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SVENSKA KYRKANS UNGAS VERKSAMHETSVISION 2023–2025
Detta är förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsvision, alltså vilken riktning
förbundets verksamhet ska ha. Visionerna är tänkta att hålla i flera år och
behöver alltså inte uppdateras varje år. Detta gör att det finns något att röra sig
mot för förbundsstyrelsen och förbundskansliet. Om grundförutsättningarna
förändras kan såklart visionerna uppdateras.
Verksamhetsvisionen 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.”
Det är utifrån de fyra nedanstående visionerna som verksamhetsplanen är
skriven, se proposition 2022:01. Visioner är bra på det sättet att de är ganska
öppna för tolkning vilket gör att finns en ram att röra sig inom men ändå visar
i vilken riktning vi ska röra oss. Därför kan visionerna förhoppningsvis vara en
inspiration för distrikten och lokalavdelningarna också, eftersom Svenska
Kyrkans Ungas syfte är övergripande för hela organisationen.
Läs, begrunda och bli inspirerad!
Vision 1: Demokratisk rörelse
Svenska Kyrkans Unga vill framhålla att alla människor är skapade till Guds
avbild, och är jämlika inför Gud. Vi vill vara en organisation som drivs av unga
för unga, som är centrerade för barnens bästa och ska inkludera alla åldrar
inom organisationen. Där varje medlem får möjlighet att lära sig den
demokratiska processen och uppmuntra till aktivt deltagande och få känna att
ens röst blir hörd. Därför vill Svenska Kyrkans Unga synliggöra alla
medlemmars möjligheter till att påverka i den egna organisationen såväl som i
Svenska Kyrkan och övriga samhället genom att stärka och utveckla det
demokratiska föreningsarbetet.
Vision 2: Kristus i centrum och dopet som grund
Svenska Kyrkans Unga vill möjliggöra för fler barn och unga att upptäcka Gud
och med Jesus i centrum inspirera till lärjungaskap. Vi vill med dopet som
grund ansvara och verka för hela Guds skapelse och att den ska vara en tydlig
drivkraft i vår verksamhet. Vi vill verka för en fördjupad kunskap om dopets
innebörd och syfte.

Vision 3: Gemenskap i församlingen
Svenska Kyrkans Unga vill att barn och unga ska vara en naturlig del av den
lokala församlingen i dess gudstjänstliv och uppdrag som kyrka. Vi vill att vår
verksamhet ska vara en synlig och naturlig del av församlingens barn- och
ungdomsverksamhet redan i tidig ålder.
Vision 4: Växa i tro och ansvar
Svenska Kyrkans Unga ska vara en plats för barn och unga att växa i tro och
ansvar där medlemmen får möjlighet att utveckla sin personliga relation till Gud
och kyrkan. Vi vill att varje medlem ska få möjlighet att lära sig att agera och
värna om skapelsen tillsammans och få möjlighet att via ansvarstagande växa in i
uppdraget som Jesu lärjunge.

Förbundsstyrelsen föreslår Riksårsmötet 2022 besluta
Att anta proposition 2022:1

PROPOSITION 2022:2
Verksamhetsplan 2023
Verksamhetsplanen innehåller det som förbundsstyrelsen har för avsikt att genomföra under verksamhetsåret 2023.
Demokratisk rörelse
• Genomföra Riksårsmötet som är organisationens högst beslutande organ
där deltagarna får tycka till och besluta om organisationens framtid.
• Genomföra De Ungas Kyrkomöte för att uppmärksamma barn- och
ungdomsperspektivet i frågor som rör unga i kyrkan. I samband med
detta genomförs ett forum där kyrkomötesledamöter och unga möts kring
frågorna på De Ungas Kyrkomöte.
• Svenska Kyrkans Unga vill lansera och genomföra demokratiutbildningen
som kommer att arbetas fram under året.

