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HUR HAR DET HÄR HÄFTET KOMMIT TILL?
Dagarna 24-25 september arrangerade Svenska Kyrkans Unga De Ungas Kyrkomöte i Uppsala 
där ett 50-tal unga i Svenska kyrkan träffades för att diskutera 22 motioner till kyrkomötet 
och skriva svar till dem ur ett ungt perspektiv. Förbundsstyrelsen för Svenska Kyrkans Unga har 
också skrivit kommentarer på kyrkostyrelsens skrivelser, du hittar dem längst bak i häftet.

JOURHAVANDE UNGDOM
Har du frågor om motionssvaren eller vill få kommentarer från en ungdom på plats? 
Ring Amanda Carlshamre på 072-201 20 14 



HEJ!

Vad roligt att du läser vad Svenska kyrkans barn och unga tycker och tänker! Det är många frågor 
som kyrkomötet ska fatta beslut om och flera av dem berör barn och unga i allra högsta grad. Därför 
tänker vi att det är en självklarhet att ni som har mandat att fatta beslut vet hur barn och unga tänker 
kring de frågor ni ska diskutera de kommande dagarna.

Många viktiga motioner har inkommit till årets kyrkomöte där flera av motionerna lyfter frågan kring 
tillhörighet och tillgänglighet, och flera av de motioner vi valt att lyfta handlar just om inkluderande 
frågor; hur församlingar och stift arbetar med mottagandet av flyktingar (nya församlingsbor) och 
att komplettera verksamhetsinriktningen med uppgiften att stödja stiftens arbete med teckenspråkig 
verksamhet. Några av de vi valt att besvara handlar också om undervisning och lärande, att skapa 
förståelse för vår kristna tro och vårt sammanhang i Svenska kyrkan, såsom motionen kring att ta 
fram ett konfirmandmaterial kring Svenska kyrkans demokratiska ordning, en mobil-applikation inför 
reformationsåret 2017 samt ett program för undervisning som handlar om vår kristna syn på skapel-
sen. Vi har även valt att besvara motionen om prästers vigningslöfte. Många spännande motioner att 
välja mellan finns det verkligen!

För åttonde året i rad har medlemmar i Svenska Kyrkans Unga träffats och författat svar på många av 
de motioner som kommit in till kyrkomötet, i år 22 st för att vara exakt. Vi tycker att det är viktigt att 
vi har en möjlighet att säga vad vi tycker om frågor som lyfts och arbetas med i Svenska kyrkan. Där-
för bjuder vi varje år in till De Ungas Kyrkomöte. I år var vi cirka 50 personer som tillsammans förfat-
tade svar. Dessutom har också Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse i år tittat på kyrkostyrelsens 
skrivelser och kommenterar dem längst bak i häftet.

Frågor på motionssvaren? För första gången har vi nu hållit ett forum måndagen innan kyrkomötet 
drar igång (26 september) och diskuterat bland annat motionerna. Har ni frågor kring motionssva-
ren kan ni prata med någon av de som var på plats (utskottspresidierna och två personer från varje 
nomineringsgrupp har blivit inbjudna) – eller oss! Jag finns på plats under kyrkomötets båda sessioner 
och svarar gärna på frågor, bollar tankar eller har samtal mellan utskottsförhandlingar och beslutsä-
renden. Ring mig gärna på 072-201 20 14 om det brådskar. Ser du någon av Svenska Kyrkans Ungas 
medlemmar i dagarna (framför allt under session två) är det mycket möjligt att det är en förbunds-
styrelseledamot du hittat. Fråga gärna! Påpeka gärna! Lär oss och låt oss lära!
Slutligen, lycka till i ert viktiga uppdrag! 

Amanda Carlshamre 
förbundsordförande Svenska Kyrkans Unga



 
 

Kyrkomötet 
Mot 2016:3 

 Kyrkomötet 
Motion 2016:3 
av Karl-Gunnar Svensson 

 

 
Miljökonsekvensanalys 
 
 

Förslag till kyrkomötesbeslut 
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att utreda och återkomma till 
kyrkomötet med förslag på att införa en paragraf om miljökonsekvensanalys i 
kyrkoordningen. 

Motivering 
Svenska kyrkan har infört en barnkonsekvensanalys för de beslut som fattas. Det 
handlade till stora delar om att vi ville påtala vikten av att de som inte har någon 
större talan ska få sina rättigheter tillgodosedda. Men egentligen bör vi ha två 
konsekvensanalyser inom Svenska kyrkan, för det finns ännu en part som har svårt 
att föra sin talan och det är vår miljö, naturen runt omkring oss. Det här kan innebära 
att det kommer förslag om flera olika konsekvensanalyser, men troligen behövs det 
endast två, barnkonsekvensanalys och miljökonsekvensanalys. 

Det händer mycket inom miljöområdet som är viktigt och som vi måste vara en 
del av. Många verksamheter/delar av Svenska kyrkan har blivit miljöcertifierade 
med t.ex. ISO 14001. Regeringen har 2016 fått förslag om en klimatlag och ett 
klimatmål till 2045. Kyrkostyrelsen har fattat beslut om både miljöpolicy och 
miljödiplomering där det anges bl.a. principer för upphandling där det ska medfölja 
en miljökonsekvensanalys vid inköp. Det här innebär att det pågår ett tydligt arbete 
med hållbarhet och ansvarstagande i frågan om förvaltarskap. I Parisavtalet 2015 
kom länderna överens om att den globala uppvärmningen ska begränsas till ”klart 
under” två grader jämfört med förindustriell tid. Ansträngningar ska göras för att nå 
1,5 grader C.  

Det finns många innovativa redskap i kampen för världens överlevnad, men 
risken med dessa redskap, oavsett hur goda och fungerande de är, är att vi förlitar 
oss på att andra tar hand om det här, inte vi själva. Risken finns att vi glömmer bort 
vårt egenansvar för att uppnå målen för Paris 2015. Att vi klarar att hålla oss på 1,5 
grader C eller lägre. Och det är viktigt eftersom redan en ökning med 1 grad C 
påverkar vår värld negativt. (När vi själva har en ökning av temperaturen i kroppen 
med 1 grad C säger vi att vi har feber och sjukskriver oss, så kan naturen och vår 
värld inte göra.) 

Genom att införa en miljökonsekvensanalys kommer frågan om miljön ständigt 
att vara levande för var och en av oss i Svenska kyrkan på alla nivåer.  

Vårt ansvar att göra goda val ur ett miljö- och klimatperspektiv ligger hela tiden 
också i våra händer. Det borde vara en logisk följd med tanke på lagstiftning, 
policys, certifieringar m.m. att förvaltningar, stift och pastorat gör miljökonsekvens-
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Mot 2016:3 analyser och att detta läggs till i kyrkoordningen för att tydligt ta vårt ansvar för en 
hållbar värld. 
 
Träslövsläge den 11 maj 2016 
 
Karl-Gunnar Svensson (KR) 



MOTIONSSVAR FRÅN DE UNGAS KYRKOMÖTE  TILL MOTION 2016:3

De Ungas Kyrkomöte ser allvarligt på de utmaningar som världen står inför just nu för att 

nå målen för Paris-avtalet 2015. Vi som kristna har ett ansvar för skapelsen. Många försam-

lingar är idag miljöcertifierade och jobbar aktivt med miljö- och klimatfrågor där miljökon-

sekvensanalyser är en naturlig del. Arbetet för klimatet kan få större effekt om initiativet 

kommer från förvaltningar, stift och pastorat själva och inte via ett beslut på kyrkomötet. 

De Ungas Kyrkomöte föreslår därför kyrkomötet besluta att avslå motionen och uppmanar 

Svenska kyrkans olika instanser att aktivt arbeta med policys och att bli miljöcertifierade för 

vår Guds skapelses skull.



 
 

Kyrkomötet 
Mot 2016:4 

 
Kyrkomötet 
Motion 2016:4 
av Elisabeth Rydström 
 
Officiell översättning av Bibeln för barn 
 
 

Förslag till kyrkomötesbeslut 
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att undersöka förutsättningarna 
för och utreda möjligheten att ta fram en officiell översättning av Bibeln som är 
anpassad för barn. 

Motivering 
Idag finns en uppsjö av ”biblar för barn”. Barnens bibel, Bibel för små och stora, 
Bibel för barn, Bibel från början till slut, för att ta några exempel. Biblarna skiljer 
sig såväl i språkbruk samt urval. Att Svenska kyrkan inte har en officiell översätt-
ning är både beklagansvärt och förvånande. Som företrädare för Svenska kyrkan vet 
man inte vilken eller varför man ska välja den ena eller andra ”barnbibeln”, varför 
jag yrkar ovanstående.  
 
Vallentuna den 11 maj 2016 
 
Elisabeth Rydström (C) 



MOTIONSSVAR FRÅN DE UNGAS KYRKOMÖTE  TILL MOTION 2016:4

De Ungas Kyrkomöte tycker att det finns en styrka att Svenska kyrkan arbetar utifrån en 

och samma översättning av Bibeln i vår verksamhet. Att ha möjlighet att parafrasera bibelns 

texter för att göra delar av den mer lättillgängliga för barn gör att vi kan få en mångfald i 

material för att sprida evangeliet för de minsta i vår kyrka. 

De Ungas Kyrkomöte vill gärna understryka de som står i Läronämndens yttrande: ”…

fortgående teologisk och didaktisk diskussion om olika barnbiblars för- och nackdelar är 

väsentlig.” Samtidigt finns det redan idag hjälpmedel för att tänka kring barnbiblar, så som 

Sören Dalevis ”Låt Berättelsen Leva” från 2012, där Verbum beskriver enligt följande: ” 

Läsaren ledsagas genom de svårigheter som kan uppstå när man ska välja bibeltexter och 

barnbiblar.”

Den uppsjö av barnbiblar som motionären beskriver kan ses som en styrka i Svenska 

kyrkans arbete, för olika åldrar har olika behov. De Ungas Kyrkomöte föreslår därför kyrko-

mötet besluta att avslå motionen.



 
 

Kyrkomötet 
Mot 2016:6 

 
Kyrkomötet 
Motion 2016:6 
av Cornelia Dahlberg 
 
Orsaken till flyktingströmmarna 
 
 

Förslag till kyrkomötesbeslut 
1. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att uttala sig för att riksdag 

och regering agerar för att Sverige upphör med sitt deltagande i oprovocerade 
anfallskrig mot främmande länder. 

2. Kyrkomötet beslutar att be kyrkostyrelsen uttala sig för att riksdag och regering 
avstår från medlemskap i Nato, eftersom det är en allians för krig.  

Motivering 
Svenska kyrkan tycks betrakta samtliga som anslutit sig till pågående flykting-
strömmar till Sverige som flyktingar undan krig. Ifall orsaken till flykt är t.ex. 
arbetslöshet, förhoppningen om att kunna åtnjuta ett förhållandevis generöst bidrags-
system eller kanske att sprida sin egen religion med dess lagar och värderingar, så 
tycks Svenska kyrkan ändå betrakta dessa individer som flyktingar likt den heliga 
familjen på flykt från Egypten. De som ifrågasätter rådande omständighet tycks 
betraktas som onda människor.     

Det som förvånar mig mest är att så lite, eller inget, fokus läggs på orsaken till de 
förödande krigen, som ju skapar flyktingströmmarna bestående av verkliga flyk-
tingar. Många av kyrkomötets ledamöter har politiska uppdrag, även på riksnivå i 
beslutsfattande ställning. Svenska kyrkan skulle, om man ville, kunna arbeta för att 
påverka till en fredlig politik istället för den idag rådande. 

Ett faktum ni säkert känner till är att Sverige är världens största vapenexportör 
per capita. Som om det inte räckte närmar vi oss nu ett även officiellt medlemskap i 
världens största allians för vållande av krig, Nato. Detta tycks ske utan att först fråga 
folket, vilket egentligen är grundlagsfäst med föregående allsidig information till 
folket i sak. Något våra regeringar numer i regel struntar i. 

Som exempel kan nämnas det förödande kriget som bl.a. Sverige bedrev under 
Natos ledning mot Libyen. Samtliga av media oftast gynnsamt marknadsförda 
riksdagspartier voterade för anfallskriget mot Libyen. Det av media illa ansed-
da riksdagspartiet voterade emot det oprovocerade anfallskriget för fem år sedan. 
Paradoxalt nog är mitt intryck att Svenska kyrkan anser just sådana människor vara 
inhumana. 

Tänk om kyrkan ville profilera sig som en förespråkare av fred istället för dagens 
stillatigande hållning när det gäller svensk inblandning i orsaken till flyktingström-
marna. Kännetecknande för dessa krig är att de aldrig orsakas av någon provokation 
mot Sverige. Däremot ser de ut att bero bl.a. på att Sverige tvångsvägen skulle vilja 
exportera den egna s.k. demokratin till dessa länder. Genom krig som sliter barn i 
stycken, gör dem föräldralösa, gör ruiner av deras skolor och sjukhus. 
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Mot 2016:6 
 

Rapporter vad gäller beskrivet faktum lämnas helt enkelt därhän av nämnda media 
i symbios med orsakande politiker, liksom av Svenska kyrkan. Varför? Kyrkan kan 
väl inte vara omedveten om orsaken till dagens tragiska flyktingströmmar bestående 
av de verkliga flyktingarna? 

