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Equmeniakyrkan 
”En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen”

Postadress: Box 14038, 167 14 Bromma
Besöksadress: Gustavslundsv 18, Alviks torg, Bromma
Telefon: 08-580 031 00
E-post: info@equmeniakyrkan.se
Pg: 90 03 28-6
Bg: 900-3286 

equmeniakyrkan.se

Vill du ge en gåva till kostnaderna för den här konferensen?

Swish: 123 900 32 86. Ange ”konferens” som meddelande
SMS: 729 80. Ange ”konferens50”, ”konferens100” eller ”konferens200” som meddelande
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FÖREDRAGNINGSLISTA 2019

1. Inledning

2. Val av funktionärer för kyrkokonferensen

2.1 Presidium

Valberedningen föreslår kyrkokonferensen 

att  till presidium välja Sofia Eklund, ordförande, Carl Johan Berglund,  
vice ordförande, Helen Åkerman, vice ordförande, Kim Lillskog, sekreterare,  
Tobias Olsson, sekreterare, Emil Tullstedt, bildsekreterare och Victoria Gejrot, 
metodstödjare.

2.2 Två protokollsjusterare

Valberedningens förslag presenteras på kyrkokonferensen.

2.3 Rösträknare

Valberedningens förslag presenteras på kyrkokonferensen.

3. Fråga om kyrkokonferensens stadgeenliga utlysande

4. Kyrkokonferensens arbetssätt 

(inklusive information om former för förhandlingarna, yttrande- och rösträtt  
samt om samtalstorg och tider) 

5. Fastställande av föredragningslista

6. Presentation och välkomnande av gäster

7. Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2018

Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2018 finns att  
läsa på www.ekredovisning.se

8. Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse  finns att läsa på www.ekredovisning.se

9. Återrapportering av tidigare beslut i kyrkokonferensen

10. Yttrande från verksamhetsgranskande utskottet
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Det verksamhetsgranskande utskottet för verksamhetsåret 2018 har lämnat följande yttrande:

Verksamhetgranskande utskottet har bestått av Malin Iwarsson, Karlskoga,  
Martin Rejler, Eksjö, Torsten Wilhelmsson, Årjäng samt Ann-Christin Lindbom, Veberöd. 

Vi har intervjuat de tre kyrkoledarna, cheferna för de olika verksamhetsområdena, tre 
församlingsutvecklare och ordförande i kyrkostyrelsen. Vi har för vårt specialuppdrag 
”Hållbar framtid” intervjuat företrädare för tre församlingar i varje region.

Vi har läst kyrkostyrelsens protokoll, kyrkokonferensens protokoll samt en rad andra 
dokument. Vi har träffats i Ekumeniska centret i Alvik, haft telefonkonferens samt 
utnyttjat mailkontakterna mellan oss. 

Vår sammanfattning av vårt arbete kommer att följa verksamhetsplanen (VP) 2017-18 
då det gäller verksamheten samt ge en redogörelse för den organisation vi fått ta del av 
genom information och dokumentation. Klimatfrågan får en egen del enligt uppdrag 
från kyrkokonferensen 2018.

VERKSAMHET

Församlingsutveckling och stöd
Equmeniakyrkan utmanar och stödjer församlingar att skapa ett språk, mötesplatser och former 
för bekräftelse av tro, överlåtelse till Jesus Kristus och där tro föds, delas och fördjupas. 
(VP 2017-18)

Församlingsutveckling och stöd har sedan bildandet av Equmeniakyrkan varit ett prio- 
riterat område. Varje region har en församlingsutvecklare anställd. Regionerna biträds 
av ett sextiotal handledare. Under verksamhetsåret har 150 församlingar deltagit i 
församlingshandledning/församlingsutveckling som bland annat innefattar analysverk-
tyget Naturlig församlingsutveckling (NFU). Det ger ett underlag för vidareutveckling av 
gemenskapen och verksamheten. På regional nivå i region Öst har använts ”Paulus- 
programmet – en distanskurs i församlingsplantering” arrangerat av Equmeniakyrkan, 
Alliansmissionen och Mullsjö folkhögskola. Programmet finns tillgängligt för alla regio-
ner.

Under året har också planer på stöd till samverkan “Växtpool”, mellan mindre försam-
lingar växt fram. Man planerar att sjösätta detta under 2019 och det förstås bäst i ljuset 
av att 217 församlingar har färre än 25 medlemmar. 

Brobygge är ett annat koncept som kan användas för församlingsutveckling. Varje läsår 
ges en kurs vid Bromma folkhögskola. Projektet avser att tillsammans söka efter ingång-
ar och verktyg till livsbejakande samtal, som har med vanliga människors livssituation 
att göra.

Integrationsarbetet har präglat många församlingar under året. Stöd har getts av region- 
anställda. Förutom dessa insatser har också många nyanlända kommit till tro och anslu-
tit sig till sin lokala församling. 

Markusåret har använts i ett stort antal församlingar under året och utvärderingen 
har varit positiv. Ett antal evangelister efterfrågas för att stärka församlingarna i deras 
arbete och fler evangelister skulle behövas. I flera av våra intervjuer framkommer det 
att det kvarstår mycket arbete med att formulera en gemensam kyrkosyn. Näraliggan-
de område som arbetet med offrandets teologi är ännu inte slutfört. Kyrkohandbokens 
användning i det lokala arbetet är oklar men inte minst tycks den vara uppskattad när 
församlingar firar livets särskilda högtider som barnvälsignelse, dop, hälsning av nya 
medlemmar och vid begravningar. Vi ser med tacksamhet fram mot att den antas vid 
kommande kyrkokonferens och uppmanar församlingarna att ta den i bruk. 

Det framkommer vid våra intervjuer att verksamhetsplan och rambudget för de olika 
verksamheterna numera tas fram i en sammanhållen process. Viss förstärkning har 
också skett avseende ekonomifunktionen på kansliet. Det framkommer också att det 
gemensamma arbetet har mycket att vinna på att alla församlingar ansluter sig till  
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Repet. Arbetet med att förankra framtagandet av vår nationella verksamhetsplan har 
efter beslut i kyrkokonferensen inletts. Inte minst kommer de nybildade regionråden  
att få stor betydelse i förankringsprocessen.

Riktningsmålet i verksamhetsplanen för församlingsutveckling förefaller  
kunna uppfyllas.

Vi rekommenderar:

• att icke deltagande församlingar anmäler sig till registerstjänsten Repet

• att församlingarna prioriterar deltagande i de nya regionråden 

• att fortsätta den sammanhållna processen för framtagande av verksamhetsplan  
och rambudget 

Församlingsgrundande 
Equmeniakyrkan ger inspiration och redskap så att nya församlingar och gemenskaper grundas och 
återplanteringar kan inledas.  
(VP 2017-18)

Equmeniakyrkan har som mål att till 2025 grunda 50 nya församlingar. För att samord-
na detta arbete finns det tre medarbetare anställda. Tretton nyplanteringar är i gång 
men personella resurser saknas. Områden lämpliga för församlingsgrundande definieras 
i samråd med regional kyrkoledare. Referensgrupper finns i många regioner. En person 
ur varje referensgrupp deltar i en nationell referensgrupp som träffas regelbundet,. Där 
söker man medel som sedan beslutas av Fördelningsrådet. En väl genomtänkt organisa-
tion. 

Sammanhållen mission 
Equmeniakyrkan fördjupar innebörden av en helhetssyn på mission där ansvar för evangelisation, 
diakoni och Guds skapelse, såväl i Sverige som internationellt, tydligt delas i ömsesidighet med  
samarbetskyrkor.  
(VP 2017-18)

Verksamhetsplanens delmål beträffande arbete med flykting- och integrationsarbete 
har uppfyllts. Detsamma gäller antalet missionsarbetare som rest från Sverige till annat 
land. Fyra missionsarbetare har kommit till Sverige från USA. Stöd till församlingar och 
samarbetskyrkor inom fred-,miljö- och rättvisefrågor har verkställts genom ett läsvärt 
dokument, Mission 2020, som finns på hemsidan!

Insamlingen når inte målet. Under verksamhetsåret har inte heller budgeterade medel 
förbrukats bland annat på grund av sjukdom och mottagarländernas situationer. Vid 
kyrkokonferensen utbröt en animerad diskussion om den neddragna nivån i ram- 
budgeten, vilken resulterade i att rambudgeten höjdes från föreslagna 38 miljoner till  
41 miljoner. Neddragningen har diskuterats eftersom nivån på insamlade medel precis 
som de förbrukade inte nått upp till den budgeterade under flera år.