Kristus i centrum och dopet som grund
Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus.
- Gal 3:27
• Svenska Kyrkans Unga vill göra Fadern mer synlig och öka medvetenheten
om hans gärningar genom kommunikation, teologisk fördjupning och
utbildning. Detta är den andra delen av det sexåriga fördjupningsprojektet
kopplat till treenigheten.
• Svenska Kyrkans Unga vill arbeta för att stärka kontakterna med andra
religiösa barn- och ungdomsorganisationer. Syftet är att skapa en starkare
ekumenisk och interreligiös samverkan.
Gemenskap i församlingen
Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår
herre.
- 1 Kor 1:9
• Svenska Kyrkans Unga vill öka i antal medlemmar och aktiva
lokalavdelningar jämfört med 2022.
• 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 uppmuntra fler församlingar att koppla sina
barnverksamheter till Svenska Kyrkans Unga.
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Växa i tro och ansvar
Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er
vänner, därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Ni har inte utvalt
mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som
består, och då skall Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. - Joh 15:15-16
• Genomföra ett riksläger. Ambitionen är att detta ska bli uppstarten
till något återkommande.
• Svenska Kyrkans Unga vill inspirera samt skapa en medvetenhet
bland vuxna om varför Svenska Kyrkans Unga finns. Detta så att
fler vuxna engagerar sig för barns och ungas delaktighet.
• Svenska Kyrkans Unga vill uppmuntra lokalavdelningar och
medlemmar att tydligt integrera sig och delta i församlingslivet
samt att uppmuntra lokalavdelningarna till att bli en kraft för att
bygga en kyrka för alla åldrar.
• Svenska Kyrkans Unga vill öka förståelse i lokalavdelningar och
Svenska kyrkans församlingar för vad barnkonsekvensanalys i
Svenska kyrkan innebär och varför den är viktig.
• Svenska Kyrkans Unga vill med Jesus Kristus som förebild stärka
det globala engagemanget och kunskapen om det rådande
klimatläget för att värna om den skapelse vi är kallade till att
förvalta i både tanke och handling.

Förbundsstyrelsen föreslår Riksårsmötet 2022 besluta
att

bifalla proposition 2022:2
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PROPOSITION 2022:3
RAMBUDGET 2023 OCH PRELIMINÄR RAMBUDGET 2024
FÖRSLAG TILL FS: RAM 2023/prel 2024 inför RÅM 2022

Alla siffror är i tusen kronor.

FÖRSLAG TILL RAM
2023
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FÖRSLAG TILL PREL RAM
2024

INTÄKTER/KOSTNADER/SUMMA

8 FÖRSLAG
978
−8TILL
978RAM

Statsbidrag

INT
3 413

KOSTN
− 400

S:A
3 013

2 500

− 70

2 430

2 500

1 325

1 325

0

8 978 TILL
−8 978
FÖRSLAG
PREL RAM 0
INT
KOSTN
S:A
3 413
3 013
− 400

Från staten får vi ett bidrag som är uppdelat i ett fast bidrag för att vi är en barn- och
ungdomsorganisation, ett bidrag som beror på många lokalavdelningar vi har samt antal
medlemmar i åldern 6-25.Kostnaden är den del av bidraget vi betalar ut till varje lokalavdelning
samt kostnad för att revisorn granskar vår statsbidragsansökan

Kollekter

− 70

2 430

Vi får kollekter från alla Svenska kyrkans församlingar under fyra söndagar. Två söndagar delar vi
med andra organisationer och under två söndagar får vi hela kollekten.

Svenska kyrkan

1 325

1 325

Stöd för verksamheten vi gör. Vi kan använda pengarna som vi anser bäst.

Ledning

− 835

− 835

− 835

− 835

− 75

− 75

− 75

− 75

− 413

− 413

− 413

− 413

− 986

− 626

− 986

− 626

− 337

− 337

− 337

− 337

− 50

− 40

− 50

− 40

− 19

− 19

− 19

− 19

Här finns kostnaderna för en heltidsarvoderad ordförande, förbundsstyrelsens sammanträden och
andra kostnader för att de ska kunna delta på RÅM, besöka distrikt med mera. Vi är medlemmar i
några olika organisationer - eftersom förbundsstyrelsen beslutar om vilka vi ska vara med i finns de
kostnaderna också här.