Även om syftet med dessa krig skulle vara att avlägsna och sedan genom annan 
part avrätta dessa länders ledare, av media kallade diktatorer, så vore det väl 
passande om en kyrka, som sägs bygga på kärlek i Jesu namn, uttrycker önskan om 
att det egna landet upphör att föra krig mot dessa länder. 

Ett ärligt och tydligt arbete för Svenska kyrkan som fredsbevarande skulle nog 
dessutom attrahera unga människor och kanske minska medlemstappet till kyrkan!   
 
Norrköping den 4 juli 2016 
 
Cornelia Dahlberg (–) 



MOTIONSSVAR FRÅN DE UNGAS KYRKOMÖTE  TILL MOTION 2016:6

De Ungas Kyrkomöte 2016 vill ta avstånd ifrån den brödtext som utgör motivering till 

motion 2016:6 i sin helhet, vilken vi uppfattar som konspiratorisk i beskrivningen av de 

människor som tvingas fly till Sverige. Vi ställer oss inte bakom den bild av flyktingar som 

motionären tycks vilja förmedla, istället står vi upp för ett generöst mottagande av flyk-

tingar och människosynen att vi faktiskt bör behandla dem som om de vore Den Heliga 

Familjen (Matt 25:40).

Förslagen till beslut upplever vi inte ska tolkas ligga i linje med motiveringen, utan snarare 

syftar till att göra Sverige till ett mindre militaristiskt land. Som deltagare i militära anfall 

och inte minst som en av världens största vapenexportörer är Sverige del i att motverka den 

fred som hör gudsriket till, vilket borde vara centralt i diskussioner om såväl flyktingström-

mar som Sveriges engagemang för fred. Motionen lyfter dock bara frågan om Sveriges va-

penexport i motiveringen, och anger inte några kriterier för att avgöra vilka militära insatser 

som åsyftas. Detta försvårar förståelsen av vad motionen ska åstadkomma.

I den första att-satsen ser vi ambitionen att Sverige åtminstone bör minska sitt militära 

deltagande utomlands, däremot upplever vi att formuleringen är så pass snäv att den blir 

verkningslös. ”Oprovocerade anfallskrig” är så öppet formulerat att de i teorin inte försvaras 

av någon, även om de i praktiken sker. De Ungas Kyrkomöte 2016 förespråkar ickevåldsligt 

försvar framför våldsligt i vår Herre Jesu Kristi efterföljd. Den oprecisa formuleringen har 

dock ingen slagkraft för att uppnå det syftet. De Ungas Kyrkomöte föreslår därför kyrko-

mötet besluta att avslå första att-satsen i motionen.

I den andra att-satsen uppfattar vi ett mer precist innehåll som både är konstruktivt och 

meningsfullt att anta, då kärnvapenalliansen NATO har ett militärt syfte som vi inte ställer 

oss bakom. Ett aktivt ställningstagande för NATO är också ett aktivt ställningstagande för 

den typ av våldsanvändning NATO står för, vilken är i djup kontrast till den fred vi vill 

uppnå. Denna väg till fred har ingen politisk utgångspunkt, utan springer naturligt ur att 

följa Fredsfursten Jesus Kristus för att upprätta gudsriket. De Ungas Kyrkomöte föreslår 

därför kyrkomötet att bifalla andra att-satsen i motionen.



 
 

Kyrkomötet 
Mot 2016:11 

 
Kyrkomötet 
Motion 2016:11 
av Sven Milltoft  
 
Tillägg till kyrkoordningen om betydelsen av 
volontärskap 
 
 

Förslag till kyrkomötesbeslut 
Kyrkomötet beslutar att tredje meningen i tredje stycket i inledningen till andra 
avdelningen i kyrkoordningen ska ha följande lydelse. 

Alla har tillsammans ansvaret för att församlingens grundläggande 
uppgift blir utförd på ett sådant sätt att volontärmedverkan befrämjas 
och eftersträvas.  

Motivering 
Svenska kyrkan med dess stift och församlingar genomgick år 2000 en omvälvande 
förändring från att vara statskyrka till att bli en fri och oberoende kyrka. Emellertid 
önskar Svenska kyrkan alltjämt vara en evangelisk-luthersk folkkyrka med tydligt 
centrum och låga trösklar och där den demokratiska organisationen och kyrkans 
ämbete eller vigningstjänst har gemensamt ansvar för att bedriva en verksamhet i 
enlighet med Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.  

För att göra det möjligt att förena tillhörighet och engagemang har det blivit allt 
mer betydelsefullt att inskärpa vikten av volontärmedverkan i församlingarnas 
verksamhet. Att ta till vara på enskilda medlemmars beredvillighet, kunskap och 
kompetens är inte bara ett sätt att minska kostnader och effektivisera verksamheten 
utan långt mer ett sätt att öka delaktigheten och manifestera en kyrkosyn som 
genomsyras av tanken att alla som vill vara en del av kyrkan också har betydelse för 
utförandet av församlingens grundläggande uppgift.  

Svenska kyrkan måste våga fjärma sig från arvet att vara en myndighets- och 
servicekyrka där ett antal anställda löser den grundläggande uppgiften till fromma 
för de många, till att bli en levande folkkyrka som engagerar och tar i anspråk sina 
medlemmar och därmed gestaltar och tydliggör såväl kyrkans grundläggande 
mening som uppgift. 

 
Stockholm den 20 juni 2016 
 
Sven Milltoft (BA) 



MOTIONSSVAR FRÅN DE UNGAS KYRKOMÖTE  TILL MOTION 2016:11

Att idealitet och volontärskap är viktigt för Svenska kyrkan är något som De Ungas Kyr-

komöte verkligen håller med om och som tydliggörs genom kyrkoordningen, precis som 

läronämnden poängterar. 

Att bygga relationer med människor och göra dem delaktiga i församlingsarbetet är 

viktigt och många gånger uppnås denna delaktighet genom att människor känner sig sedda 

och bekräftade - inte minst genom att få uppgifter och ansvar. Det senare påvisas också 

i den rapport om idealitet och föreningsliv på landsbygden som Svenska Kyrkans Unga i 

Växjö stift tillsammans med ett antal andra organisationer låtit ta fram. Denna rapport kan 

förhoppningsvis vara till glädje även för Svenska kyrkan i arbetet med att utveckla hållbara 

strukturer för ideellt arbete i framtiden. 



 
 

Kyrkomötet 
Mot 2016:12 

 
Kyrkomötet 
Motion 2016:12 
av Sven Milltoft 
 
Tillägg till kyrkoordningen om volontär-
konsekvensanalys 
 
 

Förslag till kyrkomötesbeslut 
1. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att utarbeta ett arbetssätt så att 

det görs en volontärkonsekvensanalys inför budgetbeslut. 
2. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att utreda och återkomma till 

kyrkomötet med förslag på en paragraf om volontärkonsekvensanalys att införas 
i kyrkoordningen. 

Motivering 
Kyrkomötet beslutade 2009 att det skulle tas fram ett förslag till paragraf om barn-
konsekvensanalyser att föras in i kyrkoordningen, tillsammans med en metod för hur 
barnkonsekvensanalyser kan genomföras i Svenska kyrkan. Det har visat sig att 
detta beslut har fått många goda och önskvärda effekter. Barnens situation och 
intressen har förbättrats och tydliggjorts i Svenska kyrkan. 

Att enbart i kyrkoordningen lyfta fram att barnen intar en särställning i kristen 
tro hade varit otillräckligt för att uppnå det önskade resultatet. Detsamma gäller 
inskärpandet av volontärmedverkans betydelse i församlingarnas utförande av den 
grundläggande uppgiften. 

Således krävs det att en paragraf om volontärkonsekvensanalys införs i kyrko-
ordningen samt att ett arbetssätt utarbetas så att det görs en volontärkonsekvens-
analys inför budgetbeslut. Arbetssättet bör vara effektivt och klargörande samtidigt 
som det inte får medföra onödig och omständlig byråkrati.  
 
Stockholm den 20 juni 2016 
 
Sven Milltoft (BA) 



MOTIONSSVAR FRÅN DE UNGAS KYRKOMÖTE  TILL MOTION 2016:12

Volontärarbete är viktigt i Svenska kyrkan och något som ständigt behöver arbetas med. 

Dock är den här motionen är otydlig i sitt syfte. Vilka är de önskvärda resultaten en volon-

tärkonsekvensanalys skulle bidra till? Motionen är även otydligt gällande vilka behov som 

denna volontärskonsekvensanalys skulle tillgodose.

Svenska kyrkan driver i samarbete med andra organisationer, däribland Svenska Kyrkans 

Unga, olika utbildningar och fortbildningar för att stärka det ideella arbetet i Svenska kyr-

kan genom Ideellt forum. Bland annat erbjuds utbildningen ”Att leda ideella” för anställda 

inom Svenska kyrkan som syftar till att utveckla det ideella engagemanget i församlingen. 

De Ungas Kyrkomöte föreslår därför kyrkomötet besluta att avslå motionen.



 
 

Kyrkomötet 
Mot 2016:20 

 
Kyrkomötet 
Motion 2016:20 
av Kjell Petersson och Bertil Murray 
 
Svenska kyrkans flyktingarbete 
 
 

Förslag till kyrkomötesbeslut 
1. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att i Svenska kyrkans flykting-

arbete alltid aktualisera rätten till religionsfrihet. 
2. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att verka för att kristna 

flyktingar får en fristad i Sverige. 

Motivering 
Situationen för religiösa minoriteter är extremt allvarlig, enligt en rapport från 
Europaparlamentet om religionsfriheten i världen (Kyrkans tidnings nätupplaga 
2016-06-30, Kyrkans tidning nr 27/28 2016). Gruppen som tagit fram rapporten 
heter Freedom of religion or belief and religious tolerance.  

I rapporten framhålls att situationen för religiösa minoriteter är extremt allvarlig 
för närvarande. Vi ser en ökning av extremism i världen och många minoriteter 
lider, säger Peter van Dalen, vice ordförande för gruppen. Han nämner särskilt 
Pakistan, länder i Mellanöstern och Indien och enligt gruppens pressmeddelande är 
de kristna i det närmaste utrotade i Irak och Syrien. 

Många frågar sig vilken kallelse Svenska kyrkan har i det flyktingarbete som är 
en nödvändighet. Att hjälpa och räcka till för allt och alla är en omöjlighet. Utifrån 
den ovan citerade rapporten kan man urskilja två uppgifter som möjligen är hanter-
liga.  

Den ena är att Svenska kyrkan i olika sammanhang pekar på att religionsfrihet är 
en del av de mänskliga rättigheterna. Artikel 18 i FN:s deklaration om de mänskliga 
rättigheterna förtjänar att upprepas gång på gång:   

Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. 
Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, 
ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin 
religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, 
gudstjänst och religiösa sedvänjor. 

Det andra är att Svenska kyrkan verkar för att kristna flyktingar får en fristad i 
Sverige. 1900-talet och det begynnande 2000-talet har varit en period med fler 
kristna martyrer än någonsin tidigare. En av de många som dödats för sin tro (1979) 
var den dåvarande generalsekreteraren för Mekane Yesus-kyrkan i Etiopien. Gudina 
Tumsa vek sig aldrig i frågan om inför vem den kristne bär det slutgiltiga ansvaret. 
När den kristne, skriver han,  
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Mot 2016:20 
 

bekänner att Kristus är Herre, förkunnar han att Jesus Kristus är 
Kungarnas Kung, Presidenten över Presidenter, Ordförandenas Ord-
förande, Härskaren över Härskare, Sekreterarnas Sekreterare, Ledarnas 
Ledare och Statsöverhuvudets Överhuvud. Kristus är universums 
Herre.1 

Ett sådant budskap är alltid farligt, i alla kontexter men inte minst i en diktatur som 
den dåvarande regimen. I grunden menade han att överheten är värd respekt men 
han visste samtidigt att konflikter kan komma. Det handlade för honom inte om att 
söka konfrontation, detta var en hållning mer för äventyrare eller personer som sökte 
en hjälteroll. Men om konflikten inte gick att undvika med bevarad trohet till Gud 
var han beredd på martyriet. I ett pastoralt brev till kyrkan skrev han:  

Guds folk har kallats till lärjungaskap, pilgrimsvandring, till och med 
lidande i denna värld, för sant liv hittas endast genom lidande och död.2 

Tumsa valde att stanna i sitt land och hos sitt folk. Andra flyr för sina liv. Sverige är 
numera en sekulär stat, men vårt land har en kristen historia, och det torde vara 
lättare för flyktingar med en kristen identitet att bli integrerade i vårt land och 
samhälle. Många utomeuropeiskt födda har också sökt sig till kyrkor och samfund, 
och bidrar därigenom till en förnyelse av kyrkolivet i vårt land. Därför bör Svenska 
kyrkan i sitt flyktingarbete verka för att kristna flyktingar får en fristad i vårt land.    
 
Hässelby och Uppsala den 19 juli 2016 
 
Kjell Petersson (FK) Bertil Murray (FK) 

                                                      
1 Citaten hämtade från Gudina Tumsa and his Legacy, Vol 1: The Role of a Christian, 1979. egen 
översättning. 
2 A.a. The Pastoral Letter, 1975. 