Kommunikationsavdelningen kommer att vara behjälplig vid insamlingar. En halvtids-
tjänst finns för detta ändamål. Analys om hur, vem och i vilka sammanhang givandet 
sker behövs för att i framtiden kunna arbeta strategiskt såväl på lokal som på nationell 
nivå.

Många församlingar önskar ge till specifika projekt vilket är möjligt att medge under 
förutsättning att den ekonomiska grundnivån för verksamheten inte sänks. Att offra 
till specifika projekt verka höja motivationen hos givarna. Kyrkan utan internationell 
mission är inte en hel kyrka. 

Dokumentet Mission 2020 behöver alltjämt uppmuntras till användning i församlings- 
    arbetet

Långsiktig planering är på gång. Alla samordnare för mottagarländerna har fått i upp-
drag att se över situationen inom respektive område.
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Samarbetet med Diakonia är värdefullt i det internationella arbetet. 

Ett tidigare önskemål om kulturtolk som kan samarbeta med lokala församlingar har in-
friats i något fall men antalet borde utökas vilket skulle underlätta och förstärka arbetet 
bland nysvenskar. 

Kyrkan är både lokal och global.

Utbildning 
Equmeniakyrkan utmanar och utrustar till tjänst för Gud och människor i kyrkan och det omgivande 
samhället genom strategisk utbildning, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.  
(VP 2017-18)

HR-specialist (Human Resources) kommer att anställas för utbildning av styrelser och 
anställda. Utbildning i att arbeta i en ideell organisation har nämnts tidigare som önske-
mål men har inte kunnat infrias under verksamhetsåret 2018. Detta är beklagligt!

Styrelseutbildningar finns idag på regionnivå men borde vara på riksnivå enligt önske-
mål. Styrelseutbildningar bör vidareutvecklas och erbjudas hela kyrkan genom nation- 
ellt och regionalt engagemang. Stor flexibilitet i dess praktiska utformning bör också 
eftersträvas.

Ungdomsledarutbildning
Verksamhetsgranskande utskottet har dels läst rapporter från utbildningen och dels 
ställt ytterligare frågor till ansvariga för utbildningen. 

Allt tyder på att satsningen är viktig för att ta det ansvar som kyrkan som helhet behö-
ver göra för dessa nyckelpersoner, unga som möter unga i våra församlingar. Behovet av 
utbildning, handledning och nätverksbyggande har tydligt visat sig i den satsning som 
pågår och detta behov kommer att bestå över tid. Av yttersta vikt då att församlingarna 
ser utbildningen som en central del av satsningen, när en ny ungdomsledare anställs. 
Och att kunskapen om möjligheten till utbildning når alla berörda personer och försam-
lingar. 

I satsningen ingår inte bara introduktion utan även en fortsättningsdel och över tid är 
det nog klokt att Equmeniakyrkan tillsammans med Equmenia tar centralt ansvar för 
dessa delar av fortbildning och handledning som utbildningen innebär. 

Församlingarna uppmuntras att erbjuda sina ungdomsledare att delta i ungdomsled-
aråret.

Fortbildning av medarbetare
Sedan hösten 2017 satsar Equmeniakyrkan och Equmenia tillsammans med Bromma 
folkhögskola och Teologiska högskolan på ett Kompetensutvecklingsprogram (KUP) 
som ger praktiska färdigheter och kunskaper för medarbetare. Det ger en möjlighet att 
fördjupa sig som diakon, pastor, missionsarbetare, musiker och i övriga tjänster inom 
Equmeniakyrkan! Utbildning har skett i Göteborg, Jönköping och Bromma med totalt 
fem olika spår. Man arbetar med case study-metoden dvs den egna verksamheten får 
vara bas. Under år 2018 har cirka 150 personer deltagit. Till att börja med har antalet 
sökande varit lägre än man förväntat men de som deltagit har angett att utbildningen  
är bättre än vad man förväntat sig. Ett gott betyg med andra ord!

Vetekornsdagarna har inneburit fördjupning för såväl lekmän som professionella. Ett 
kraftigt gensvar gör att vi förordar att liknande dagar återkommer, kanske endast som 
endagsaktivitet.

Teologiska utbildningen vid EHS/THS har mycket hög kvalitet och efterfrågas av många 
som vill bli pastorer i Equmeniakyrkan men även av många som avser att bli präster och 
pastorer i andra samfund. Tillsammans med Bromma folkhögskola och kyrkans egen 
försorg erbjuds en rad utbildningar av såväl praktisk som teologisk natur som anpassas 
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efter dagens krav.

Idag behövs välutbildade medarbetare som kan tyda samtiden och driva opinion.

Bromma folkhögskola ansvarar för utbildningen av diakoner.

Det är en imponerande bredd i utbildningarna för att täcka de behov som finns idag. Det 
är en viktig uppgift för de regionala kyrkoledarna att informera och uppmuntra försam-
lingar att ta del av detta rika utbud.

Repet/GDPR 
En person har anställts i projektform för information om Repet/GDPR vilket är vitala 
instrument för information (Equmen) och integritet. Bra initiativ!

Opinion 
Equmeniakyrkan är en profetisk röst i samhället. 
(VP 2017-18)

Kyrkans ledare figurerar i media, dock mest av intern karaktär som i Sändaren och 
Dagen. Den profetiska rösten har kommit till tals framförallt då det gällt flyktingpolitik 
och oron för konvertiter, alltså människor i utsatta situationer. Även klimatfrågan har 
tagits på allvar. Man skulle önska att den profetiska rösten även når riksmedia. 

Vi upplever att detta är en svag punkt men har förståelse för svårigheten att ibland nå 
fram på grund av det rådande medieklimatet.

Kyrkan agerar ofta tillsammans med Sveriges kristna råd då det gäller opinion där Equ-
meniakyrkan inte direkt profileras.

På det lokala planet bör uppmärksammas det omfattande arbete som bedrivs genom 
flyktingengagemanget.

Vårgårda möte som ger eko långt utanför kyrkans krets kan framhållas i detta samman-
hang.

Equmeniakyrkan är också aktiv i Sveriges Interreligiösa Råd och regeringens råd för 
kontakt med trossamfunden.

#Metoo-rörelsen har även påverkat debatten inom Equmeniakyrkan, inte minst genom 
debattinlägg och sociala medier. 

Kyrkokonferensen beslutade att Equmeniakyrkan aktivt skall sprida kunskap om FN:s 
konvention om kärnvapenförbud och verka för att Sverige snarast skall ratificera denna. 
Vi har inte kunnat verifiera att så skett.

Kyrkokonferensen
Åter kan noteras att val av plats utanför Stockholm är ett bra grepp och att konsensus-
metoderna visat sig vara bra redskap för ökat engagemang och demokratiskt tänkande 
vid förhandlingarna, vilket också utvärderingen har bekräftat. Lokalerna var i stort sett 
bra, speciellt möteslokal och lokal för förhandlingarna. Gudstjänster var till innehåll och 
form mycket genomtänkta så att alla åldrar kunde uppleva något och seminarierna med 
aktuella områden tillhörde också det positiva. Maten som serverades i en separat bygg-
nad fick en hel del beröm och var ur organisatorisk synpunkt bra ordnad.

Konferensen gav för de flesta den andliga kraftsamling som är önskvärd inför komman-
de arbete i de olika församlingarna.

Dock är det fortfarande en stor brist att alltför få församlingar sänder ombud till kon- 
ferensen trots att ingen konferensavgift uttogs vid kyrkokonferensen 2018.

Rekommendation: att uppmana lokala församlingar att visa livesändningen av en eller 
flera av kyrkokonferensen gudstjänster lokalt som en del av sin vanliga veckoverksam-
het. Livesändningar ligger i linje med våra klimatanpassningar och stärker vår gemen-
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samma identitet i kyrkan. Det kan på sikt också sänka tröskeln för medlemmar att ta sig 
tid att vara med på plats.

Svenska kyrkan
Avtal finns på nationell nivå. Under året har träffats ytterligare tio lokala avtal. Ett sam-
arbetsråd med Svenska kyrkan finns som träffas två gånger per år. 

ORGANISATION
Vi uppfattar att organisationen fungerar bra i stort sett vilket har bekräftats av utförda 
temperaturmätningar där internorganisation och fysisk och psykosocial arbetsmiljö får 
klart godkänt. Lite sämre då det gäller internkommunikationen. Chefsstrukturen be- 
höver ses över i Alvik. Tydligheten behöver bli bättre. Vi noterar att det alltjämt före-
ligger en viss kritik då det gäller genomförandet av utlokalisering av kommunikations-
avdelningen. Vi kan också se att den omorganiserade enheten i Göteborg fungerar väl, 
vilket är nödvändigt med tanke på det omfattande ansvarsområde enheten svarar för.

