare utredningar vore det naturligast att göra dem under biskopsmötets ledning.

Utveckla ungas och unga vuxnas delaktighet i kyrkans förvaltning på alla nivåer
Ärendet bereds av Kyrkostyrelsens verksamhetsavdelning våren 2018. Därefter görs en bedömning av
lagstiftningsbehovet.