MOTIONSSVAR FRÅN DE UNGAS KYRKOMÖTE  TILL MOTION 2016:20

Den första att-satsen är en självklarhet. De Ungas Kyrkomöte anser dock att vi som kristna 

bör jobba med alla som flyr till Sverige och inte begränsa oss till en grupp, vilket avses med 

andra att-satsen. Gruppering av flyktingar bidrar till ett begränsat flyktingarbete snarare än 

ett berikande. Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle som Svenska kyrkan bör ta vara 

på, uppmuntra, vidareutveckla och använda sig av i sin verksamhet.

Som kristna barn och unga handlar vårt uppdrag om att hjälpa varje individ, oberoende 

av vilken religion eller härkomst personen har då filosofin om alla människors lika värde är 

den som värderas.

Svenska kyrkan behöver vara en plats som välkomnar alla som flyr. Svenska Kyrkan har 

resurser, personal och hjälpmedel för att bidra till en fristad för flyktingar och till skillnad 

från staten kan Svenska kyrkan även bidra med stöd och fördjupning av det andliga på ett 

personligt plan.



 
 

Kyrkomötet 
Mot 2016:22 

c Kyrkomötet 
Motion 2016:22 
av Berth Löndahl 

 

 
Utvärdering av gudstjänstlivet 
 
 

Förslag till kyrkomötesbeslut 
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att låta undersöka gudstjänstlivet 
inom Svenska kyrkan för att om möjligt se vad som förenar de kyrkor och försam-
lingar med ett högt och kanske även ett ökande antal deltagare i främst huvudguds-
tjänsten. 

Motivering 
En kyrka utan ett levande gudstjänstliv förlorar till sist sitt existensberättigande. Att 
fira gudstjänst är den för kyrkan absolut nödvändiga handlingen. 

Då oroar det att antalet gudstjänstfirare i huvudgudstjänsten har minskat varje år 
sedan decennier. Statistiken talar sitt tydliga språk. Försöken att reformera, omdana 
och förnya gudstjänsten har inte förmått att motverka den processen, kanske kan 
försöken rentav vara en bidragande orsak till nedgången. 

Det finns därför anledning att undersöka var och varför det ändå på sina håll firas 
gudstjänster med ett högt och kanske även ett ökande antal deltagare och vad som 
möjligen kan förena dem. Den statistik som i dag finns tillgänglig ger inte tillräck-
liga svar. Exempel på frågeställningar för en sådan undersökning är många: 

♦ Finns det i församlingar med ett högt och även ökande antal gudstjänstdeltagare 
några gemensamma faktorer och i så fall vilka? 

♦ Har de församlingar som använt de senaste årens kyrkohandsboksförslag sett en 
upp- eller nedgång i antalet deltagare? 

♦ Leder kontinuitet eller ofta förekommande variation i fråga om liturgi, tider och 
platser till ökande eller minskande deltagande? 

♦ Vad betyder prästen som leder gudstjänsten? Är det positivt eller negativt för 
antalet deltagare med en eller två präster som nästan alltid är ansvariga eller är 
det bättre om detta ofta skiftar, som det kan vara i större pastorat. 

♦ Hur påverkar lekfolkets delaktighet antalet deltagare? 
♦ Vad är det som gör att tillfällighetsbesökare i gudstjänsten blir regelbundna 

deltagare? 
♦ Vilken betydelse har predikan? Hur förhåller sig olika predikotyper till antalet 

gudstjänstfirare? 

 
Bunkeflo den 7 juli 2016 
 
Berth Löndahl (FK) 



MOTIONSSVAR FRÅN DE UNGAS KYRKOMÖTE  TILL MOTION 2016:22

De Ungas Kyrkomöte 2016 delar motionärens vision om ett levande gudstjänstliv och 

gudstjänstens centrala roll i kyrkans verksamhet. Högt deltagande är dock inte den enda 

faktorn för ett levande gudstjänstliv vilket bör hållas i åtanke. Vad som är ett högt deltagan-

de är också olika beroende på församlingens storlek och geografiska samt sociala förutsätt-

ningar. De Ungas Kyrkomöte föreslår därför kyrkomötet besluta att bifalla motionen.

Undersökningen bör dock ha en tydligt formulerad uppföljning för att möjliggöra lärdomar 

av resultaten och öka deltagandet i gudstjänster. Bland de exempel på frågeställningar som 

återfinns i brödtexten, som De Ungas Kyrkomöte uppfattar som bra, saknas perspektiv om 

barn och ungas roll och deltagande i gudstjänsten. 



 
 

Kyrkomötet 
Mot 2016:24 

 
Kyrkomötet 
Motion 2016:24 
av Anders Nihlgård m.fl. 
 
Bemötande av personer utanför heteronormen 
 
 

Förslag till kyrkomötesbeslut 
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att utreda frågan kring hur 
personer utanför heteronormen blir bemötta av Svenska kyrkans företrädare, som har 
en negativ inställning till vigsel av samkönade par – i mötet inför kyrkliga hand-
lingar, i konfirmandundervisningen, i gudstjänstgemenskapen m.m.  

Motivering 
Det finns en stor risk att personer utanför heteronormen inte blir bemötta på ett 
relevant sätt av kyrkans företrädare, som har en negativ inställning till vigsel av 
samkönade par. Hur ser en sådan person på och hur bemöter en sådan person två 
pojkar som går hand i hand till konfirmandundervisningen eller två flickor som 
kysser varandra god natt på konfirmandlägret? Eller hur bemöts den homosexuelle 
mannen i själavårdssamtalet inför begravningen av maken? Om nu maken av den 
bemötande prästen ses som make. Det finns exempel på församlingar där många 
regnbågsfamiljer varit gudstjänstfirare men som sedan lämnat församlingens guds-
tjänst för att en präst med en negativ inställning till vigslar av samkönade par blivit 
anställd. 

I landstingen har en undersökning gjorts av hur personer utanför heteronormen 
blivit bemötta och då bör det vara möjligt att göra en sådan undersökning också i vår 
svenska kyrka. 
 
Lund den 6 juli 2016  
 
Anders Nihlgård (ÖKA) Claes Björndahl (ÖKA) 
 
Bengt Inghammar (ÖKA) Karin Janfalk (ÖKA) 
 
Markus Holmberg (ÖKA) Elise Nilsson (ÖKA) 
 
Hanna Unger (ÖKA) 



MOTIONSSVAR FRÅN DE UNGAS KYRKOMÖTE  TILL MOTION 2016:24

De Ungas Kyrkomöte anser att detta är en viktig fråga att belysa inom Svenska kyrkan, 

dock ser vi vissa riskmoment när det gäller utredningar. Ett sådant kan vara att det uppstår 

olika former av register över präster och personer utanför heteronormen. Det är proble-

matiskt att kategorisera människor in i fack för att sedan bestämma vilka som passar in i 

normen och vilka som anses vara avvikande. Det kan kännas kränkande att utesluta män-

niskor ur sammanhang på grund utav sexuell läggning eller tro. Det är bekymmersamt att 

gå in och tillrättavisa människor, att göra på detta sätt kan leda till större skada än ett dåligt 

bemötande. Önskvärt vore om kyrkomötet funderade över vad som syftas till när det står 

heteronormen i motionen.

En idé till att motverka detta är att informera och belysa problemet för att öka kunska-

pen och förståelsen redan under de kyrkliga utbildningarna. Att ha med detta perspektiv 

i all undervisningen ökar möjligheten till att reflektera problematiken utifrån sin framtida 

yrkesroll, detta kommer förhoppningsvis minska risken för ett negativt och/eller felaktigt 

bemötande av personer utanför heteronormen. 

De Ungas Kyrkomöte hoppas att kyrkoherdarna tar sitt ansvar i att fortbilda och informera 

sina anställda om denna problematik och låter detta få en plats under exempelvis arbets-

platsträffar. De Ungas Kyrkomöte tror även på att detta arbete måste börja från församling-

arna, vidare till stiften och fortsatt upp på nationell nivå. Under Kyrkomötet 2013 (motion 

2013:54) togs ett beslut om att kyrkostyrelsen skall uppmuntra stiften att i största möjliga 

mån genomföra HBT-certifikat på arbetsplatser i Svenska kyrkan. En möjlighet är även att 

Svenska kyrkan funderar kring att utforma en egen fortbildning i normkritiskt tänkande, 

ungefär så som Svenska Kyrkans Ungas workshop RUT-bildning. Detta är en uppmaning 

till ett aktivt arbete med sexualitetsnormen, som inte borde ligga på extern aktör utan inom 

vår egen organisation. Att alla människor ska få samma bemötande i kyrkan är för oss en 

självklarhet och självfallet skall Svenska kyrkans ledning aktivt jobba för en inkluderande 

kyrka. 



 
 

Kyrkomötet 
Mot 2016:27 

 
Kyrkomötet 
Motion 2016:27 
av Mats Nilsson 
 
Huvudgudstjänst 
 
 

Förslag till kyrkomötesbeslut 
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att återkomma med förslag som 
möjliggör att huvudgudstjänst kan hållas även på vardagar. 

Motivering 
En församlings vara eller inte vara kan inte hänga på om det kommer något folk till 
söndagsgudstjänsten. Det måste vara möjligt att fira huvudgudstjänst vid annat 
tillfälle. Många människor har idag inte möjlighet att gå till kyrkan på söndagar på 
grund av arbete, fritidsverksamhet eller andra aktiviteter. Gudstjänst vid annat 
tillfälle kan vara ett alternativ. 
 
Vislanda den 14 juli 2016 
 
Mats Nilsson (C) 



MOTIONSSVAR FRÅN DE UNGAS KYRKOMÖTE  TILL MOTION 2016:27

De Ungas Kyrkomöte 2016 anser att denna motion är problematisk eftersom att-satsen 

kan tolkas på två olika sätt på grund av formuleringen “...huvudgudstjänst kan hållas även 

på vardagar”. Antingen föreslår motionären möjligheten för flera huvudgudstjänster utöver 

söndagar och kyrkliga helgdagar per vecka, eller att huvudgudstjänster inte nödvändigtvis 

behöver firas på söndagar eller kyrkliga helgdagar. 

De Ungas Kyrkomöte anser att det finns fördelar med att fira huvudgudstjänst i varje för-

samling som inte ingår i ett pastorat och i varje pastorat i Svenska kyrkan alla söndagar och 

kyrkliga helgdagar. En stor del av dagens unga reser och då finns det en trygghet i vetskapen 

att söndagen är Herrens dag på så vis att det firas gudstjänst var du än befinner dig. Det 

bidrar till en gemenskap inom Svenska kyrkan.

Däremot finns det en problematik i att motionären belyser det utifrån att många barn 

och unga har svårt att delta i huvudgudstjänster eftersom deras helger ofta fylls av annan 

verksamhet. Därför ser De Ungas Kyrkomöte det positiva i att fira gudstjänst flera gånger i 

veckan så att fler får möjlighet att delta. 

Som läronämnden skriver i sitt yttrande om motionen går det redan i dagsläget att fira 

gudstjänst andra dagar än söndagar och kyrkliga helgdagar som kan vara likvärdiga huvud-

gudstjänsten. På grund av otydligheten i motionärens att-sats väljer De Ungas Kyrkomöte 

2016 att inte ta något ställningstagande i frågan.



 
 

Kyrkomötet 
Mot 2016:29 

 
Kyrkomötet 
Motion 2016:29 
av Anna Ekström m.fl. 
 
Prästers vigningslöfte och vigning av samkönade par 
 
 

Förslag till kyrkomötesbeslut 
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att till kyrkomötet återkomma 
med ett förslag till ändring i kyrkoordningen, som innebär att det blir ett villkor för 
vigning till präst att ha förklarat sig beredd att förrätta vigsel av par av samma kön. 

Motivering 
2009 års kyrkomöte beslutade om ändringar i kyrkoordningen och i anvisningarna 
till kyrkohandbokens ordning för vigselgudstjänst så att par av samma kön kan vigas 
i Svenska kyrkans ordning (KsSkr 2009:6, G 2009:2, KmSkr 2009:1). 

Kyrkomötet 2015 behandlade flera motioner om de kyrkliga handlingarna som 
berörde vigsel och att ingen ska diskrimineras i samband med kyrkliga handlingar. 
Av olika anledningar kunde kyrkomötet inte ta upp en av motionerna och den andra 
motionen kunde inte heller behandlas då Läronämnden inte hade yttrat sig mellan 
session 1 och 2. Därför återkommer vi nu åter med en motion i ämnet.  

I kyrkoordningens 25 kap. 2 § finns det beskrivet de villkor som idag finns för 
den som vill vigas till ett uppdrag inom kyrkans vigningstjänst:  

Till ett uppdrag inom kyrkans vigningstjänst får den vigas som 
1. är döpt och konfirmerad, 
2. tillhör Svenska kyrkan, och 
3. har förklarat sig beredd att i alla uppgifter tjänstgöra tillsammans 
med andra som vigts till uppdrag i kyrkans vigningstjänst oavsett deras 
kön. 

Vi anser att det bör tillföras ett fjärde villkor för den som vill vigas till präst inom 
Svenska kyrkan. Vi önskar därför att kyrkostyrelsen ges i uppdrag att ta fram en 
fjärde punkt som innebär att endast den får vigas till präst inom Svenska kyrkan som 
har förklarat sig beredd att förrätta vigsel av par av samma kön. 