Vi noterar med tillfredsställelse att de regionala förtroenderåden skall få en långsiktigt 
hållbar struktur för att underlätta kommunikationen centralt, regionalt och lokalt.

Kyrkoledarnas arbetssituation har förändrats på grund av att en av de biträdande kyrko-
ledarna har en halvtidstjänst. Genom omfördelningen av arbetsuppgifter och att vissa 
arbetsuppgifter slutförts kan kyrkoledarna fullgöra sitt uppdrag på ett tillfredsställande 
sätt.

Det uppges att man behöver arbeta mer med checklistor och ett så kallat årshjul som ett 
medel i den långsiktiga planeringen.

I Equmeniakyrkan finns drygt 1 200 pastorer. Många av dessa är pensionärer. Med tanke 
på vakanser i flera församlingar vore det önskvärt att fler pastorer som idag finns i an-
nan tjänst kunde träda i tjänst i församling. Hur kan dessa lockas till tjänst?

Arbetet med Unga vuxna söker alltjämt fungerande arbetsformer.

Utredningen “I kyrkans tjänst” syftar till att klargöra pastorers och diakoners ställning 
inom Equmeniakyrkan. Utredningen är angelägen och viktig för kyrkans gemensamma 
identitet. Ett stort arbete väntar för församlingar och enskilda i bearbetningen de närm-
sta åren.

Kyrkostyrelsen
Kyrkostyrelsen sammanträder ca fem gånger per år. Ordförande är numera arvoderad 
(16 % av ett prisbasbelopp) för sitt uppdrag enligt beslut i kyrkokonferensen. Arbets- 
klimatet är gott. Representant från Equmenia deltar vid varje sammanträde och av- 
lämnar rapport.

Protokollen finns att läsa på kyrkans hemsida, men tyvärr utan möjlighet att kunna ta 
del direkt av de bilagor protokollen hänvisar till. Borde gå att lösa med dagens teknik. 
Det är dock möjligt att få ta del av dessa genom kontakt med ansvarig sekreterare.  
Kyrkostyrelsens protokoll inklusive rapporter, utredningar och övriga handlingar bör  
enkelt hittas på kyrkans hemsida och vara möjliga att läsa digitalt. Endast sekretess- 
belagda handlingar bör naturligtvis utelämnas.

En bredare förankring vid framtagandet av verksamhetsplanen behövs. Förhoppningsvis 
kan de nyorganiserade förtroenderåden användas för att nå den enskilda församlingen 
som också behöver bli engagerad.

Information
Tidningen Sändaren har fått ett avsevärt förbättrat innehåll som förhoppningsvis kom-
mer att locka flera prenumeranter.
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Tidningen Equmen är en mycket uppskattad tidskrift som tyvärr kommer alltför sällan.

Hemsidan har åter arbetats om med en betydligt bättre sökfunktion.

Kommunikationsenheten arbetar intensivt med att få genomslag i sociala medier, vilket 
vi uppskattar.

Bloggarna som publiceras på Equmeniakyrkans hemsida är mycket läsvärda.

Regionerna
Regionutredningen som genomfördes innebär att regionala förtroenderåd kommer att 
ersättas av regionråd med representanter från både lekmän och anställda.

Vid den undersökning som gjordes med anledning av klimatfrågan ställdes också frågor 
kring regionens funktion. Följande kan noteras:

Hur ser ni på befintlig regionstruktur? 

Åsikterna rymmer många olika kommentarer. Att regionerna är för stora i förhållande 
till de gamla distrikten. Att det är bra att regionerna inte har någon juridisk status, ”det 
är roligare att gå på regionfest än regionårsmöte”, och å andra sidan att det är otydligt 
och dåligt att inte regionerna har någon formell status.

Flera betonar att det är svårt att hitta likheter mellan församlingarna i utsträckta regio-
ner. Framförallt mindre församlingar i närheten av storstadsregionerna anser att region-
bildningen inte alltid är ändamålsenlig för dem. 

Regionbildningen har i något fall gjort att församlingen gått från att ha befunnit sig i 
det tidigare distriktets utkant geografiskt, till att församlingens ort nu ligger i regionens 
mittpunkt. Detta upplevs som positivt av församlingen. 

Samarbetar ni med andra församlingar på annat vis än genom regionen?

Alla församlingar samarbetar med andra, på ett eller annat sätt. I flera fall genom lokala 
kristna råd/samarbetsorganisationer i kommunerna eller i ett avgränsat geografiskt om-
råde. Några fortsätter samarbetet inom kretsen av församlingar närmast.

Flera församlingar nämner nyttan med att de anställda nätverkar med andra anställda 
i grannförsamlingarna, och i några fall finns motsvarande nätverk för ordföranden. På 
ungdom/konfirmation/scoutsidan förekommer mycket samarbete som församlingarna 
också nämner. 

Klimat
Vid 2018 års kyrkokonferens fick verksamhetsgranskande utskottet ett uppdrag att  
särskilt beakta klimatpåverkan.

Verksamhetsgranskande utskottet har genom mail, telefon och besök kontaktat tre 
församlingar i varje region. Församlingarna valdes ut för att få en mix och bredd. Frågor 
har ställts till stora församlingar i storstadsregioner såväl som mindre församlingar i 
glesbygd. 

Avsikten var att ställa frågorna till ordföranden, men bakom svaren finns även past-
orer och hela styrelser. Verksamhetsgranskande utskottets bild är att församlingarna 
uppskattat att få bidra med sina svar och att klimatfrågan och regionfrågan är aktuella 
frågor för de lokala församlingarna. 

Syftet med insamlingen av svar är att ge en bild av hur församlingarna ser på klimat-
frågan och regionfrågan idag. Tanken är att detta ska ge en bild av hur spridningen och 
förankringen av nationella beslut ser ut. 
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Sammanfattning:
Församlingarna arbetar i mycket liten omfattning med resepolicies, även om medveten-
heten om frågorna finns. Däremot är alla fastighetsägande församlingar engagerade i att 
hålla driftskostnader låga, vilket har lett till investeringar i uppvärmningssystem med 
jämna och låga kostnader som flertalet förnyelsebara lösningar är.

Vad gäller inköp verkar riktlinjer om fairtradeprodukter fortfarande ses som en framtida 
viljeinriktning snarare än en styrande målbild. 

Kännedomen om Klimatfastan är spridd till hälften av församlingarna och dessa avser 
att delta. I princip alla församlingar lyfter miljöfrågor i verksamheten och i gudstjäns-
terna, både som tema och som återkommande förbönsämne. Genom församlingarnas 
miljögrupper av olika slag och genom enskilda kunniga och engagerade medlemmar 
genomförs olika typer av aktiviteter.

Synen på regionerna skiljer sig åt, mellan stora och små församlingar, centrum och 
periferi. Här är det svårt att dra generella slutsatser och kanske är olika församlingars 
behov av interaktion med andra delar av samfundet mycket olika. Gemensamt är dock 
att alla ingår i lokala samarbetskonstellationer av olika slag, ekumeniskt såväl som inom 
samfundet. 

Har er församling en resepolicy som leder till minskad användning av fossila bränslen? 

Ytterst få församlingar har regelrätta resepolicies, men inom ramen för styrelsearbete, 
församlingsmöten och miljögrupper så diskuteras frågan. I glesbygdsförsamlingar med 
långa avstånd är samåkning en viktig och naturlig del.

Någon församling menar att när externa ska anlitas i församlingens arbete, såsom gäst-
predikant, så diskuteras färdsätt i dessa avtal. 

Har er församling vidtagit åtgärder för att minska energiförbrukning för uppvärmning av lokaler,  
till exempel installation av solfångare, bergvärme, fjärrvärme?

Uppvärmning är en viktig fråga för församlingarna, flertalet har installerat sjö-, jord- 
eller bergvärme eller luftvärmepumpar. De flesta pekar på uppvärmning som en stor 
kostnad i fastighetsförvaltandet och att dessa omställningar till förnyelsebar energi ofta 
skett för relativt länge sedan. Några församlingar är intresserade av solceller och har 
kommit lite olika långt i detta arbete. 

Flera församlingar nämner att vinterhalvåret betyder att endast vissa delar av kyrko-
byggnaderna värms upp och används. 

Fastighetsinnehavet är växlande, där några församlingar äger såväl sommargård som i 
något fall en hyresfastighet. Frågan om uppvärmning är relevant hos alla respondenter. 

Är er församling klimatsmart vad gäller val av förbrukningsvaror, utrustning, elavtal, återvinning 
m.m.? 

Flertalet av församlingarna är medvetna vid inköp och tecknande av avtal. I något fall 
nämns dock att inköp inte sker i samlad form och att det därför är svårt att överblicka.

