
Kyrkomötet beslutade ge Kyrkostyrelsen i uppgift att 

 

1. utveckla rekryteringen och utbildningen av församlingarnas personal samt främja 

kompetensen så att den ger bättre färdigheter för multiprofessionellt arbete samt för att möta 

församlingsmedlemmarna, rekrytera och leda frivilligarbetare samt för kommunikation  

 

2. kartlägga och undanröja hinder för frivilligarbete och församlingsmedlemmarnas egen 

verksamhet inklusive eventuella framställningar om författningsändringar till kyrkomötet 

 

3. utveckla ledarskapet i kyrkan så att ledarna beaktar ledarskapets andliga natur, ledningen av 

frivilligarbetet samt stödet till anställda och frivilligarbetare i deras andliga identitet  

 

4. göra en utredning till kyrkomötet om en övergång från tjänsteförhållanden till 

arbetsavtalsförhållanden, om tidsbestämda ledarskapsuppgifter, arbetstidsarrangemang och 

uppgiftsrotation 

 

5. bereda bättre förutsättningar än tidigare att anställa arbetstagare över församlingsgränserna 

och göra nödvändiga framställningar om författningsändringar till kyrkomötet 

 

6. tillsammans med biskopsmötet förbättra verksamhetsförutsättningarna för 

gudstjänstgemenskaper som verkar inom församlingarna   

 

7. göra en framställning till kyrkomötet om hur en församlingsmedlem kan bevara 

medlemskapet i en församling när han eller hon flyttar till en annan församlings område inom 

samma kyrkliga samfällighet  

 

8. utveckla ungas och unga vuxnas delaktighet i kyrkans förvaltning på alla nivåer 

 

9. bereda en plan för att utveckla kyrkliga lokaler till centra i lokalsamhället tillsammans med 

museiverket 

 

10. göra en framställning till kyrkomötet om en översyn av stiftsindelningen så att den motsvarar 

landskapsgränserna men inte leder till en ökning av antalet stift  

 

11. göra en framställning till kyrkomötet om avskaffande av stiftsfullmäktige och skötsel av 

stiftsfullmäktiges uppgifter samt tryggande av synodalprincipen  

 

12. göra en framställning till kyrkomötet om en gallring av underställningsärenden med 

beaktande av kodifieringsprocessen och om stärkandet av domkapitlens och Kyrkostyrelsen 

konsulterings- och utbildningsmöjligheter i denna typ av ärenden  

  

13. göra en utredning för kyrkomötet om en revidering av tjänste- och förvaltningsterminologin 

 

14. öka växelverkan mellan församlingarna, stiften och Kyrkostyrelsen även till exempel genom 

arbetsrotation och andra möjliga sätt  

 

15. tillsammans med stiften utarbeta en tilläggsutredning för kyrkomötet om Kyrkans 

utvecklingstjänsters struktur och arbetssätt, där hänsyn även tas till de övriga avdelningarna 

vid Kyrkostyrelsen, församlingarnas och stiftens synvinkel samt församlingarnas 



serviceorganisationer med nära koppling till kyrkan, missionsorganisationerna, 

väckelserörelserna och olika kyrkliga bolag och stiftelser  

 

16. bereda ett förslag om en sänkning av centralfondsavgiften med en procentenhet och utreda 

konsekvenserna av detta för verksamhetsförutsättningarna i församlingarna, de kyrkliga 

samfälligheterna och kyrkans centralförvaltning  

 

17. för kyrkomötet i november 2017 som anmälningsärende lägga fram en specificerad plan 

inklusive tidsangivelser för hur man fortsätter arbetet med de klämmar i framtidsutskottets 

betänkande som godkänts och förutsätter åtgärder av Kyrkostyrelsen.  

 

Dessutom gav kyrkomötet talmanskonferensen i uppdrag att  

 

utveckla kyrkomötets mötesförfarande utgående från förslagen i Kyrkans framtidskommittés 

betänkande.  

 

 

 