Vid behandlingen av frågan om samkönade vigslar betonade kyrkomötet ”att i 
Svenska kyrkan ryms olika sätt att se på äktenskapet. Det är inte en fråga av en 
sådan karaktär att den böra kunna leda till splittring inom kyrkan och inte heller i 
olika kyrkogemenskaper.” (G 2009:2)  

Utifrån detta har vi som motionärer valt att bejaka att de som redan idag är vigda 
till tjänst i Svenska kyrkan ska kunna behålla sin rätt att neka vigslar. Samtidigt 
menar vi att Svenska kyrkan om den ska kunna kvarstå som en trovärdig aktör måste 
stå tydligt upp för den position och de steg man tagit mot en öppen och inkluderande 
äktenskapssyn. Om kyrkan ska ses som en kraft som står upp för kärleken, 
likabehandling och inkludering anser vi att det därför har blivit dags för kyrkan att 
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Mot 2016:29 
 

tydligare signalera till dem som framgent söker sig till uppdrag inom kyrkans 
vigningstjänst att de för att kunna vigas till präst inom Svenska kyrkan ska ha 
förklarat sig beredda att förrätta vigsel av par av samma kön. 

Villkoret som vi vill att kyrkostyrelsen ska få i uppdrag att formulera kommer 
inte att medföra någon plikt att viga. En präst som bedömer att ett visst par av olika 
skäl inte bör vigas kan alltjämt neka vigsel på samma sätt som en präst idag kan 
neka att viga en man och en kvinna. Men vi tror att bestämmelsen ändå fyller en 
viktig funktion då den blir en kraftfull signal om vilken kyrka vi vill vara och vilken 
människo- och äktenskapssyn vi vill att kandidater till kyrkans olika uppdrag bör 
vila i. Vi vill vara en öppen inkluderande och välkomnande kyrka istället för en 
exkluderande och sluten sådan. Vi kan inte blunda för det samhälle och den 
verklighet som Svenska kyrkan står i. 
 
Karlskrona den 7 april 2016 
 
Anna Ekström (FiSK) Georg Lagerberg (–) 
 
Jesper Eneroth (S) Marja Sandin-Wester (MPSK) 
 
Claes Björndahl (ÖKA) Birgitta Söderfeldt (ViSK)  
 
Karin Janfalk (ÖKA) Ulla Littgren (FiSK) 
 
Ylva Wahlström (MPSK) Magnus Hedin (FiSK) 
 
Lena Klevenås (MPSK) Markus Holmberg (ÖKA) 
 
Peter Nordgren (FiSK) 
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tydligare signalera till dem som framgent söker sig till uppdrag inom kyrkans 
vigningstjänst att de för att kunna vigas till präst inom Svenska kyrkan ska ha 
förklarat sig beredda att förrätta vigsel av par av samma kön. 

Villkoret som vi vill att kyrkostyrelsen ska få i uppdrag att formulera kommer 
inte att medföra någon plikt att viga. En präst som bedömer att ett visst par av olika 
skäl inte bör vigas kan alltjämt neka vigsel på samma sätt som en präst idag kan 
neka att viga en man och en kvinna. Men vi tror att bestämmelsen ändå fyller en 
viktig funktion då den blir en kraftfull signal om vilken kyrka vi vill vara och vilken 
människo- och äktenskapssyn vi vill att kandidater till kyrkans olika uppdrag bör 
vila i. Vi vill vara en öppen inkluderande och välkomnande kyrka istället för en 
exkluderande och sluten sådan. Vi kan inte blunda för det samhälle och den 
verklighet som Svenska kyrkan står i. 
 
Karlskrona den 7 april 2016 
 
Anna Ekström (FiSK) Georg Lagerberg (–) 
 
Jesper Eneroth (S) Marja Sandin-Wester (MPSK) 
 
Claes Björndahl (ÖKA) Birgitta Söderfeldt (ViSK)  
 
Karin Janfalk (ÖKA) Ulla Littgren (FiSK) 
 
Ylva Wahlström (MPSK) Magnus Hedin (FiSK) 
 
Lena Klevenås (MPSK) Markus Holmberg (ÖKA) 
 
Peter Nordgren (FiSK) 



MOTIONSSVAR FRÅN DE UNGAS KYRKOMÖTE  TILL MOTION 2016:29

De Ungas Kyrkomöte har diskuterat och lyft många olika perspektiv i frågan, dels utifrån 
motionen och dels utifrån läronämndens yttrande. Det är en svår fråga att ta ställning i, 
därför ett par olika perspektiv och tankar som kom upp i de diskussioner som förts.

Representanterna vid De Ungas Kyrkomöte 2016 önskar att det vore en självklarhet att de 
som prästvigs framöver ska viga samtliga par, det är också något som Svenska Kyrkans Unga 
har ett årsmötesbeslut på från 2005. Delegaterna vid De Ungas Kyrkomöte upplever också 
att det är diskriminerande mot samkönade par då en präst vägrar viga dem. Är det rätt att 
präster i Svenska kyrkan systematiskt ska kunna neka människor rätten att ingå äktenskap 
på grund av sexuell läggning? 

Svenska kyrkan vill vara en inkluderande kyrka som vill sprida Guds kärlek till människor, 
i en sådan kyrka finns det inte plats för diskriminering. Diskriminering gäller inte endast 
i detta fall med samkönade vigslar utan även i frågor om rasism, sexism, m.m. Dessa frå-
gor behöver lyftas tydligare vid antagningen och lämplighetsprövningen av kandidater till 
vigningstjänst i Svenska kyrkan och frågorna behöver lyftas i varje församling, kravet på att 
inte diskriminera någon gäller alla som företräder Svenska kyrkan.

Diskussioner kring hur vi som kyrka kan motarbeta diskriminering och bemöta alla män-
niskor likvärdigt behöver förekomma på alla nivåer inom Svenska kyrkan. Ett exempel 
på en levande diskussion är att de deltagare vid De Ungas Kyrkomöte 2016 som också är 
antagna prästkandidater vittnade om att de vid sin antagning fått frågan om vigning av 
samkönade par. Denna diskussion behöver föras i fler sammanhang, inte endast vid an-
tagningstillfället. De Ungas Kyrkomöte uppmanar till fler initiativ för samtal kring dessa 
frågor, till exempel kan stiften i samband med sina ”Mötesplats Stift och Student” anordna 
en RUT-bildning.

Att fundera på framöver när det gäller utbildning till vigningstjänst är vilken nivå i Svenska 
kyrkan som ska ha ansvar för antagning. Idag är det stift och biskop, men finns det natio-
nella krav och kriterier som ska uppfyllas av alla som blir antagna till präst- eller diakonkan-
didater i Svenska kyrkan? Om inte - borde det finnas eller är det viktigt att ansvaret ligger 
på stiftsnivå? Samtalen under De Ungas Kyrkomöte 2016 visar på att det behöver föras en 
större diskussion om krav och tillvägagångssätt för antagning av kandidater till vignings-
tjänst. 

Samtidigt vill De Ungas Kyrkomöte också poängtera att det är viktigt att respektera demo-
kratiskt fattade beslut, i detta fall att Svenska kyrkan rymmer olika sätt att se på äktenskapet 
samt att Kyrkomötet har beslutat att vigning av samkönade par skall kunna ske i Svenska 
kyrkans ordning. 



 
 

Kyrkomötet 
Mot 2016:31 

 
Kyrkomötet 
Motion 2016:31 
av Aron Emilsson och Helena Elmqvist 
 
Omsorg om kristna asylsökanden 
 
 

Förslag till kyrkomötesbeslut 
1. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att arrangera ett symposium 

där Svenska kyrkans roll och ansvar för kristnas utsatthet på asylboenden 
avhandlas. 

2. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att tillsätta ett råd för 
framtagande av förslag till råd och vägledning för hur församlingarna kan stödja 
utsatta kristna. 

Motivering 
Det senaste året har det inte undgått någon med inblick i den kristna världen 
och/eller det svenska asylmottagandet, att asylsökanden med kristen tro och 
bakgrund utsätts för hat och hot i det svenska mottagningssystemet. All form av hat, 
hot och våld är naturligtvis oacceptabelt och som landsomfattande folkkyrka har 
Svenska kyrkan en särskilt viktig uppgift att agera, inte minst då kristna bröder och 
systrar utsätts systematiskt. 

Svenska kyrkan finns från norr till söder och församlingen och kyrkan inte sällan 
mitt i byn och har kapacitet att agera genom lokal pastoral omsorg. Genom att samla 
kyrkans nivåer, och de myndigheter och aktörer som är involverade i asylsystemet, i 
ett nationellt symposium kan vi ta steg i rätt riktning. I ett sådant symposium skulle 
frågor kring hur vi samlat stödjer nyanlända kristna på bästa sätt och vilka verktyg 
som kan användas, diskuteras och gemensamma strategier mejslas fram. 

Utöver ovanstående bör ett nationellt råd inom Svenska kyrkan tillsättas, vilket 
kan utarbeta råd och riktlinjer för hur man på församlingsnivå kan arbeta med dessa 
frågor, samt informera om vår kyrka och bygga broar, vilket dessutom tjänar vårt 
missionerande syfte. En hörnsten där vi har stor förbättringspotential.  
 
Stora Lundby och Kulltorp den 16 juli 2016 
 
Aron Emilsson (SD)  Helena Elmqvist (SD) 



MOTIONSSVAR FRÅN DE UNGAS KYRKOMÖTE  TILL MOTION 2016:31

De Ungas Kyrkomöte håller med om att det är viktigt att ha en dialog om hur Svenska 

kyrkan arbetar med och bemöter flyktingar i Sverige. Svenska kyrkan har redan en stöd-

funktion för detta i sitt intranät ”Support Migration” där anställda, förtroendevalda och 

ideella kan dela erfarenhet och kunskap med varandra om exempelvis hur Svenska kyrkan 

kan jobba för att hjälpa utsatta människor på asylboenden runt om i landet. Ett symposium 

kring hur vi möter en specifik grupp på asylboenden, i detta fall kristna, anser De Ungas 

Kyrkomöte vara för snäv. Det är viktigt att diskutera Sveriges flyktingmottagande, oavsett 

religiös tillhörighet hos de berörda. 

I dagsläget har Svenska kyrkan anställda på både stifts- och nationell nivå som jobbar med 

råd och vägledning kring hur församlingar kan arbeta med flyktingfrågor, därför ser De 

Ungas Kyrkomöte inte behovet för den typen av råd som motionärerna nämner i sin andra 

att-sats.



 
 

Kyrkomötet 
Mot 2016:40 

 
Kyrkomötet 
Motion 2016:40 
av Anders Brunnstedt och Kent Karlsson 
 
Kunskap om vår syn på skapelsen 
 
 

Förslag till kyrkomötesbeslut 
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att ta fram ett program för lärande 
och undervisning i Svenska kyrkan, som handlar om vår kristna syn på skapelsen 
och det ansvar och arv vi har för att värna om vår skapelse. 

Motivering 
För att vi som enskilda medlemmar i vår kyrka ska kunna delta i arbetet med att 
förvalta skapelsen krävs kunskap och erfarenheter om både vår tro och naturen. 
Kunskap och erfarenheter som måste överföras till varje ny generation. I kyrko-
styrelsens skrivelse KsSkr 2016:1 omnämns att kyrkostyrelsen prioriterar under-
visning och lärande. I redovisningen sägs att man kommer att driva ett systematiskt 
och sammanhållande arbete för att skapa ett program för lärande och undervisning i 
Svenska kyrkan. I detta arbete är det viktigt att vi får in kunskapen om vår kristna 
syn på skapelsen och det ansvar och arv vi har för att värna om vår skapelse. 

1 juli 2016 redovisades en Sifo-undersökning beställd av Världsnaturfonden i 
Sverige som sa att barn tillbringar betydligt mer tid framför skärmen än i naturen. 
En stor majoritet hade tillbringat fem timmar eller mer vid en iPad, smartphone eller 
dator under mätperioden som var den senaste veckan innan utfrågningen. Hälften 
hade dessutom lagt lika mycket tid framför TV:n. Samtidigt hade en fjärdedel inte 
tillbringat någon tid alls i naturen, i skogen, vid havet, en sjö, en äng eller liknande 
under mätperioden. Knappt hälften hade varit i naturen en timme eller mindre. 

Ny och lockande teknik för barn och unga kan ge bra stöd för utveckling av nya 
pedagogiska metoder. Dagarna efter den 16 juli 2016 var vi många som förundrades 
över vilket genomslag Pokémon Go fick i Sverige. Gator, parker och torg fylldes av 
barn och unga som letade efter s.k. Pokémons. Att utveckla nya pedagogiska meto-
der baserat på nya tekniska möjligheter kräver kunskap. Kunskap som enskilda 
pastorat och församlingar inte har och inte heller kan bygga upp. Men genom kloka 
val under utvecklingen kan pastorat och församlingar likväl få en plattform som kan 
anpassas till de lokala behoven. 
 