Har er församling påbörjat införande av vegetarisk kost och fairtradeprodukter vid sammankomster, 
kyrkkaffe, luncher, fester?

Fairtradekaffe är mycket vanligt bland de svarande församlingarna, men sedan skiljer 
sig svaren åt. Vissa församlingar har återkommande matservering/fester/café och för-
söker där erbjuda vegetariska alternativ. Andra har endast traditionellt kyrkkaffe dit 
enskilda medlemmar bidrar med framförallt fikabröd. 

Har ni påbörjat planering för ”klimatfasta” påsken 2019? 

Här svarar ungefär hälften av församlingarna att de avser att delta i klimatfastan, några 
fick genom frågan kunskap om att konceptet finns och kommer därför söka mer infor-
mation. 
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Tar ni i er församling upp miljöfrågor i era gudstjänster som ett ansvar för den jord som anförtrotts 
oss?

I princip alla församlingar lyfter miljöfrågor i verksamheten och i gudstjänsterna, både 
som tema och som återkommande förbönsämne. Genom församlingarnas miljögrupper 
av olika slag och genom enskilda kunniga och engagerade medlemmar genomförs olika 
typer av aktiviteter såsom frukostar, temadagar, deltagande i Globala veckan.

Slutord
Vi har all anledning att känna oss glada och tacksamma över att tillhöra en kyrka med 
en tydlig målsättning och ett aktivt arbete. Genom våra intervjuer har det blivit tydligt 
att det finns många engagerade personer som arbetar för och i Equmeniakyrkan. Vi har 
en kyrka med stora resurser både vad gäller personal och genom det som erbjuds genom 
utbildningar, hemsida, konferenser med mera. 

Equmeniakyrkan är församlingarna och församlingarna är Equmeniakyrkan. 

KYRKOSTYRELSENS RESPONS PÅ VERKSAMHETSFRANSKANDE  
UTSKOTTETS YTTRANDE:

Inledning
Equmeniakyrkans arbete är stort och mångskiftande, och därmed till viss del svårt att 
granska och greppa. Kyrkostyrelsen vill tacka det verksamhetsgranskande utskottet (VU) 
för ett väl utfört arbete och för den tid och engagemang ledamöterna lagt ner på arbetet 
inför kyrkokonferensen. 

Kyrkostyrelsen värdesätter att VU utgått från verksamhetsplanen i sin beskrivning av 
kyrkans olika arbetsområden. 

Församlingsutveckling och församlingsgrundande arbete
Församlingsutveckling och församlingsgrundande arbete ställs ibland mot varandra som 
att den ena skulle utesluta det andra. Kyrkostyrelsen tror inte att så är fallet, utan att 
båda behövs. Det är helt riktigt, som VU påpekar, att ungefär en tredjedel av Equmenia-
kyrkans församling har färre än 25 medlemmar. Förutsättningarna för dessa församling-
ar är förstås olika; vissa undrar över hur länge de ska kunna fortsätta vara församling – 
andra arbetar på och firar regelbundet gudstjänst, vänder sig till barn och unga samt har 
ett kontaktnät och ett förtroende i sin omgivning. 

Det som också skulle kunna kvantifieras är det förhållandevis stora antalet församlingar 
som fattat beslut om upplösning av församling. Under de tre senaste åren har i genom-
snitt 14 församlingar per år avslutat sitt arbete. Alla dessa beslut är lokala men fattas 
ofta efter kontakt med regionalkyrkoledare eller processledare. En processledare är en 
resurs som ger stöd åt en församling som är på väg att upplösas. Medel från församlings-
upplösningar kan användas för församlingsgrundande arbete.  

Offrande och givande
De frågor som hör samman med kyrkosyn, t ex offrande och kyrkohandbokens använd-
ning tillhör förmodligen sådant som ständigt kommer vara i process och utveckling. 
Offrandets teologi finns bearbetat inför kyrkokonferensen 2018, däremot finns nu 
en önskan om mera konkretion när det gäller gudstjänstens och offrandets/givandets 
utformning. Vi lever med, delvis nya, utmaningar när vi går mot ett alltmer kontantlöst 
samhälle samtidigt som det aldrig varit enklare – för de som behärskar tekniken – att 
överföra pengar från ett konto till ett annat. 
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Fram till 2025
Målsättningen fram till 2025 handlar om 50 nya församlingar eller kristna gemenska-
per/grupper. Beroende på vår historia och den kontext som rådde när bildarsamfunden 
etablerades, har vi en slags församlingssyn som ibland tenderar att bli föreningsmässig. 
Det viktigaste för den kristna församlingen är att Guds ord delas, att bönen förenar, att 
de heliga handlingarna räcks till människor och att gemenskapen tar sitt ansvar för 
nöd och utsatthet. Equmeniakyrkan behöver arbeta vidare med frågorna om nya (eller 
gamla) församlingar/kristna gemenskapsgrupper där t ex styrelsearbete, valberedningar 
och årsmöten blir hinder snarare än ett stöd för arbetet. Det finns, enligt våra stadgar, 
möjlighet till en tydlig relation till Equmeniakyrkan utan att man formellt bildat en ny 
församling. 

Mission och gemensamma beslut
Mission är inget som kyrkan har utan något som kyrkan är. I vår tid är det troligen inte 
möjligt att tänka mission utan att sätta den samman med begreppet relation. Mission är 
till stor del relation och samarbete med självständiga kyrkor och församlingar. I mission 
är vi både sändare och mottagare. 

Vi fattar gemensamma beslut om budget och insamlingar för det internationella arbetet 
i Equmeniakyrkan (liksom vi fattar beslut om andra områden och verksamhetsformer). 
Under kyrkokonferensen 2018 fick den internationella budgeten stor uppmärksamhet 
och ombuden ansåg att kyrkostyrelsen varit för försiktig när det gäller medel till det 
internationella arbetet. 

Sedan återstår frågan om ett gemensamt beslutsfattande leder till ett gemensamt an-
svarstagande? När kyrkostyrelsen jämför insamlingsresultatet 2018 med resultatet från 
samma insamling 2016 ser vi en minskning på nära 6 mkr. 

Equmeniakyrkan och Equmenia
Kyrkostyrelsen uppskattar att VU skriver om ungdomsarbete och ungdomsledare samt 
deras utbildning. En av nycklarna till församlingsväxt och framtidstro är församlingens 
och Equmenias arbete bland barn och unga. En betydande summa pengar, drygt 6 mkr, 
avsätts i Equmeniakyrkans budget för att Equmenia som barn- och ungdomsorganisa-
tion ska kunna bedriva sitt arbete. Offentliga bidrag till kristet barn- och ungdomsarbete 
minskar och verksamheten utsätts ibland för hård granskning. 

Att vara ungdomsledare är ofta det första arbetet efter gymnasiala studier. Det är viktigt 
att församlingar och föreningar är goda arbetsgivare och inte lägger för stort ansvar på 
en ung persons axlar. Ett tydligt nätverk och en god handledning kan betyda mycket för 
den som väljer att starta sin yrkesbana i en församling. 

Kompetensutveckling
Våra förväntningar har, som VU konstaterar, inte infriats när det gäller antalet deltagare 
i de olika kompetensutvecklingsprogrammen. En av förklaringarna handlar om att en 
stor del av kyrkans anställda medarbetar (ca 40%) arbetar deltid, ofta i mindre försam-
lingar, och har svårigheter att koordinera ett kursutbud med två eller flera olika anställ-
ningar.

Att bli pastor eller diakon
Våra utbildningsprogram är i princip alltid föremål för översyn och omprövning. 

Utredningen I kyrkans tjänst lyfter många frågor som hör samman med diakoni, teologi 
och utbildning till tjänst. 

Idag utbildas Equmeniakyrkans blivande pastorer inom högskolesystemet och de bli-
vande diakonerna utbildas på folkhögskola. Det är inte självklart att den ordningen ska 
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gälla för all framtid. 

Equmeniakyrkan äger Teologiska Högskolan/Enskilda Högskolan Stockholm och vi har 
alltså en närmast unik möjlighet att forma en pastorsutbildning som motsvarar de öns-
kemål som finns i kyrkan. 

Opinion och kärnvapenfrågan
VU ställer frågan om kyrkans röst när det gäller FN:s konvention om kärnvapenförbud. 

Den utredning som är tillsatt av regeringen föreslår, med flera motiveringar, att Sverige 
inte ska underteckna konventionen mot kärnvapen. Equmeniakyrkan har, genom en 
spontanremiss, markerat sitt missnöje mot den hållningen och anslutit sig till den håll-
ning som även delas av Sveriges kristna råd och Kristna Fredsrörelsen. 