Arbetsgrupper och projekt
Arbetsgrupperna tillsätts av förbundsstyrelsen. De grupperna jobbar med områden som bedöms
vara extra viktiga att satsa på. Projekt är tillfälliga insatser som har ett slutdatum - om det inte
senare blir ordinarie verksamhet.

Medlemsstöd
Under året har vi olika områden vi speciellt fokuserar på: att tidigare medlemmar ska förnya sig,
rekrytering av nya medlemmar, att lokalavdelningarna ska medlemsrapportera – och uppdatera
olika uppgifter. Medlemssidorna är en stor del av kostnaderna inom Medlemsstöd. Vi har också en
försäkring för alla medlemmar som finns under den här posten.

Demokrati och mötesplatser

360

Riksårsmötet har kostnader för arrangemanget – och intäkter för deltagaravgifterna, när RÅM har
varit digitalt har vi inte haft några intäkter men heller inga kostnader. För 2023 har vi även skjutit
till pengar i RAMbudgeten för en extra satsning på barns deltagande. En annan satsning är att vi
lagt pengar på ett riksläger (efter ett beslut på förra RÅM). Valberedningen redovisas också
separat och finns under den här posten. På Rikshelgen träffas alla distriktsstyrelser för att träffa
varandra, arbeta i workshops, lyssna på föreläsare och diskutera viktiga frågor för Svenska Kyrkans
Unga. De Ungas kyrkomöte har vi arrangerat i flera år nu. För det får vi bidrag från Svenska kyrkan.
Kommunikation

360

Vi har hemsida och videltar på sociala medier. Vi har även marknadsföring samt skickar
information till både lokalavdelningar, distrikt och Svenska kyrkans församlingar.

Utbildning

10

10

Här finns pengar för en satsning på en demokratisutbildning. Vi har även avsatt pengar för
Barnkonsekvensutbildningen.

Utveckling, bevakning och samverkan
Varje år besöker vi utbildningsinstituten för blivande präster, diakoner, församlingspedagoger och
kyrkomusiker. Vi har också lite extra koll på vad som händer kring konfirmandandarbetet i Svenska
kyrkan.

Globalt arbete

965

− 965

965

− 965

Vi har en handläggare anställd som jobbar med globala frågor. Hela det arbetet finansieras av
Svenska kyrkan.

Personal

−4 022

−4 022

−4 022

−4 022

− 663

− 663

− 663

− 663

− 143

262

− 143

262

För att kunna utföra allt det här arbetet så behöver vi personal. Just nu har vi sju anställda. Fem
jobbar med stöd till medlemmar, lokalavdelningar och distrikt, teologiska frågorna, planering av
Riksårsmöten, Rikshelg och kommunikation. En anställd jobbar med all ekonomisk hantering samt
en anställd som leder arbetet på förbundskansliet. Vi har en anställd som arbetar heltid med det
Globala arbetet och en heltidsarvoderad ordförande – deras kostnader redovisas under andra
områden.

Kontor
De anställda behöver arbetsplatser med datorer, kopiator, sammanträdesrum och så vidare. Här
träffas också förbundsstyrelsen för sina sammanträden samt alla arbetsgrupper när de träffas.

Övrigt

405

En del kostnader och intäkter passar inte in i de andra posterna. Här finns intäkter från de
besparingar (placeringar) vi har. Vi har försäljning av profilprodukter som ger både intäkter och
kostnader. En revisor granskar varje år vår ekonomi.

Förbundsstyrelsen föreslår Riksårsmötet 2022 besluta
att
att

bifalla rambudgeten för 2023.
bifalla den preliminära rambudgeten för 2024.
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