Falun och Munkarp den 19 juli 2016 
 
Anders Brunnstedt (POSK) Kent Karlsson (POSK) 



MOTIONSSVAR FRÅN DE UNGAS KYRKOMÖTE  TILL MOTION 2016:40

När en läser motionen kan den tolkas ur olika perspektiv och såhär har vi valt att reflektera 

över den: 

De Ungas Kyrkomöte anser att hitta nya pedagogiska hjälpmedel för att sprida kunskap 

är viktigt. Ett program eller en app är dock inte den ideala lösningen för att lära ut vikten 

av att värna om skapelsen. I motionen nämns det att unga spenderar stora delar av sitt liv 

framför en skärm, istället för att uppleva skapelsen direkt. Vi kan inte se att ett sådant pro-

gram i detta fall skulle vara effektivt för att lära barn och unga om kristen tro och skapelsen.

I församlingsinstruktionerna ska riktlinjer för konfirmandarbetet inkludera skapelsen och 

den kristna tron och församlingarna gör ett bra jobb i nuläget.

Att lära sig värna om skapelsen kan också uppnås genom arrangemang, där naturen blir en 

central roll i lärandet. Svenska Kyrkans Unga arrangerar flera friluftsarrangemang, både på 

nationell och lokal nivå som årligen samlar flera hundratals barn- och ungdomar. Till exem-

pel arrangeras årligen Nattkampen och ojämna år ett stort friluftsläger för barn och unga på 

Ösjönäs i Tiveden.

De Ungas Kyrkomöte föreslår därför kyrkomötet besluta att avslå motionen, för vi tror på 

att uppleva Guds skapelse direkt är det bästa sättet att förstå hur viktigt det är att ta hand 

om den.



 
 

Kyrkomötet 
Mot 2016:41 

 
Kyrkomötet 
Motion 2016:41 
av Jesper Eneroth och Sofija Pedersen Videke 
 
Avgifter för barn på nationell nivå 
 
 

Förslag till kyrkomötesbeslut 
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att belysa kostnader som tas ut av 
barn och ungdomar för aktiviteter på nationell nivå och reflektera över om kostna-
derna är nödvändiga. 

Motivering 
På nationell nivå arrangeras med viss oregelbundenhet aktiviteter för barn och 
ungdomar. Dessa finansieras till mycket liten del av egenavgifter. Denna del kan 
ändå vara en betydande kostnad för den familj i vilket det deltagande barnet ingår. 
En deltagaravgift riskerar därmed att utestänga barn och ungdomar från kyrkan. Inte 
sällan sker dessa aktiviteter dessutom på sommaren, en tid som redan är särskilt 
ansträngande för många familjers ekonomi. 

Svenska kyrkan har arbetat flitigt med att ta bort onödiga hinder för dop. Nu 
återstår att arbeta med de hinder som möter barn och ungdomar när de kommer med 
nyfikenhet för att lära känna den tro och den kyrka de döpts in i. 

Svenska kyrkans internationella arbete har visat hur viktigt det är för samhället 
med allmängiltiga stöd, t.ex. allmänna barnbidrag. Här har vi chansen att ge våra 
barn och ungdomar ett allmänt trosbidrag, genom att se över de deltagaravgifter som 
nationell nivå tar ut. 

Förutom deltagaravgifter tillkommer ofta också resa och boende. En del försam-
lingar kan bidra till detta med lokala medel. Andra församlingar i närheten av 
aktiviteten får så små kostnader att man kan skicka nästan alla aktiva barn och 
ungdomar, åtminstone om deltagaravgifter helt slopas. 

Vill vi att Svenska kyrkans aktiviteter på nationell nivå bara ska vara tillgängliga 
för barn vars föräldrar har råd att betala? Eller lyssnar vi till Jesu ord och tar bort de 
hinder som finns? 
 
Helsingborg den 20 juli 2016 
 
Jesper Eneroth (S) Sofija Pedersen Videke (S) 



MOTIONSSVAR FRÅN DE UNGAS KYRKOMÖTE  TILL MOTION 2016:41

De Ungas Kyrkomöte ställer sig positivt till förslaget att Svenska kyrkans arrangemang på 

nationell nivå skall vara avgiftsfria för barn och unga 0-18 år, detta med hänvisning till 

FN:s barnkonventions definition av barn som ”varje människa under 18 år”. 

Vi ser dock även att åldersgruppen 19-30 år bör inkluderas som en subventionerad grupp, 

då många inom denna åldersgrupp deltar på de nationella arrangemangen och är en grupp 

där det finns många studerande, arbetslösa och andra unga med svag ekonomi. Vi skulle 

även vilja skicka med en tanke att det under de senare åren inte har arrangerats särskilt 

många större riksarrangemang i Svenska Kyrkans regi. 

Det senaste var Andetag, ett väldigt lyckat läger som var i samarbete med Svenska Kyrkans 

Unga, dock blev det kostsamt för den deltagande personen. Vi anser att arrangemang som 

planeras på riksnivå är problematiska när det kommer till att nå ut till den enskilde. Därför 

skickar vi med att fundera kring att avsätta en summa som stift, kontrakt eller församlingar 

kan söka ifrån för att planera arrangemang som sträcker sig över stiftsgränserna. Dessa 

pengar skulle då dels gå till att utföra arrangemanget men även för att subventionera delta-

garavgifterna för de barn och unga som det riktar sig till. Den lokala anknytningen gör att 

förankringen till barn och unga i stiften finns med redan i planeringen.

De Ungas Kyrkomöte ser gärna att alla barn och unga ska få möjligheten att delta på natio-

nella mötesplatser, men när  ekonomiska förutsättningar inte finns ser vi att denna pott blir 

en möjlighet för alla Guds barn att samlas och utvecklas tillsammans i gemenskap och tro. 

”Låt barnen komma till mig och hindra dem inte”- Luk 18:16



 
 

Kyrkomötet 
Mot 2016:42 

 
Kyrkomötet 
Motion 2016:42 
av Jesper Eneroth och Lissandra Rickemark 
 
Konfirmandmaterial om Svenska kyrkans styrning och 
ledning 
 
 

Förslag till kyrkomötesbeslut 
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att närmare utreda formerna för 
ett nationellt utarbetat stödmaterial om hur Svenska kyrkan styrs, som ska kunna 
användas bland annat i konfirmationsundervisningen. 

Motivering 
De flesta konfirmander i Sverige är 14–15 år. De får under denna tid stifta bekant-
skap med Svenska kyrkans tro och lära. Ett år senare anser vi dem redo att rösta om 
hur kyrkan ska ledas och vilka som styr. Konfirmeras man i Svenska kyrkan vore 
det praktiskt att faktiskt få veta hur kyrkan styrs och vilken organisation som ligger 
bakom den verksamhet de deltar i. Med kunskap om hur Svenska kyrkan styrs och 
leds ger vi bättre förutsättningar för kyrkans unga att både kunna och vilja engagera 
sig såväl i volontärarbete som i förtroendeuppdrag.  

Svenska kyrkan bör ta fram ett material för ett eller två lektionstillfällen som på 
ett målgruppsanpassat och pedagogiskt vis går igenom hur Svenska kyrkan styrs och 
hur valen fungerar. Det bör också, när erfarenheter om hur materialet mottagits och 
använts, övervägas om det också ska erbjudas andra verksamheter i Svenska kyrkan. 
 
Växjö den 20 juli 2016 
 
Jesper Eneroth (S)  Lissandra Rickemark (S) 



MOTIONSSVAR FRÅN DE UNGAS KYRKOMÖTE  TILL MOTION 2016:42

De Ungas Kyrkomöte ställer sig positiva till motionen. Genom egna erfarenheter och upp-

levelser i arbetet med barn och unga visas ett behov av ett material som detta, då barn och 

unga ofta har bristande kunskap kring kyrkans demokratiska struktur. 

En satsning på detta just nu ligger väl i tiden då vi står inför kyrkoval 2017 varför arbetet 

bör starta omgående. Ökad kunskap skulle kunna bidra till ett ökat röstdeltagande, inte 

minst bland förstagångsväljare. Vi ser precis som motionärerna möjligheten att kunna 

använda ett sådant material även i andra verksamheter i kyrkan, materialet behöver inte be-

gränsas till konfirmander. Många medlemmar i Svenska Kyrkan skulle uppskatta ett enkelt 

och tydligt material. För det som är bra för barn och unga är också bra för vuxna, men det 

är inte nödvändigtvis tvärt om. 

För materialet finns många potentiella samarbetspartners med olika perspektiv och kom-

petenser, till exempel Svenska Kyrkans Unga, EFS, SALT och Sensus. Inkluderandet av 

ovannämnda samarbetspartners ger materialet ytterligare bredd och förankring. De Ungas 

Kyrkomöte ser att behovet av materialet ser olika i olika verksamhetsgrupper och på olika 

nivåer varför materialet bör vara flexibelt, anpassningsbart och erbjuda olika fördjupnings-

möjligheter. Ett konkret exempel på hur materialet skulle kunna utformas är filmer som på 

ett enkelt sätt förklarar strukturerna och alternativt fördjupningsfrågor. Dessa filmer skulle 

då lätt kunna spridas. 



 
 

Kyrkomötet 
Mot 2016:49 

 
Kyrkomötet 
Motion 2016:49 
av Johanna Andersson 
 
Policy för sociala medier 
 
 

Förslag till kyrkomötesbeslut 
1. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att ta fram en policy för hur de 

aktörer som uppbär ekonomiskt stöd från Svenska kyrkan uttrycker sig i sociala 
medier. 

2. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att lägga ner planerna på att ta 
fram en policy för hur förtroendevalda representanter som inte uppbär ekono-
miskt stöd från Svenska kyrkan uttrycker sig i sociala medier. 

3. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att besvara de av Thomas 
Grahl ställda frågorna i Kyrkans tidning den 10 juni 2016. 

Motivering 
Planerna på att ta fram en policy för hur förtroendevalda i Svenska kyrkan uttrycker 
sig i sociala medier uppmärksammades i en debattartikel av tidningsmannen Thomas 
Grahl i Kyrkans tidning den 10 juni 2016. I artikeln beskrivs en rad praktiska problem 
som är förbundna med en sådan policy. Dit hör frågorna om vilken instans som ska 
besluta om sanktioner att vidta mot en förtroendevald person som uttrycker sig 
olämpligt. Vilka sanktioner som kan vidtas är en annan problemställning. Reso-
nemanget resulterar, för många av oss som läst artikeln, i slutsatsen att det bästa är 
att låta nomineringsgrupperna, och därmed ytterst väljarna i samband med kyrkoval, 
avgöra vilka representanter som uttryckt sig lämpligt respektive olämpligt.  

Men en annan fråga förblir okommenterad i kyrkostyrelsens förslag till policy. 
Den handlar om vilka krav som ska ställas på de aktörer som Svenska kyrkan stödjer 
ekonomiskt, exempelvis genom stiftskollekter, för att uttrycka sig i sociala medier. 
Dit hör enstaka bloggar samt twitterkonton. Bland dessa aktörer finns företrädare för 
uppfattningar som att polisens våldsmonopol inte bör accepteras och andra liknande 
ensidiga politiska ställningstaganden, där förekommer också grovt språkbruk samt 
hätska kampanjer och misstänkliggöranden av enskilda individer.  

Istället för att uppställa krångliga regler för förtroendevalda, vilket kan komma i 
konflikt med yttrandefriheten i Sverige, bör Svenska kyrkan ställa rimliga krav på de 
skribenter man avlönar eller på andra sätt stödjer ekonomiskt för att uttrycka åsikter. 
Förtroendevaldas övertramp bör överlämnas till nomineringsgrupperna att hantera, 
när listorna på valbara kandidater tas fram i samband med kyrkoval.  Till sist är detta 
en sak för kyrkans medlemmar i fria val. 
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Mot 2016:49 
 

Thomas Grahl ställde i sin debattartikel några frågor som verkligen förtjänar att 
besvaras: 

1. Med vilken rätt kan en demokratiskt uppbyggd sammanslutning begränsa sina 
förtroendevaldas yttrandefrihet? 

2. Med vilken kompetens ska Svenska kyrkan – och vem däri – göra sig till domare 
över var gränsen går för tillåten respektive förbjuden ironi samt för väckande av 
läsares anstöt? 

3. Hur avser kyrkostyrelsen (från och med tisdag) sanktionera en förtroendevald 
som med stöd av grundlagen kritiskt och med viss ironi utövar sin yttrandefrihet 
även angående kyrkliga spörsmål och kyrkliga makthavare? 

4. Och hur tänkte ni där – egentligen? 

Dessa frågor bör besvaras av kyrkostyrelsen. (Det svar kyrkostyrelsen lämnade till 
Thomas Grahl samma dag, alltså den 10 juni 2016, rör möjligen på ett mycket 
övergripande plan fråga 4 men inte någon av de tre första frågorna.)  

Thomas Grahls inlägg och kyrkostyrelsens ”svar” kan läsas i sin helhet här: 
www.kyrkanstidning.se/debatt/hur-tanker-kyrkostyrelsen-forbjuda-ironi  
 
Mon den 20 juli 2016 
 
Johanna Andersson (POSK) 
 
 



MOTIONSSVAR FRÅN DE UNGAS KYRKOMÖTE  TILL MOTION 2016:49

De Ungas Kyrkomöte ser att det finns en problematik i att Svenska kyrkan skall styra 

innehållet på sociala medier hos externa aktörer och förtroendevalda representanter, vars 

uppdrag är att tycka och tänka kring Svenska kyrkan och dess tro, lära och liv. Att styra 

hur personer får yttra sig är en inskränkning på yttrandefriheten som är en grundsten i vårt 

samhälle. Svenska kyrkan bör inte ha en policy som är så övergripande att alla kollektmot-

tagare eller mottagare av annat bidrag kommer styras av denna policy. 