Region och relation
Efter tidigare beslut genomfördes en omfattande regionutredning (finns tillgänglig på 
Equmeniakyrkans hemsida) där både styrkor och svagheter lyftes fram. Kyrkostyrelsen 
är medveten om utmaningarna som kopplade till regionernas skiftande storlek när det 
gäller antalet församlingar, medlemmar och anställda medarbetare. 

Oavsett formalia och skillnader mellan de olika regionerna anser kyrkostyrelsen att rela-
tion är ett nyckelord när vi tänker kyrka och församling. 

Ingen är kristen på egen hand och ingen församling lever för sig själv. En församlings 
närhet till andra församlingar kan skifta över tid på motsvarande sätt som en försam-
lingsmedlems relation till församlingen inte ser likadan ut under hela livet. 

Kyrkostyrelsen tror att det nuvarande arbetet med församlingsgrundande arbete – som 
bygger på moderförsamlingar - och ett kommande arbete med så kallade växtpooler – 
som förutsätter förtrolig samverkan med andra - kräver en fördjupad reflektion över vad 
det innebär att vi är kyrka tillsammans. 

11. Fastställande av resultat- och balansräkning

12. Ansvarsfrihet för kyrkostyrelsen och kyrkoledaren

13. Verksamhetsplan och budget

13.1 Rapport angående arbetet med innevarande verksamhetsplan (VP 19-22)

13.2 Presentation av förslag till rambudget för 2020 
Se föredragningslistan s. 40-45.

14. Stadgeändringar § 13-15

Nuvarande och nytt förslag på stadgar presenteras nedan. Ändringar är markerade  
med understrykningar.

Nuvarande stadgar  

§ 13 Val av kyrkoledare 

1. Kyrkoledaren väljs för en tid av fyra år och kan omväljas för ytterligare två perioder 
om fyra år. 

2. Valbar är pastor i Equmeniakyrkan. 
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3. Inför val av kyrkoledare kan Equmeniakyrkans församlingar lämna förslag till 
kyrkostyrelsen senast sex månader före den konferens då valet skall ske. 

4. Vid val av kyrkoledare kan flera kandidater finnas. Om ingen kandidat får mer än 50 
% av avgivna röster vid en första valomgång genomförs val mellan de två kandidater 
som fått flest röster. 

5. Kyrkostyrelsen beslutar om ställföreträdare för kyrkoledare och utser vid behov 
tillförordnad kyrkoledare fram till nästa ordinarie kyrkokonferens.  

Nytt förslag 2019  

§ 13 Val av kyrkoledare 

1. Kyrkoledaren väljs för en tid av fyra år och kan omväljas för ytterligare två perioder 
om fyra år. 

2. Valbar är pastor i Equmeniakyrkan. 

3. Inför val av kyrkoledare kan Equmeniakyrkans församlingar lämna förslag till 
kyrkostyrelsen senast åtta månader före den konferens då valet skall ske. 

4. Vid val av kyrkoledare kan flera kandidater finnas. Om ingen kandidat får mer än 50 
% av avgivna röster vid en första valomgång genomförs val mellan de två kandidater 
som fått flest röster. 

5. Kyrkostyrelsen beslutar om ställföreträdare för kyrkoledare och utser vid behov 
tillförordnad kyrkoledare fram till nästa ordinarie kyrkokonferens. 

Nuvarande stadgar

§ 14 Biträdande kyrkoledare 

1. Den som är ordinerad för tjänst inom Equmeniakyrkan kan utses till biträdande 
kyrkoledare. Antalet biträdande kyrkoledare samt deras ansvarsområden och arbets-
beskrivningar fastställs av kyrkostyrelsen i samråd med kyrkoledaren. 

2. Biträdande kyrkoledare utses av kyrkokonferensen på förslag av kyrkostyrelsen efter 
samråd med kyrkoledaren och övriga berörda. 

3. Biträdande kyrkoledare utses för en tid av fyra år och kan utses för ytterligare två 
perioder om fyra år. 

Nytt förslag 2019

§ 14 Biträdande kyrkoledare 

1. Den som är pastor eller diakon i Equmeniakyrkan kan utses till biträdande kyrkole-
dare. Antalet biträdande kyrkoledare samt deras ansvarsområden och arbets-
beskrivningar fastställs av kyrkostyrelsen i samråd med kyrkoledaren. 

2. Inför val av biträdande kyrkoledare kan Equmeniakyrkans församlingar lämna 
förslag till kyrkostyrelsen senast åtta månader före den konferens då valet skall ske.

3. Biträdande kyrkoledare utses av kyrkokonferensen på förslag av kyrkostyrelsen efter 
samråd med kyrkoledaren och övriga berörda. 

4. Biträdande kyrkoledare utses för en tid av fyra år och kan utses för ytterligare 
två perioder om fyra år. Vid behov utser kyrkostyrelsen tillförordnad biträdande 
kyrkoledare fram till nästa ordinarie konferens. 
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Nuvarande stadgar

§ 15 Regioner och regionala kyrkoledare 

1. Equmeniakyrkan indelas i regioner. Regionernas geografiska omfattning och up-
pdrag fastställs av kyrkokonferensen på förslag av kyrkostyrelsen efter samråd med 
Equmenias styrelse. 

2. För varje region skall finnas en regional kyrkoledare med det uppdrag som anges i 
Teologisk grund. Den som är ordinerad för tjänst inom Equmeniakyrkan kan utses 
till regional kyrkoledare. Regional kyrkoledare utses av kyrkokonferensen på förslag 
av kyrkostyrelsen efter samråd med regionernas förtroenderåd. Inför val av regional 
kyrkoledare kan Equmeniakyrkans församlingar inom regionen lämna förslag till 
kyrkostyrelsen senast sex månader före den konferens då valet skall ske. Regional 
kyrkoledare utses för en tid av fyra år och kan utses för ytterligare två perioder om 
fyra år.  

Nytt förslag 2019

§ 15 Regioner och regionala kyrkoledare 

1. Equmeniakyrkan indelas i regioner. Regionernas geografiska omfattning och up-
pdrag fastställs av kyrkokonferensen på förslag av kyrkostyrelsen efter samråd med 
Equmenias styrelse. 

2. För varje region skall finnas en regional kyrkoledare med det uppdrag som anges 
i Teologisk grund. Den som är pastor eller diakon i Equmeniakyrkan kan utses till 
regional kyrkoledare. Regional kyrkoledare utses av kyrkokonferensen på förslag av 
kyrkostyrelsen efter samråd med berört regionråd. Inför val av regional kyrkoledare 
kan Equmeniakyrkans församlingar lämna förslag till kyrkostyrelsen senast åtta 
månader före den konferens då valet skall ske. Regional kyrkoledare utses för en 
tid av fyra år och kan utses för ytterligare två perioder om fyra år. Vid behov utser 
kyrkostyrelsen tillförordnad regional kyrkoledare fram till nästa ordinarie konfer-
ens. 

15. Konsensusmetoder 

15.1 Återrapport

15.2 Revision av Manual för beslutsfattande 
Det reviderade förslaget återfinns sist i föredragningslistan, s. 53-64.

16. Inkomna motioner och kyrkostyrelsens yttranden över dessa

16.1 MOTION OM AMNESTI FÖR ENSAMKOMMANDE UNGA

Bakgrund 
Den 7 februari 2017 överlämnades en namninsamling med över 80 000 underskrifter till 
stöd för Juluppropet - för en human migrationspolitik, till dåvarande migrationsminister 
Morgan Johansson. Bakom aktionen stod Sveriges kristna råd (SKR) och kyrkorna i  
Sverige. I uppropet framhölls att välkomnandet av flyktingen och främlingen är en 
självklarhet i kristen tro. Stark kritik riktades mot det sätt på vilket många asylsökande 
bemöts.

