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PROPOSITION 2019:3

SVENSKA KYRKANS UNGAS VERKSAMHETSPLAN 2020
Framför dig har du förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan för 2020. Du som har 
varit med tidigare ser att den inte ser ut som den verksamhetsinriktning som tidigare har 
legat som grund för vad förbundet ska jobba med de kommande åren.

Verksamhetsinriktningen är ett dokument som innehåller en blandning av visionära mål och 
mer konkreta verksamhetsmål. Det har gjort att det är ett dokument som är svårt att jobba 
med och framför allt ett dokument som inte är särskilt transparent gentemot medlemmen i 
vad förbundet faktiskt håller på med.

Därför har förbundsstyrelsen nu skrivit en verksamhetsplan. Detta är den 
verksamhetsproposition som är mer konkret. Förbundsstyrelsen har också skrivit en 
verksamhetsvision som du hittar innan denna proposition. Den är upplagd utifrån 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.”

Verksamhetsplanen nedan innehåller allt det som förbundsstyrelsen har för avsikt att göra 
2020, där står också om Riksårsmöte och medlemsrekrytering – något som är nytt om en 
jämför med den gamla verksamhetspropositionen.

Läs, begrunda och bli inspirerad!

Demokratisk rörelse
• Svenska Kyrkans Unga vill öka förståelsen för sin egen demokrati och organisation 

genom tillgänglighet av utbildningsmaterial, delaktighet och kunskap. 

• Planera och genomföra en kampanj inför Kyrkovalet 2021 med syftet att informera unga 
i Svenska kyrkan om dess demokratiska form samt uppmuntra unga att ställa upp i och 
rösta i kyrkovalet.  

• Genomföra organisationens högst beslutande organ, Riksårsmötet, där deltagarna får 
tänka, tycka och besluta om organisationens framtid. 

• Genomföra mötesplatser för engagerade i distrikt och förbund för fortbildning, 
utveckling och fördjupning av tro och gemenskap. 

• Genomföra De Ungas Kyrkomöte med syftet att uppmärksamma kyrkomötet på 
ungdomsperspektiv i ärenden som relaterar till unga i kyrkan.

Kristus i centrum och dopet som grund
• Göra Jesus mer synlig och öka medvetenheten om hans gärningar genom 

kommunikation, teologisk fördjupning och utbildning. Svenska Kyrkans Unga vill att 
medlemmarna ska få möjlighet att finna en personlig och fördjupad relation till Jesus.1  

1 Detta mål är del ett av tre i en tilltänkt kampanj om treenigheten.
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• Arbeta för att stärka de ekumeniska kontakterna genom ett ökat nätverkande med syftet 
att skapa en starkare ung kristenhet i Sverige.

Gemenskap i församlingen
• Svenska Kyrkans Unga vill uppmuntra lokalavdelningar och distrikt att arbeta mer med 

kör- och musikverksamhet i Svenska Kyrkans Unga genom att ha ökad och bredare 
kontakt med Sveriges Kyrkosångsförbund. 

• Svenska Kyrkans Unga vill stärka arbetet med barnverksamheten i organisationen. 

• Öka i antal medlemmar och aktiva lokalavdelningar jämfört med 2019. 

• Genomföra en undersökning riktad till Svenska kyrkans församlingar för att ta reda på 
hur Svenska Kyrkans Unga kan ge församlingarna bättre förutsättningar för att starta upp 
och stötta lokalavdelningar. Denna undersökning bör göras tillsammans med Svenska 
kyrkan.

Växa i tro och ansvar 
• Organisera identitetsfördjupande samtal på förbundets mötesplatser, med syftet att ge 

medlemmen möjlighet att växa i tro. Svenska Kyrkans Unga önskar att medlemmen ska 
kunna ge uttryck för sin tro och sin relation till Svenska kyrkan och Svenska Kyrkans 
Unga. 

• Svenska Kyrkans Unga vill uppmärksamma Svenska kyrkan på att organisationen är en 
grogrund för framtida präster, diakoner, församlingspedagoger, kyrkomusiker, övriga 
anställda i kyrkan och ideella medarbetare. För att skapa relationer vill Svenska Kyrkans 
Unga vara närvarande på mötesplatser för Svenska kyrkans anställda och förtroendevalda 
och synas på kyrkans utbildningsplatser. 

• Svenska Kyrkans Unga vill göra det möjligt för vuxna att engagera sig för barn och ungas 
delaktighet genom att inspirera och skapa en medvetenhet om varför Svenska Kyrkans 
Unga finns. 

• Förbundet ska vara ett stöd till organisationens lokalavdelningar och distrikt genom 
administrativt stöd, ekonomiskt bidrag samt övrigt stöd inom ramen för förbundets 
uppdrag. 

• Skapa en ökad förståelse i Svenska Kyrkans Ungas lokalavdelningar och Svenska kyrkans 
församlingar för vad barnkonsekvensanalys i Svenska kyrkan innebär och varför den är 
viktig.

Förbundsstyrelsen föreslår Riksårsmötet 2019 besluta

att anta propositionen 2019:3.