Svenska Kyrkans Unga är en organisation där det finns väldigt många förtroendevalda, där 

majoriteten har en närvaro på sociala medier. På distriktsnivå och på förbundet har Svenska 

Kyrkans Unga årligen samtal med våra nyvalda/omvalda förtroendevalda om närvaron på 

sociala medier. Vår uppfattning är att våra förtroendevalda har en god ton på sociala medier 

och tänker sig för innan de gör ett inlägg på exempelvis Facebook. 

Svenska kyrkan borde föra liknande samtal med sina förtroendevalda så som Svenska 

Kyrkans Unga gör, då kan mycket av problematiken som presenteras i motionen upphöra, 

som inte ens borde existera hos vuxna människor. De Ungas Kyrkomöte anser inte att det 

skall finnas någon policy som kontrollerar aktörer eller förtroendevalda, och Thomas Grahls 

frågor är högst relevanta att fundera kring när förslag till en sådan omfattande policy disku-

teras.



 
 

Kyrkomötet 
Mot 2016:60 

 
Kyrkomötet 
Motion 2016:60 
av Sofija Pedersen Videke 
 
Funktionsvariationer 
 
 

Förslag till kyrkomötesbeslut 
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att finna former för att stötta 
Svenska kyrkans arbete kring frågor om funktionsvariationer. 

Motivering 
Bland Svenska kyrkans medlemmar finns människor med funktionsvariationer samt 
deras anhöriga. Det finns en mängd föreningar som försöker tillvarata deras intres-
sen men vad jag vet finns ingen förening eller nätverk för kyrkligt aktiva. 

Regeringen har tillsatt en utredning kring LSS, lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade. Utredare är Désirée Pethrus. Tyvärr verkar det vara störst 
fokus kring kostnader, snarare än en utredning kring hur lagens intentioner uppfylls. 
Många får idag inte de rättigheter som lagen ger. 

Nya domar kring tolkningen av lagen har också lett till att många nu får ett sämre 
stöd från samhället än vad de tidigare fått, vilket gör att bördan för anhöriga tynger 
än mera. För många är det en fråga om liv och död, ibland leva eller överleva. 

En av kyrkans uppgifter är att vara en profetisk röst för dem som inte själva har 
kraft och ork. Den som lever med en funktionsvariation och kämpar för daglig 
överlevnad har svårt att hinna med att göra sin röst hörd och överrösta mediebruset. 

Jag hoppas att Svenska kyrkan vill vara en profetisk röst också på nationell nivå 
för denna medlemsgrupp, inte bara bland enstaka anställda som möter församlings-
bor, eller själva lever med det. Om det skulle startas ett nationellt nätverk inom 
kyrkan, på vilket sätt kan nationell nivå då bistå? Kan Svenska kyrkan svara på 
remiss från utredningen kring LSS? Då krävs redan nu ett aktivt arbete. 

Ett nätverk kan förstås göra mycket mer, som att lyfta ständigt aktiva fråge-
ställningar kring tillgänglighet och mångfald i våra verksamheter på lokal nivå. 
 
Rydebäck den 24 juli 2016 
 
Sofija Pedersen Videke (S) 



MOTIONSSVAR FRÅN DE UNGAS KYRKOMÖTE  TILL MOTION 2016:60

Motionen i sin helhet är svår att förstå, det är svårt att veta vad motionären vill åstadkom-

ma, dock är andemeningen och den djupare innebörden bra, vilket resulterade i en alter-

nativ att-sats. Den här att-satsen syftar på vikten av allas medverkan i olika sammanhang, 

oavsett funktionsvariation.

De Ungas Kyrkomöte föreslår kyrkomötet att besluta att uppdra åt kyrkostyrelsen att finna 

nya former för att utveckla Svenska kyrkans arbete kring frågor om funktionsvariationer, ex-

empelvis genom att ta fram ett styrdokument för att belysa hur vi kan förbättra och förenk-

la situationen och villkoren för människor med funktionsvariationer i samhället i allmänhet 

och i Svenska kyrkan i synnerhet.



 
 

Kyrkomötet 
Mot 2016:63 

 
Kyrkomötet 
Motion 2016:63 
av Hans-Olof Andrén och Kent Karlsson 
 
Församlingsanslag till det internationella arbetet 
 
 

Förslag till kyrkomötesbeslut 
1. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att intensifiera kampanjen för 

församlingsanslag till Svenska kyrkans internationella arbete. 
2. Kyrkomötet beslutar att uttala att kyrkomötet rekommenderar församlingar och 

pastorat att anslå 1 procent av kyrkoavgiftsintäkterna till Svenska kyrkans inter-
nationella arbete. 

Motivering 
Svenska kyrkans mission och Lutherhjälpen byggdes upp på frivillig grund och hade 
tidigare enbart insamlade medel som inkomstkälla. Nu sker en viss finansiering av 
Svenska kyrkans internationella arbete från nationell nivå (82 miljoner kronor från 
allmän utjämningsavgift år 2015), och betydande bidrag erhålls också för en del av 
arbetet från bl.a. Sida, Radiohjälpen och EU (177 miljoner kronor 2015). Men för 
mycket av arbetet är fortfarande insamlade medel en nödvändighet. Det internatio-
nella arbetet har här konkurrens från många andra organisationer, och det är svårt att 
långsiktigt öka insamlingsresultatet – kännedomen om Svenska kyrkans internatio-
nella arbete är låg, både inom och utom kyrkan, enligt årsredovisningen för 2015 
(KsSkr 2016:2). År 2015 uppgick de insamlade medlen till 197 miljoner kronor 
(samtliga siffror ur KsSkr 2016:2, Tabell 4). 

Men det finns en finansieringsmöjlighet till. Sedan tillkomsten av kyrkoord-
ningen år 2000 är det ju tillåtet för församlingar och pastorat att anslå medel till 
Svenska kyrkans internationella verksamhet: ”Församlingen får lämna bidrag till 
internationell diakoni och mission” (KO 2 kap. 1 § 3 st.). Stiften har samma möjlig-
het (KO 6 kap. 4 § 2 st.). I dagens organisation på lokal nivå är det pastorat och 
självständiga församlingar som är de ekonomiska enheterna och som därmed har 
möjlighet att lämna bidrag. Enligt uppgift från kyrkokansliet ger för närvarande 
cirka 90 församlingar i hela Sverige bidrag till Svenska kyrkans internationella 
arbete, d.v.s. avsätter pengar i budget. Det är cirka 6 procent av Sveriges alla 
församlingar. Storleken av dessa bidrag framgår inte av kyrkostyrelsens skrivelse, 
men i not 5 Erhållna gåvor i Årsredovisning 2015 för Svenska kyrkans nationella 
nivå finns en post Församlings- och stiftsanslag om 7 miljoner kronor som 
möjligtvis till större delen är bidragen från de 90 församlingarna till det 
internationella arbetet. Det finns alltså en stor potential om fler församlingar skulle 
ge bidrag ur sin budget till vårt gemensamma internationella arbete – kyrkoavgifts-
medlen är av storleksordningen 12 miljarder kronor, så 1 procent av dessa är 120 
miljoner kronor. Det skulle också ge möjlighet till ett mer långsiktigt arbete, 
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Mot 2016:63 
 

eftersom församlingsanslagen vanligen inte är tillfälliga insatser utan ett långsiktigt 
åtagande.  

Det har förekommit vädjanden till församlingar och pastorat att avsätta 1 procent 
av intäkterna till internationell diakoni och mission, men vi uppfattar att dessa 
propåer varit ganska försiktiga och lågmälda. Vi föreslår därför att kyrkostyrelsen 
får i uppdrag att intensifiera kampanjen för budgetanslag till det internationella 
arbetet, där kyrkoråden i pastorat och självständiga församlingar bör vara huvud-
målet för kampanjen. Givetvis bör ombudsorganisationen också utnyttjas. Vi 
föreslår också att kyrkomötet gör ett stödjande uttalande i frågan. 
 
Göteborg och Höör den 26 juli 2016 
 
Hans-Olof Andrén (POSK) Kent Karlsson (POSK) 



MOTIONSSVAR FRÅN DE UNGAS KYRKOMÖTE  TILL MOTION 2016:63

De Ungas Kyrkomöte ställer sig positiva till en satsning då Svenska kyrkans internationella 

arbete inte är tillräckligt förankrat i alla församlingar. Som kristna är det vår uppgift att 

värna om miljön och Guds barn i hela världen. 

Ett anslag, oavsett storlek, från alla församlingar skulle kunna så många frön - inte bara på 

de platser dit hjälpen når utan också i vårt samhälle. Det kan bli ett sätt att stärka Svenska 

kyrkans trovärdighet, det skapar en positivare bild av kyrkan samt en medvetenhet om vad 

kyrkoavgiften går till. Vi vill dock betona att anslaget bör respektera församlingens ekono-

miska situation och storleken bör vara anpassningsbar, det vill säga att 1 procent inte är en 

fast procentsats. 

De Ungas Kyrkomöte undrar dock vad motionärerna menar med en intensifiering av kam-

panjen, vad det skulle innebära och i vilken skala det skulle ske. Det är viktigt att komma 

ihåg att det redan nu sker insamlingar över hela landet även om det inte syns i försam-

lingarnas budgetar. Ett kontinuerligt anslag genom församlingarnas budgetar skulle dock 

underlätta planeringen och kontinuiteten av Svenska kyrkans internationella arbete på olika 

platser runt om i världen.



 
 

Kyrkomötet 
Mot 2016:64 

 
Kyrkomötet 
Motion 2016:64 
av Hans-Olof Andrén 
 
Teckenspråk i verksamhetsinriktningen 
 
 

Förslag till kyrkomötesbeslut 
Kyrkomötet beslutar att komplettera verksamhetsinriktningen för nationell nivå med 
uppgiften att stödja stiftens arbete med teckenspråkig verksamhet. 

Motivering 
I KsSkr 2016:1 Verksamhet och ekonomi för Svenska kyrkans nationella nivå 2017–
2019 beskriver kyrkostyrelsen under rubriken Flerspråkighet och minoriteters rättig-
heter sitt förslag till inriktningen på arbetet med andra språk än svenska. Stöd till 
och samordning av den teckenspråkiga verksamheten saknas i förslaget. Samtliga 
stift har eller stödjer teckenspråkig verksamhet, men organisationen ser ganska olika 
ut, bl.a. på grund av bristen på personal utbildad i teckenspråk. Exempelvis har inte 
alla stift tillgång till teckenspråkig präst. Det är därför angeläget att nationell nivå 
stödjer stiftens arbete med teckenspråkig verksamhet, och enligt vad jag erfarit sker 
detta redan. Denna uppgift bör därför också anges i verksamhetsinriktningen.  
 
Göteborg den 26 juli 2016 
 
Hans-Olof Andrén (POSK) 



MOTIONSSVAR FRÅN DE UNGAS KYRKOMÖTE  TILL MOTION 2016:64

De Ungas Kyrkomöte tycker att motionären har en poäng i sin motion. Vi anser att det är 

av vikt att jobba med alla språkliga minoriteter, däribland teckenspråk. För en person som 

har ett talat språk kan individen göra mer åt sin situation än vad en tecknande person kan, 

där bör kyrkan gå in och hjälpa i situationen. En talande person kan till exempel lära sig 

svenska eller engelska för enklare kommunikation medan en teckenspråkig person har ett 

större hinder, vilket är en orsak till att lyfta teckenspråk specifikt. 

Om resurserna ökar kan alla på ett enklare sätt mötas i gudstjänst, bön och verksamhet. 

Idag blir gruppen som använder sig av teckenspråk lätt exkluderad på grund av för lite 

resurser för att kunna integrera dem i den gemensamma verksamheten. Att det finns få 

utbildade inom teckenspråk är såklart en ekonomisk fråga, men vi anser att det bör satsas 

på att utbilda fler för ett bättre arbete runt om i stiften. 

De Ungas Kyrkomötet anser att minoritetsspråken grupperas och att enbart de officiella mi-

noritetsspråken tas i akt i verksamhetsinriktningen, men att det i Svenska kyrkan förekom-

mer ett flertal andra språk och att dessa också beaktas. En kyrka för alla bör vara det som vi 

vill eftersträva, och när vi ej kan dela samma språk bör vi göra vårt bästa för att underlätta 

kommunikationen och ändå mötas i samma bön. 



 
 

Kyrkomötet 
Mot 2016:65 

 
Kyrkomötet 
Motion 2016:65 
av Hans-Olof Andrén 
 
Relationen med EFS m.m. i verksamhetsinriktningen 
 
 

Förslag till kyrkomötesbeslut 
Kyrkomötet beslutar att komplettera verksamhetsinriktningen för nationell nivå med 
uppgiften att ha dialog och eftersträva goda relationer med inomkyrkliga organisa-
tioner och rörelser, särskilt Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS). 