Redan 2009 slog SKR larm om bristerna i den svenska asylprocessen med rapporten 
”SKILDA VÄRLDAR” som 28 kyrkor i Sverige stod bakom. Den avslutas med följande fyra 
punkter:
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• Vi vill att Sverige ska vara en fristad för skyddsbehövande

• Vi kräver att asylsökande ska bemötas rättvist och humant

• Vi kräver att Sverige fullt ut lever upp till FN:s konvention om barnets rättigheter

• Vi protesterar mot att människor utvisas till områden med väpnade konflikter och 
förtryck

Som en följd av Juluppropet aktualiserades frågan om ensamkommande barns rättig- 
heter. Kravet på stopp av utvisningar till Afghanistan kom upp direkt i Equmenia- 
kyrkans kyrkokonferens 2017. I en övervägandesession väcktes också frågan om amnes-
ti. Enighet kring ett uttalande som inkluderade amnesti kunde inte nås. Men kyrko- 
konferensen beslutade sända ett uttalande till regering, riksdag, Migrationsöverdomsto-
len samt Migrationsverket. I uttalandet framhålls att det inte är rimligt att utvisningar 
av asylsökanden fortsätter till Afghanistan där läget är alltmer osäkert. Konferensen 
uppmanar regeringen, riksdagen, Migrationsöverdomstolen samt Migrationsverket att:

• Ta unga flyktingars oro och psykiska hälsa på allvar och ge dem en långsiktig  
hem- och skolmiljö med möjlighet till trygghet och framtidstro

• Stoppa utvisningar till Afghanistan på grund av det rådande säkerhetsläget

Immanuelskyrkan i Jönköping har liksom många andra församlingar i flera år enga- 
gerat sig för asylsökande och andra nyanlända. Under en tid ordnades ankomstboende 
för ensamkommande ungdomar i kyrkans lokaler. Det senaste halvåret har pojkar som 
annars riskerat hemlöshet fått bo tillfälligt i kyrkan. I församlingen och dess vänkrets 
finns många som engagerat sig som gode män, fadderfamiljer, frivilliga familjehem, stöd 
på boenden, gett studiehjälp etc. På nära håll har vi sett och upplevt hur orättfärdigt och 
grymt många unga behandlas av svenska, statliga myndigheter.

Nuläge 
Det finns inget som tyder på att den oro för unga asylsökande som kyrkokonferensen 
gav uttryck för har påverkat situationen för asylsökande. Tvärtom har situationen för-
värrats, inte minst för dem som kom till Sverige som ensamkommande barn och unga. 
Samtidigt har utvecklingen framförallt i Afghanistan ytterligare försämrats. Ända sedan 
2006 avråds svenskar från att åka dit pga det osäkra säkerhetsläget. Situationen bedöms 
idag som extremt allvarlig. Under 2018 blev fler människor dödade i strid i Afghanistan 
än i Syrien (ref 1). Likväl tvekar inte Migrationsverket att tvångsutvisa dit. Många av de 
unga afghanerna har aldrig ens bott i det land som de utvisas till och har varken familj 
eller andra kontakter där.

Vi hör allt fler berättelser om hur asylsökande generellt upplever sig misstrodda. Deras 
berättelser om hot och förföljelser ifrågasätts. Grundhållningen i svensk rättspraxis - 
”Hellre fria än fälla” tycks inte gälla när det rör sig om asylärenden. Bevisbördan läggs 
på den ensamme och hjälpbehövande. Utan dokument underkänns deras berättelse och 
de utvisas.

Varför amnesti? 
Amnesti betyder i grunden nåd. I likhet med bl a Amnesty  (ref 2) och Vi står inte ut (ref 
3) menar vi att det är hög tid att Sverige visar nåd mot de ensamkommande unga som 
hotas av utvisning. Det finns flera skäl till detta. Vi vill särskilt lyfta fram följande:

1. Rättsosäker och långsam asylprocess 
Exempel på rättsosäkerhet:

• Vid jämförelser mellan likvärdiga asylsökandes beslut kan man se att hanteringen  
av deras skäl bedömts olika

• Problem med tolkar med dåliga språkkunskaper eller i värsta fall fel språk
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Den oerhört långa asylprocessen är inhuman och medför lidande för den som upplever 
att beslut om man får stanna eller ej är livsavgörande.

2. Individens situation

• Humanitära skäl. FN:s deklaration om Mänskliga Rättigheter, Artikel 3, förbises: 
”Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.”

• Myndigheters hantering av ensamkommande gör att de riskerar att hamna i ett 
utanförskap som kan leda till kriminalitet, droger och hemlöshet

• Många bär på trauman från upplevelser av krig, flykt och förföljelse. Ovisshet om 
framtiden medför ofta ytterligare psykisk ohälsa.

3. Kristen etik innebär medmänsklighet.

Vårt kristna uppdrag är att på ett kärleksfullt sätt bemöta främlingen som söker sig till 
oss. 3 Mos 19:33, Matt 25:35-39

Det har visat sig att ensamkommande flyktingar som varit i Sverige mer än fem år har 
klarat av det nya livet i Sverige väl. De fick uppehållstillstånd på mycket kort tid, de har 
klarat sina studier tillfredsställande och flera har redan gjort en god insats i arbetslivet 
(ref 4). Sverige behöver unga, ambitiösa människor och bör i stället välkomna ett sådant 
tillskott. Det Sverige under senare år satsat på ensamkommande ungas boende, utbild-
ning och övrigt uppehälle kommer därmed också Sverige tillgodo om de får stanna i 
landet.

Immanuelskyrkans församling i Jönköping yrkar att kyrkokonferensen ger 
kyrkostyrelsen i uppdrag att genom kontakter och samråd verka för att Sveriges Riksdag 
och regering beslutar om amnesti för de ensamkommande unga som bott i Sverige 
minst två år.

Härmed överlämnas frågan om amnesti för ensamkommande unga tillkonferensen för 
beredning.

Immanuelskyrkans församling i Jönköping

Referenser

1 https://www.dn.se/nyheter/varlden/dodligaste-kriget-nu-i-afghanistan-gar-om-syrien/ 
2 https://www.altinget.se/artikel/amnesty-ingen-bor-tvaangsaatersandas-till-afghanistan  
3 http://vistarinteut.org/ 
4 https://www.forskning.se/2017/01/25/ensamkommande-fran-afghanistan-klarar-sig-bast/

Kyrkostyrelsens yttrande
Kyrkostyrelsen är tacksam för de många församlingar som engagerar sig för ensam- 
kommande unga. I flera fall är församlingen den enda trygghet dessa unga har att lita 
till.

Den grupp som motionen avser är delvis samma grupp som omfattas av den så kallade 
gymnasielagen, både den ursprungliga lagen och tilläggen som kom ett år senare. Att  
regeringen skulle besluta om ytterligare lagstiftning för denna grupp bedöms som  
mindre troligt.

Migrationsverket har, i början av 2019, kommit med ett nytt rättsligt ställningstagande 
om Afghanistan. Ställningstagandet är omdiskuterat och ifrågasatt men har en formell 
status och påverkar nuvarande praxis hos Migrationsverket.

Vad kan vi då göra för denna grupp av utsatta ungdomar? De är många, men det är 
viktigt att komma ihåg att de kommer att bli många fler. Många är fortfarande i process 
hos migrationsdomstolarna. Många har också pågående ärenden om verkställighets- 
hinder. När dessa processer är slut kommer de förlora allt statligt stöd – gruppen  
kommer alltså att växa. Dessutom kommer en del av de 9 000 ungdomar som beviljats 
tillstånd på den så kallade gymnasielagen inte att klara sig igenom studierna till ett per-
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manent uppehållstillstånd. De kommer att adderas till gruppen.

Kyrkostyrelsen anser att det som kan göras är en förnyad dialog med regeringen kring 
planen för dessa ungdomar som vistats i Sverige i ca 5 år. Kyrkostyrelsen har för avsikt 
att tillskriva Sveriges kristna råds arbetsgrupp för migration och integration och vädja 
till dem att fortsätta den dialog med regeringen och de olika migrationspolitiska före-
trädarna i de andra partierna. En sådan dialog ägde rum 2018 inför det årets riksdagsval. 
Dialogen bör fokusera på alternativa lösningar för dessa unga. Om ovanstående arbets-
grupp väljer att inte uppta dialogen med regeringen kommer Equmeniakyrkan, på egen 
hand, att söka samtal med ansvariga beslutsfattare.

Tidigare kyrkokonferens, 2017, avvisade förslag gällande amnesti för ensamkomman-
de barn och unga som vistats i Sverige i mer än ett år. Förslaget väcktes ”från golvet” 
under pågående förhandlingar och var därför inte förberett av ombud och kyrkostyrelse. 
Frågan om amnesti kan väckas på nytt. Kyrkostyrelsen önskar ett förnyat samtal under 
kyrkokonferensen gällande amnesti för barn och unga som vistats i Sverige under viss 
tid. 

16.2 MOTION OM UTÖKAT STÖD TILL KONVERTITER
Under senare år har många församlingar i Equmeniakyrkan välkomnat asylsökande i 
sin gemenskap, också vi i Equmeniakyrkan Arvika. Vi delar den verklighetsbeskrivning 
som ges i uppropet #rätttilltro: De asylsökande som vi mött i våra kyrkor har blivit våra 
vänner. En del av dem har konverterat till kristen tro och därmed angett sin tro som skäl 
i sin asylansökan. Idag ifrågasätts många konvertiter. Vi gläds med dem som får stanna i 
Sverige men gång på gång underkänner Migrationsverket den kristna tron hos de perso-
ner som vi följt under en lång tid och fått komma nära inpå livet. Det krossar inte bara 
den asylsökandes hjärta, utan även våra hjärtan. 