Motivering 
I KsSkr 2016:1 Verksamhet och ekonomi för Svenska kyrkans nationella nivå 2017–
2019 beskrivs uppgiften för nationell nivå att företräda Svenska kyrkan i relation till 
beslutsfattare och myndigheter, liksom uppgiften att svara för de officiella relatio-
nerna till andra kyrkor och samfund samt religionsdialog. Dessa ”externa” relationer 
är givetvis mycket viktiga för Svenska kyrkan och angelägna uppgifter för nationell 
nivå. Men en kyrkoledning behöver också ha relationer ”internt”, och då inte bara 
till andra organisatoriska delar av Svenska kyrkan. Det finns ett stort antal 
organisationer och rörelser som verkar inom Svenska kyrkan utan att vara organi-
satoriska delar av henne, exempelvis inomkyrkliga väckelserörelser som EFS. Dessa 
rörelser som har mycket olika teologisk inriktning är en tillgång för Svenska kyrkan, 
inte minst genom ett ofta stort lekmannaengagemang. Det är en viktig uppgift för 
kyrkostyrelsen att ha dialog och eftersträva goda relationer med dem. Detta bör 
anges i verksamhetsinriktningen. 
 
Göteborg den 26 juli 2016 
 
Hans-Olof Andrén (POSK) 



MOTIONSSVAR FRÅN DE UNGAS KYRKOMÖTE  TILL MOTION 2016:65

De Ungas Kyrkomöte tycker att tanken kring att skapa och vårda inomkyrkliga relationer 

är viktig. Det är en väsentlig del i att vara kyrkan att vara tillgänglig och öppen för alla, 

speciellt de inomkyrkliga förbunden. Det vi ställer oss kritiska till är att det fokuseras på en 

inomkyrklig rörelse och vi skulle föredra en mer öppnare formulering för att inte riskera att 

exkludera andra rörelser inom Svenska kyrkan.



 
 

Kyrkomötet 
Mot 2016:74 

 
Kyrkomötet 
Motion 2016:74 
av Lena Klevenås m.fl. 
 
Nationella beslut och barnkonsekvensanalyser 
 
 

Förslag till kyrkomötesbeslut 
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkomötets presidium att utarbeta ett förslag till 
reglering i kyrkomötets arbetsordning om att det vid beredningen av motioner ska 
göras barnkonsekvensanalyser inför behandlingen i kyrkomötet och att barnkon-
sekvensanalyserna ska dokumenteras och bifogas varje beslut i kyrkomötet. 

Motivering 
Inför kyrkomötets beslut 2012 om ändringar i kyrkoordningen samt ändring i 
Instruktion för kyrkostyrelsen gällande barnkonsekvensanalys, (KsSkr 2012:3 
Ändringar i kyrkoordningen m.m.) skrev kyrkostyrelsen följande: 

Beträffande den nationella nivån föreslår kyrkostyrelsen att det införs 
ett krav på barnkonsekvensanalys när kyrkostyrelsen handlägger sina 
egna ärenden på motsvarande sätt som föreslås för kyrkorådet/kyrko-
nämnden och stiftsstyrelsen. Kravet föreslås även gälla när kyrko-
styrelsen i någon mening – om än inte formellt – berett ett ärende för 
beslut i kyrkomötet genom att avge en skrivelse. Kyrkostyrelsen 
föreslår dock inte något krav på barnkonsekvensanalys inför beslut i 
kyrkomötet då man menar att det i kyrkomötet inte sker någon mot-
svarande beredning av ärenden som på den lokala och regionala nivån. 
För att åstadkomma barnkonsekvensanalyser inför beslut i kyrkomötets 
alla ärenden skulle det behöva införas ett krav när det gäller den 
beredning som sker i kyrkomötets utskott, något som enligt kyrkosty-
relsens mening knappast vore rimligt eller ens praktiskt genomförbart 
utifrån de förutsättningar under vilka utskottsarbetet bedrivs. 

Vi motionärer anser att arbetet med barnkonsekvensanalyser på det nationella planet 
kan utvecklas och förtydligas, för att visa att Svenska kyrkan tar Jesu ord om barnen 
på allvar. Till skillnad från vad som kyrkostyrelsen skrev 2012, anser vi att det vore 
rimligt att barnkonsekvensanalyser görs inför beredning i kyrkomötets utskott, så att 
ledamöterna kan bedöma eventuella konsekvenser för barn innan besluten fattas av 
kyrkomötet.  

Vi föreslår därför att det i arbetsordningen för kyrkomötet läggs till instruktioner 
för hur utskotten ska arbeta med barnkonsekvensanalyser. För att säkerställa att alla 
kyrkomötets beslut är barnkonsekvensanalyserade ska de reciter som ledamöterna 
får som underlag inför motionsbehandlingen i utskotten framöver innehålla en sådan 
analys. 
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Mot 2016:74 
 

För att ledamöter och Svenska kyrkans medlemmar ska kunna se hur barn-
konsekvensanalysen är gjord och vilket resultat analysen fått ska denna sedan 
bifogas som bilaga till besluten i såväl kyrkostyrelse som kyrkomöte.  
 
Alingsås den 26 juli 2016 
 
Lena Klevenås (MPSK) Ylva Wahlström (MPSK) 
 
Marja Sandin-Wester (MPSK) Heléne Lundström (MPSK) 



MOTIONSSVAR FRÅN DE UNGAS KYRKOMÖTE  TILL MOTION 2016:74

De Ungas Kyrkomöte ställer oss bakom förslaget till kyrkomötesbeslut och ser att en 

barnkonsekvensanalys borde vara en självklarhet även i Kyrkomötet så som det är i alla 

andra beslutande organ i Svenska kyrkan. Barns röster hörs inte lika starkt som vuxnas, och 

kyrkan tillhör oss alla, ung som gammal. När den valbara åldern i Kyrkomötet är 18 år så 

blir inte barns röster hörda i Kyrkomötet, och då måste en barnkonsekvensanalys göras för 

att barnen inte skall hamna i skymundan. Vi är medvetna om den diskussionen som har 

förts kring att det inte är enkelt i praktiken att genomföra den förändringen i beredningen 

för ärenden i Kyrkomötet, men är det inte värt att förändra detta för att på riktigt lyssna på 

Jesu ord om barnens särställning? 

I Kyrkomötets arbetsordning kap. 4 §14, står det följande: ”Kyrkomötet kan för beredning 

av ett visst ärende eller vissa slag av ärenden tillsätta ett eller flera tillfälliga utskott.” Då kan 

Kyrkomötet tillsätta ett utskott som gör barnkonsekvensanalys på samtliga ärenden beredda 

av de ordinarie åtta utskotten inför andra sektionen av Kyrkomötet.

De Ungas Kyrkomöte ser gärna att redan i tanke- och skrivprocessen av motionerna att 

skribenterna gör en barnkonsekvensanalys för att utmana alla motionärer att ta in barnper-

spektivet.Vi tror att kyrkomötets presidium är kompententa nog att utforma ett förslag som 

gör att barnkonsekvensanalysen kan bli en naturlig del i kyrkomötets arbetsordning, och 

Svenska Kyrkans Unga är givetvis en samtalspartner kring hur arbetet med barnkonsekvens-

analys på nationell nivå kan bedrivas. 



 
 

Kyrkomötet 
Mot 2016:80 

 
Kyrkomötet 
Motion 2016:80 
av Jerker Schmidt m.fl. 
 
Jubilera 2017 med en app om Luthers lilla katekes 
 
 

Förslag till kyrkomötesbeslut 
1. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att utveckla och skapa 

applikationsprogram (appar) för att gestalta kyrkans tro, liv och lära. 
2. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att till reformationsåret 2017 

ta fram en app på svenska med Martin Luthers lilla katekes. 

Motivering 
Våra telefoner är en alltmer integrerad del av vår vardag och är idag mycket mer än 
något att bara tala med. Våra telefoner är kamera, musikanläggning, vi tittar på film, 
kommunicerar via en mängd sociala medier och använder ett stort antal appar som 
underlättar vår vardag. 

Svenska kyrkan behöver ta en aktivare roll på denna arena och vara med och 
utveckla informativa och användarvänliga appar som gestaltar kyrkans tro, liv och 
lära. Inte minst för att på detta sätt nå ut till barn och ungdomar. 

Det finns redan flera användbara appar, t.ex. har Svenska Bibelsällskapet tagit 
fram en app om Bibeln med utmärkta sökfunktioner. Fjellander media har tagit fram 
en fin app för bön med tidegärden. 

Lutherska världsförbundet lanserade för en tid sedan, inför reformationsåret 
2017, en app på engelska med Martin Luthers lilla katekes. Detta borde även 
Svenska kyrkan göra. Detta för att uppmärksamma jubileet samt att göra denna 
klassiska skrift med en sammanfattning av den kristna trons grunder tillgänglig för 
nya generationer. 
 
Göteborg, Stockholm, Uppsala och Aneby den 27 juli 
   
Jerker Schmidt (FiSK) Ulla Littgren (FiSK) 
 
Peter Nordgren (FiSK) Anna Ekström (FiSK) 



MOTIONSSVAR FRÅN DE UNGAS KYRKOMÖTE  TILL MOTION 2016:80

De Ungas Kyrkomöte tycker det är en god grundidé att skapa appar (applikationsprogram) 

för att gestalta kyrkans tro, liv och lära. Det är något som känns aktuellt i dagens samhälle 

då dagens barn och unga mycket och ofta använder sig av mobila enheter och appar. Dock 

ser vi en problematik i att från ett kyrkomötebeslut tvinga kyrkostyrelsen ta fram en app 

som inte har en tydlig och konkret funktion. Initiativ till appar bör snarare ta sin början i 

en god idé som möter ett behov än i ett kyrkomötesbeslut.

Som vi ser det finns det redan möjligheter att gestalta kyrkans tro, liv och lära på mobila en-

heter, genom att använda sig av olika sökmotorer på Internet och Svenska kyrkans hemsida. 

De Ungas Kyrkomöte tycker att det är ett bra initiativ att ta fram en app på svenska med 

Martin Luthers lilla katekes. Svenska Kyrkans Unga tar just nu, tillsammans med Verbum, 

fram en ungdomskatekes inför reformationsåret 2017. Mycket av det material som finns i 

boken skulle passa bra i en app. Det är viktigt att det finns en version av katekesen på svens-

ka eftersom det blir mer lättillgängligt för fler inför det kommande reformationsåret.



 
 

Kyrkomötet 
Mot 2016:85 

 
Kyrkomötet 
Motion 2016:85 
av Kenneth Nordgren m.fl. 
 
Flera unga resurser i församlingarna 
 
 

Förslag till kyrkomötesbeslut 
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att utvidga möjligheter och 
underlätta förutsättningar för ett nationellt organiserat program för volontärår i 
Svenska kyrkans församlingar i samråd med Svenska Kyrkans Unga och Helsjöns 
folkhögskola utifrån en utredning av omfattning och resultat av det nuvarande 
programmet ”Ungresurs.nu – volontärår i Svenska kyrkan”. 

Motivering 
Församlingen har bland mycket annat till uppgift att fungera som en rekryterande 
miljö genom att vara en grogrund för ungas engagemang och upptäckt av Svenska 
kyrkan som ett sammanhang också för möjliga yrkesvägar. Diakonala året från 
1968, sedermera volontäråret i Svenska kyrkan, har låtit några tusen ungdomar 
pröva viljan och möjligheten att jobba i Svenska kyrkan, och en redovisande statistik 
för de år detta program funnits på nationell nivå för alla församlingar skulle kunna 
visa på ett positivt resultat över hur många som genom det funnit en väg till utbild-
ning och kyrklig anställning. Redan innan, men även sedan, ett nationellt program 
för detta fördes över från kyrkokansliet till Svenska Kyrkans Unga har denna 
möjlighet upphört att praktiseras i många församlingar, och det har lett till att många 
församlingar har tappat ett viktigt rekryteringsverktyg. Några församlingar och 
pastorat har skapat alternativa möjligheter till ungdomsår, men ibland med mera 
oreglerade förutsättningar. 

Mot bakgrund av svårigheter på flera håll, och inte minst i några stift, att 
rekrytera kyrkligt utbildad personal behövs en förnyad satsning på att återigen 
tillhandahålla ett brett användbart redskap för att främja församlingen som en rekry-
terande miljö. 

”Ungresurs.nu – volontärår i Svenska kyrkan” är en möjlighet för unga vuxna 
mellan 18–25 år att under tio månader göra en insats för medmänniskor inom 
Svenska kyrkan och därmed dela kyrkans liv och ansvar. Samtidigt är det en 
möjlighet för arbetsplatser inom Svenska kyrkan att ta emot en ung volontär i sitt 
arbetslag.  

”Ungresurs.nu – volontärår i Svenska kyrkan” genomförs som en folkhögskole-
kurs i samverkan mellan Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift, Svenska Kyrkans 
Unga i Lunds stift och Helsjöns folkhögskola. Detta program är dock inte tillräckligt 
välkänt och använt i bred omfattning i hela Svenska kyrkan, och därför behöver 
kyrkostyrelsen ta ett initiativ för att i samråd med berörda delar av Svenska Kyrkans 
Unga och Helsjöns folkhögskola utreda hittillsvarande omfattning och resultat av 
pågående program i syfte att utvidga möjligheterna och underlätta förutsättningarna 
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Mot 2016:85 
 

för flera församlingar att antingen gå in i detta program eller tillse att ett förnyat och 
utvecklat nationellt program etableras. 

Allt för att se till att vi får fler unga resurser i församlingarna. 
 