För att uppmärksamma detta och för att förändra situationen har Equmeniakyrkan tagit 
olika initiativ, till exempel att skriva debattartiklar och starta namninsamling. Vi upp-
skattar dessa initiativ och stöder dem helhjärtat! Vi vill dock se att Equmeniakyrkan tar 
ytterligare steg för att stödja konvertiterna, inte minst de som fått avslag på sin asylan-
sökan i alla instanser. 

Equmeniakyrkan Arvika föreslår därför att medel avsätts för att driva juridiska processer 
vidare efter avslag i migrationsöverdomstolen. Det kan till exempel handla om hjälp att 
skriva verkställighetshinder och att driva prejudicerande ärenden till Europadomstolen. 

Idag kan viss hjälp fås via privatpersoner utanför Equmeniakyrkan eller via Rådgivnings-
byrån för asylsökande och flyktingar. Det är bra men osäkert och otillräckligt. Vi anser 
att möjligheter till stöd och hjälp skulle tillskapas inom Equmeniakyrkan.

Equmeniakyrkan Arvika föreslår därför att medel frigörs och avsätts för att snarast bistå 
församlingar som vill driva juridiska processer i konvertitärenden.

Härmed överlämnas frågan till konferensen för beredning.

Equmeniakyrkan i Arvika

Kyrkostyrelsen yttrande
Verklighetsbeskrivningen från Equmeniakyrkan i Arvika delas av många. Konvertit-
frågan är bland de mest aktuella på den migrationspolitiska agendan. Många initiativ 
pågår. Det handlar inte enbart om debattartiklar och namninsamlingar. Den 18 mars 
publicerades Konvertitutredningen – Rapport om Migrationsverkets hantering av kon-
vertiters asylprocess. Materialet bygger på underlag gällande 619 afganska medborgares 
asylprocess i Sverige. Samtliga personer är döpta i Sverige och betraktas därmed som 
konvertiter.

Rapporten redovisar följande slutsatser:

1. Migrationsverket har svag förståelse av religion och konversion.

2. Migrationsverkets beslut uppvisar orimliga differenser mellan jämförbara enheter.
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3. Migrationsverkets arbetssätt vilar inte på vederhäftig metodologi.

4. Migrationsverkets beslut följer inte i tillräcklig utsträckning internationell rätt och 
konventioner om mänskliga rättigheter.  

Rapporten är ett resultat av ett samarbete mellan Pingst – fria församlingar i samverkan, 
Equmeniakyrkan, Evangeliska Frikyrkan, Svenska Alliansmissionen och Adventistsam-
fundet. En samverkansgrupp med namnet #rättilltro är bildad. 

I maj 2017 skrev Sveriges kristna råd (SKR) ett öppet brev till Migrationsverket där man 
uppmärksammade brister i utredningar av kristna konvertiter och bland annat bad 
Migrationsverket att göra en ordentlig utredning kring detta. I SKRs medverkan valdes 
framförallt att diskutera och ge material till frågan hur man bedömer om en persons tro 
är genuin eller inte. Då är frågor relevanta om hur livet ser ut i kristna församlingar, hur 
omvändelse och processen att bli kristen kan se ut och hur präster, pastorer och andra 
engagerade möter de som söker kristen gemenskap. SKR argumenterade också för att de 
intyg som skrivs av präster och pastorer bör kunna ges en större tyngd. 

Stöd till konvertiter 
Kyrkostyrelsen delar självfallet uppfattningen att de som konverterar till kristen tro 
bör stödjas på alla möjliga vis. Konversionen måste få ta tid. Längre tid i och med för-
samlingen ger större möjligheter för ett uppehållstillstånd i en senare process. Allt 
för många åberopar konversion som skäl för asyl för tidigt i processen, vilket leder till 
avslag. Konversionen bör tas upp när den sökande har genomgått dop och varit med i 
församlingen ett tag. Det är svårt att sätta en tidsgräns, men när konvertiten är så pass 
”integrerad i församlingen” att han kommer att kunna besvara frågor om församlingen, 
sin tro och enklare kunskapsfrågor.  

SKRs arbetsgrupp för migration och integration har sedan 2015 genomfört 14 utbild-
ningsdagar om konvertiter i asylprocessen, på olika platser i landet för pastorer, präster 
och diakoner och andra intresserade. Vid dessa tillfällen har också jurister från Migra-
tionsverket deltagit. Dessa utbildningar fortsätter. 

Genom kurspaketet #Värme (uttytt VÄRdighet, MEdkänsla och kunskap) erbjuder Kyr-
korna tillsammans via SKR under en period på 2,5 år 2016-2019 tvådagarskurser på olika 
orter i Sverige. Målgruppen är människor som engagerat sig i mottagandet av flyktingar. 

Juridiska processer
Att driva juridiska processer är svårt. Juridiska processer bör drivas av jurister. Att  
anmäla verkställighetshinder får stora konsekvenser för den enskilde. Det som anförs i 
en anmälan om verkställighetshinder kommer enbart att prövas vid ett tillfälle. Regler-
na kring verkställighetshinder kommer från utlänningslagen, utlänningsförordningen, 
praxis från migrationsöverdomstolen och internationell praxis. Att känna till dessa delar 
genom att ha kunskap om asylrätten så väl som förvaltningsprocessrätten kräver gedi-
gen erfarenhet.  

Att processa ett mål i Migrationsöverdomstolen är mycket ovanligt att jurister alls får 
göra under ett helt yrkesliv. Migrationsöverdomstolen meddelar ett fåtal prejudicerande 
domar per år. De flesta avgörandena avser frågor som inte rör asyl. Under 2018 var det 
enbart fem avgöranden som avsåg asylsökande. När man driver ärenden till Migrations- 
överdomstolen måste man även ta i beaktande risken för avgöranden som gör situa-
tionen sämre för de asylsökande. Migrationsöverdomstolen har stått för hård praxis i 
många avgöranden.  

Än svårare är det att driva ärenden internationellt, det kräver kunskap om 
internationell rätt och de internationella konventionerna. Exempel på detta är kravet 
på uttömda rättsmedel och kunskap om andra grunder för att klagomålet ska förklaras 
”admissible”(antagbar, acceptabel). Även i dessa processer måste man överväga risken 
för negativ praxis, som i sådant fall blir vägledande för alla stater som tillämpar till ex-
empel Europakonventionen. För den sökande blir konsekvenserna mycket stora om man 
anmäler ett ärende till Europadomstolen som domstolen sedan förklarar ”inadmissible”, 
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vilket sker i de allra flesta fall. En sökande i ett sådant ärende kommer ha minimala 
förutsättningar för att någonsin få uppehållstillstånd i Sverige.  

Att skriva en anmälan om verkställighetshinder som leder till en ny prövning i konverti-
tärenden är relativt enkelt. Att driva processen vidare är svårt. När ny prövning beviljas 
får den sökande ett offentligt biträde (Staten betalar för biträdet). Det offentliga biträdet 
ska ha kunskap om ombudsrollen, juridiken och asylprocessen. Offentliga biträdet ska 
föra sökandens talan i migrationsdomstolen och medverka på den muntliga förhand-
lingen, vilket kräver stor kunskap.  

Equmeniakyrkan har ett avtal med Rådgivningsbyrån för flyktingar och asylsökande och 
rådgivningen är gratis. Rådgivningsbyrån kan åta sig ärenden om de bedömer att det 
finns möjlighet till ny prövning.  

Kyrkostyrelsen anser att ett fortsatt opinionsarbete behövs och att juridiska frågor i 
första hand förs till Rådgivningsbyrån för flyktingar och asylsökande. Equmeniakyrkans 
uppgift är inte att driva juridiska processer och vi har inte de ekonomiska medel som 
detta arbete skulle kräva. 

16.3 MOTION OM KONSEKVENSRAPPORT OM FLYKTINGMOTTAGANDE

Eftersom spåren är färska från de senaste årens flyktingmottagande i Equmeniakyrkans 
församlingar bör en konsekvensutredning göras. Utredningen bör belysa skeenden,  
problemställningar, åtgärder, konsekvenser på församlings/regional/nationell nivå.

Detta som en grund för en genomarbetad reflektion och en förberedelse inför framtiden.