Umeå den 27 maj 2016 
 
Kenneth Nordgren (FiSK) Anna Ekström (FiSK) 
 
Tomas Jansson (–) Ulla Littgren (FiSK) 
 
Peter Nordgren (FiSK) 
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Mot 2016:85 
 

för flera församlingar att antingen gå in i detta program eller tillse att ett förnyat och 
utvecklat nationellt program etableras. 

Allt för att se till att vi får fler unga resurser i församlingarna. 
 
Umeå den 27 maj 2016 
 
Kenneth Nordgren (FiSK) Anna Ekström (FiSK) 
 
Tomas Jansson (–) Ulla Littgren (FiSK) 
 
Peter Nordgren (FiSK) 



MOTIONSSVAR FRÅN DE UNGAS KYRKOMÖTE  TILL MOTION 2016:85

De Ungas Kyrkomöte tycker att det är viktigt och positivt att frågan uppmärksammas samt 

att initiativet med ett nationellt volontärprogram påbörjas. Att få arbeta ett år som volon-

tär eller ung resurs i en församling är en unik möjlighet, det är ett tillfälle att lära känna 

Svenska kyrkan som arbetsplats och arbetsgivare och kanske få mersmak på att arbeta inom 

kyrkan. Ett volontärår är berikande både för volontären och församlingen!

Vid Svenska Kyrkans Ungas Stora Årsmöte 2011 antogs en skrivelse om att bevara Volon-

täråret i Sverige, ett beslut som var enhälligt och skrivelsen signerades av alla distriktsord-

förande inom Svenska Kyrkans Unga. Skrivelsen skickades sedan till kyrkostyrelsen. Upptill 

detta beslut genomfördes även en manifestation för visa på hur många som genom att ha 

gjort Diakonala året eller Volontäråret fortsatt sin bana inom Svenska kyrkan eller Svenska 

Kyrkans Unga. Skrivelsen bifogas motionssvaret.

Trots detta breda stöd från Svenska Kyrkans Unga lades Volontäråret ned. Detta ledde till 

att Göteborgs distrikt, med stöd av Lunds distrikt, tillsammans med Göteborgs stift och 

Göteborgs kyrkliga samfällighet startade ”UngResurs.nu - volontärår i Svenska kyrkan”, 

som vid olika tillfällen inkluderat arbetsplatser och församlingar även utanför Göteborgs 

stift. Vi är medvetna om att två nationella satsningar har gjorts sedan dess i vilka Svenska 

Kyrkans Unga har medverkat. Därför ser sig Svenska Kyrkans Unga som en naturlig samar-

betspartner i ett vidare samtal. 

Andra kristna samfund i Sverige erbjuder liknande möjligheter för sina ungdomar och unga 

vuxna, ofta kallade ”ungdomsledare”. Det förefaller naturligt att Svenska kyrkan också 

erbjuder sina unga vuxna en liknande möjlighet - inte minst utifrån ett rekryteringsper-

spektiv. Det finns idag enskilda församlingar inom Svenska kyrkan som erbjuder ett sådant 

koncept men vi ser att det skulle kunna vara mer givande för alla inblandade om detta 

samordnades nationellt. Inte minst gäller detta handledarutbildningar och volontärkurser 

(liknande den som idag ges på Helsjöns folkhögskola i samband med UngResurs.nu).





Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har läst igenom skrivelserna från kyrkostyrelsen till 

årets kyrkomöte. Nedan följer ett par åsikter och tankar vi vill lyfta med kyrkomötet:

Gällande skrivelse 2016:1
Verksamhet och ekonomi för Svenska kyrkans nationella nivå 2017–2019
Rubriken ”Barn och unga”

Under rubriken “Barn och unga” i kyrkostyrelsens skrivelse noterar förbundsstyrelsen att 

Svenska Kyrkans Unga nämns som en organisation som får bidrag och som gjort en erfaren-

het. Förbundsstyrelsen reagerar på denna beskrivning och insisterar på att Svenska Kyrkans 

Unga och Svenska kyrkan arbetar närmare varandra än så.

”Arbetet med att stärka barn och ungas delaktighet i Svenska kyrkan fortsätter i samverkan 

med stiften” står att läsa. Delvis undrar vi på vilket sätt det sker och vi önskar också att 

Svenska Kyrkans Unga nämnts även i detta sammanhang då vi är en naturlig samverkans-

part i frågor som rör barn och ungas delaktighet, såväl nationellt, i våra distrikt (stift) och 

i våra lokalavdelningar (församlingar). Svenska Kyrkans Ungas syfte är att verka för dessa 

frågor på Svenska kyrkans samtliga nivåer och vill ständigt öka barn och ungas inflytande 

och delaktighet. Möjligtvis borde något om hur arbetet med barnkonsekvensanalyser kan 

utvecklas finnas med under denna rubrik då vi ofta finner att barnkonsekvensanalyser som 

görs i församlingar, i stift och på nationell nivå är bristfälliga. När barnkonsekvensanalysen 

endast blir formalia fyller den inte sin funktion och manar inte till eftertanke för barns 

bästa som beslutet från 2012 syftar till. Det riskerar att endast ses som en administrativ 

börda som, liksom annat, kan nedprioriteras. Därför vill Svenska Kyrkans Unga se en större 

satsning, ett tydligare initiativ, från kyrkostyrelsen kring att tala med barn och unga, inte 

primärt tänka på/in dem.

I skrivelsen nämns också att ”den ökade ohälsan bland barn och unga är oroväckande. Den 

diakonala aspekten av kyrkans arbete med barn och unga måste därför tas på allvar.” För-

bundsstyrelsen hoppas att Svenska Kyrkans Unga kan och får vara en naturlig samtalspart 

då vi, sedan riksårsmötet 2016, beslutat om en diakonal satsning som löper över tre år med 

start 1 januari 2017 med temat ”Godhet har makt över ondskan”. Den diakonala satsning-

en kommer främst syfta till att inspirera unga att hjälpa andra, men också att skapa förståel-

se unga emellan och uppmuntra våra medlemmar till diakonalt engagemang i församlingar 

i Svenska kyrkan. I denna satsning hoppas vi kunna rikta insatser för att möta och motverka 

ohälsa hos barn och unga.

Precis som det är formulerat i skrivelsen (s. 18) är vår erfarenhet att många unga människor 

förlorar kontakten med Svenska kyrkan när de byter bostadsort. Hur Svenska kyrkan ska 
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kunna möta unga i åldrarna 19-25, även i sin nya församling, har vi tidigare presenterat i 

samtal med tjänstemän på kyrkokansliet. Detta har sedan arbetats vidare med.

Rubriken ”Utmaningar”

På sidan fem, formuleras att kyrkostyrelsens arbetssätt och arbetsformer ska få präglas av 

ett kontinuerligt lärande för att uppmuntra till en stärkt kristen identitet för kyrka och 

medlemmar men undrar vad som avses med termen “kontinuerligt lärande” då vi redan 

anser oss delvis stå i folkbildningstraditionen med ett livslångt lärande som bas. Är detta ett 

förtydligande eller avses något annat? Vi funderar också vidare på hur det nationella utvär-

derandets effekter är tänkt att tillämpas på församlingarna då dessa måste få göra sina egna 

erfarenheter och få testa sig fram utifrån vår kyrkas ramar och bekännelser. Vi hoppas inte 

detta riskerar bli ett ovanifrånperspektiv utan att dessa lärdomar presenteras och får bereda 

möjlighet för samtal i våra församlingar innan någon förändring sker som annars riskerar 

att upplevas som påtvingad.

En utmaning som förbundsstyrelsen lagt märke till är den mellan våra olika nivåer. För-

bundsstyrelsen upplever sig ha en god relation till tjänstemän på kyrkokansliet men upple-

ver det svårare att få kontakt, en relation och ett kontinuerligt samtal med kyrkostyrelsen. 

Likaså upplever Svenska Kyrkans Ungas anställda att de har god kontakt med kyrkokansli-

ets tjänstemän. Den organiserade barn- och ungdomsrörelsens förtroendevalda på nationell 

nivå bör rimligtvis stå i god kontakt och fortlöpande dialog med Svenska kyrkans förtroen-

devalda på nationell nivå. I frågan om ansvar så måste ansvar både ges och tas. Vi upplever 

ofta att vi kan göra skillnad i diverse sammanhang för Svenska kyrkan på nationell nivå, 

men att vi inte alltid får möjligheten att bli insläppta, inte heller i frågor som tydligt rör 

barn och unga. Här finns förbättringspotential.

Gällande skrivelse 2016:4
Jämställdheten i Svenska kyrkan

Förbundsstyrelsen för Svenska Kyrkans Unga reagerar på redovisningen i skrivelsen och 

tycker att det är oroväckande få procent under 30 år i alla kalkyler som presenteras. Det är 

högst problematiskt att inte någon förtroendevald person i kyrkostyrelsen är under 30 år! 

Vi uppmuntrar nomineringsgrupperna att ta sitt ansvar och öppna beslutsprocesserna även 

för personer under 30 år. Detta gäller såväl inför nomineringsgruppernas fastställande av 

personer på deras listor som i valet till kyrkostyrelsen. Inte ska Svenska kyrkan utestänga 

medlemmar mellan 18-30 år från de demokratiska arenorna? Förbundsstyrelsen både kräver 

och förväntar sig att nomineringsgrupperna arbetar aktivt för att rekrytera de unga som 

redan finns i vår kyrka och som väntar på att få frågan om att engagera sig! För många unga 

så är frågan nog för att vilja och våga tacka ja till en plats på en lista.



Ett medskick till kyrkostyrelsen och kyrkomötet är därför att vi önskar bli påhejade i vårt 

uppdrag att rusta unga för demokratiskt arbete och ge möjligheten att växa i ansvar samt 

att ta plats i det teologiska samtalet i Svenska kyrkan. Detta gör vi genom att skapa mö-

tesplatser i Svenska kyrkans församlingar för barn och unga att tillsammans upptäcka och 

dela tro. Vi vill också poängtera att vi har verktygen för att nå dem som idag inte finns i det 

förtroendevalda kollegiet (kyrkostyrelsen) och att vi också, genom att vara en samlad röst 

för barn och unga, ger Svenska kyrkan en möjlighet att lyssna på unga röster trots att någon 

förtroendevald ledamot under 30 år i dagsläget inte finns. Mot denna bakgrund önskar vi 

också se fler initiativ till samtal.

Vi har många tankar, idéer och erfarenheter kring vad som är avgörande för att unga ska 

vilja och, faktiskt ha en möjlighet att engagera sig kyrkopolitiskt. Svenska Kyrkans Unga må 

inte organisera alla barn och unga i Svenska kyrkan men vi är trots allt en samlad röst för 

ca 14 000 barn och unga i Svenska kyrkan och att vara organiserad på det sätt som vi är ska 

inte underskattas. Vår struktur är beroende av Svenska kyrkan och vårt mål är och har varit 

sedan vi bildades 1993 att samla alla barn och unga i Svenska kyrkan.

2016-08-08, Uppsala

Förbundsstyrelsen för Svenska Kyrkans Unga

gm Amanda Carlshamre, förbundsordförande



VILKA ÄR SVENSKA KYRKANS UNGA?

Svenska Kyrkans Unga bildades 1993 och har drygt 13 500 medlemmar i cirka 400 
lokalavdelningar över hela landet. Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av  
barn och unga som arbetar för att bevaka barn och ungdomars intressen i Svenska kyrkan. 

I Svenska Kyrkans Unga möts många intressen: innebandy, teater, körsång, pysselkväll, 
friluftsliv och mycket, mycket mer. Du får också möjligheten att diskutera och fundera med 
andra om Gud och livet.

Vi är en öppen gemenskap där alla är välkomna precis som de är, troende eller icke troende 
Svenska Kyrkans Unga tar självklart ställning mot diskriminering, rasism och främlings- 
fientlighet i samhället, inom kyrkan och i världen. Varför det? Vi tycker att alla människor har 
lika värde, och förtjänar kärlek och respekt!

Vi är demokratiska och tror att alla människor har något viktigt att bidra med och röster  
som är värda att lyssna på!

Vi vill förändra världen och världen börjar här hemma, i köket, i klassrummet, på gatan:  
om vi inte förändrar våra egna attityder kan vi inte bygga en bättre värld för alla!

Svenska Kyrkans Ungas idé: Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga  
människor som vill upptäcka och dela kristen tro.

Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf: Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse  
av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som 
grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa  
i tro och ansvar.

Läs mer på www.svenskakyrkansunga.se 

STÖTTA SVENSKA KYRKANS UNGA – BLI STÖDMEDLEM

Tycker du att det är viktigt att unga människor får en möjlighet att vara sig själva? En plats 
där unga får fundera över de stora frågorna – livet, Gud och döden? Svenska Kyrkans Unga 
ger mängder av unga människor den möjligheten. Vi skapar mötesplatser i kyrkan där  
tankarna, tron och tvivlet får flöda fritt. Vi vill att så många som möjligt ska få vara med. 
Därför kostar det ingenting att vara medlem i Svenska Kyrkans Unga. För att det ska fungera 
behöver vi din hjälp! Ett sätt att hjälpa är genom gåvor. Du kan stötta Svenska Kyrkans Unga 
genom att bli stödmedlem. 

Läs mer på www.svenskakyrkansunga.se/stodmedlem 