Några exempel på punkter är:

• tjänsteförändringar för anställda

• verksamhetsförändringar för lokala församlingar, regioner och nationella nivåer

• kommunikationsflöden och stödinsatser för dessa

• sambandsfunktioner med det civila samhället

• dop/medlemskap

• kontakter/samarbete med Migrationsverket, advokater

• samhällsintegrerande insatser under/efter språkcaféernas tid

• integrering i församlingslivet som ledarfunktioner, aktiv medverkan i gudstjänstli-
vet och musik

• långsiktiga pedagogiska och metodiska modeller för ett än mer välförankrat försam-
lingsliv

Slutresultatet borde bli en utredning som skapar en medveten självbild i församlingarna 
om vår insats och alternativa möjliga framtidsvägar.

Nu finns färska erfarenheter i hela kyrko-Sverige. Låt oss gemensamt ta lärdom av dessa 
inför en ny potentiell flyktingvåg. 

Härmed överlämnar jag frågan till konferensen.

Ola Viktorsson, Hestra Missionsförsamling

Kyrkostyrelsens yttrande
Kyrkostyrelsen anser att motionen berör en angelägen fråga. Equmeniakyrkans försam-
lingar har under många år haft ett långsiktigt arbete med och för människor från andra 
länder, och som sökt sin tillflykt till Sverige. Detta arbete och engagemang ökade kraf-
tigt under hösten 2015 då antalet asylsökande till Sverige och övriga Europa eskalerade. 
Under 2015 sökte ca 160 000 människor asyl i Sverige, varav ca 25 % var ensamkomman-
de barn.

Församlingarna har i denna flyktingsituation visat stort engagemang, öppnat sina 
dörrar, tagit emot och välkomnat människor oavsett bakgrund. Samverkan med andra 
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kyrkor och organisationer lokalt har ökat och många volontärer har strömmat till både 
från församling och samhälle. Evangeliet i praktisk handling och tro i praktiken har 
fått ny relevans och för många församlingar har mötet med asylsökande och nyanlända 
tillfört ny energi, glädje och meningsfullhet in i församlingens arbete. Samtidigt har vår 
egen självbild påverkats, våra traditionella strukturer utmanats och våra församlingar 
förändrats för lång tid framöver.

Det är med glädje, tacksamhet och stolthet som vi kan konstatera att våra församlingar 
öppnat dörrarna och välkomnat människor som tagit sin tillflykt till Sverige. Det har 
bidragit till nya kontakter och ökad samverkan mellan frivilligorganisationer, kommun 
och kyrka, vilket i sin tur ger positiva effekter i såväl små som stora samhällen. Till-
sammans med andra delar av civilsamhället har vi klivit in i det offentliga rummet på 
ett nytt sätt.  Regeringen tilldelade extra medel och Equmeniakyrkan fick betydande 
summor som användes till att anställa regionala samordnare för migration och asyl till 
stöd för församlingarna. Hösten 2015 blev det tydligt att det som kyrkor och andra delar 
av civilsamhället är och gör också har med själva substansen i samhällslivet att göra. 
Framtiden får utvisa vilka långsiktiga konsekvenser som växer ur denna erfarenhet.

Under perioden 2015 och framåt har stora förändringar skett inom migrationspolitiken, 
och flera nya förändringar är på gång. Dessa många och snabba förändringar medför att 
det är svårt att kunna sammanfatta och förutse konsekvenser. Det finns också väldigt 
många aktörer vilket försvårar samordning. Samtidigt finns många goda erfarenheter, 
kunskaper, samverkan och arbetssätt som håller på att tas till vara. På Equmeniakyrkans 
hemsida https://equmeniakyrkan.se/migration-och-mangfald/migration-och-asyl/ finns 
information om pågående arbete. Erfarenheter och information sprids också via nyhets-
brev och rapporter sammanställda av Myndigheten för stöd till trossamfund, Länsstyrel-
sen, Svenska kyrkan (En tid av möten), Rådgivningsbyrån för flyktingar och asylsökande, 
Röda korset och andra. De regionala samordnarna har inbjudit till träffar där erfarenhet-
er kunnat delas.

Mot bakgrund av det menar kyrkostyrelsen att en ny separat utredning inte är nödvän-
dig. 

16.4 Motion om medlemskap i Föreningen för Fairtrade Sverige
Att verka för en rättvis handel har en lång tradition i våra församlingar och bildarsam-
fund. I de tidiga u-veckorna fanns det med som tema och många församlingar har aktivt 
engagerat sig i att informera och sälja det som i dag kallas Fair Trade-produkter.

För att sprida möjligheten att göra medvetna konsumtionsval introducerades Rätt-
visemärkningen i slutet av 90-talet i Sverige. Då var det naturligt för kyrkorna att sluta 
upp för att stödja och sprida initiativet bland annat genom medlemskap i den förening 
som drev initiativet. I Föreningen för Fairtrade Sverige finns nu närmare 50 svenska 
organisationer. Equmeniakyrkan saknas dock bland dessa.

Det finns dock ett stort engagemang ute i församlingarna, vilket inte minst manifester-
ats i diplomering som Kyrka för Fairtrade. Inte mindre än 34 av de 177 församlingar som 
är diplomerade tillhör Equmeniakyrkan. 

Fair Trade i alla dess former är viktiga instrument för uppfyllande av de globala hållbar-
hetsmålen och det är därför angeläget att detta perspektiv inte tappas bort. Att SKR läg-
ger ner sitt arbete med de globala rättvisefrågorna och Kyrka för Fairtrade gör det ännu 
mer angeläget att Equmeniakyrkan visar att dessa frågor är viktiga. Svenska kyrkan 
räddar verksamheten Kyrka för Fairtrade, men det är viktigt att Equmeniakyrkan finns 
med både där och i Föreningen för Fairtrade Sverige.

Vi yrkar att Equmeniakyrkan snarast ansöker om medlemskap i Föreningen för Fair-
trade Sverige och överlämnar därmed frågan till konferensen för beredning.

Uppsala Missionsförsamling; Älvdalens Baptistförsamling; Betlehemskyrkan, Örebro; Sätunakyrkan, 
Märsta
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Kyrkostyrelsens yttrande
Kyrkostyrelsen håller med motionärerna om att det finns ett starkt engagemang för 
rättvisefrågor i många församlingar. Det är dock inte självklart att ett medlemskap i en 
riksorganisation är det mest effektiva sättet att agera. Equmeniakyrkan har inom flera 
områden prioriterat, och även ansett det effektivare, att verka ekumeniskt i och genom 
Sveriges kristna råd (SKR).

Kyrka för Fairtrade är ett sådant exempel. Det är en diplomering för församlingar som 
engagerar sig i rättvis handel och etisk konsumtion. Equmeniakyrkan, Svenska kyrkan 
och Frälsningsarmén är de medlemskyrkor som ingått i SKRs styrgrupp och arbetsgrupp 
för Kyrka för Fairtrade och som gett ekonomiskt stöd (Equmeniakyrkan ger 50 000 kr/
år). Equmeniakyrkan ingår i arbetsgruppen. Engagemanget kommer inte att försvinna 
när SKR inte kan driva arbetet längre. Inbjudan att bidra och delta i styrgrupp och ar-
betsgrupp har hösten 2018 gått ut till övriga medlemskyrkor i SKR.

Under en övergångsperiod av två år kommer Svenska kyrkan att samordna arbetet i styr-
gruppen för Kyrka för Fairtrade (där också Föreningen för Fairtrade Sverige ingår) medan 
framtida steg utreds. Equmeniakyrkan kommer alltså även i fortsättningen att i samver-
kan med övriga intressenter arbeta för att frågorna om rättvis handel hålls levande.

Utifrån Equmeniakyrkans policy för fred, mänskliga rättigheter och omställning till en 
hållbar värld finns en handlingsplan och de närmaste åren kommer tre av de globala 
målen att särskilt lyftas fram. Dessa handlar om fredliga och inkluderande samhällen, 
klimat/hållbarhet samt jämställdhet vilka alla har bäring på handel och etisk konsum-
tion på olika sätt. 

Föreningen för Fairtrade Sverige har till uppgift att sprida information och bilda opinion 
med syfte att öka konsumenters kännedom och kunskap om Fairtrade. Medlemsavgiften 
i föreningen är 2-delad: 5000 kr + verksamhetsbidrag som för riksorganisation är ca 30 
000 kr/år. Uppgiften som förening och medlem liknar det som Kyrka för Fairtrade beskri-
ver i sin diplomering. 

Kyrka för Fairtrade kommer alltså att fortsätta sitt arbete och Equmeniakyrkan kommer 
även framöver att stödja detta arbete.

16.5 Motion om Kyrkornas globala vecka

Abrahamsbergskyrkan har under många år tillsammans med grannförsamlingar gjort 
aktiviteter under Kyrkornas globala vecka. Detta har varit en naturlig del av försam-
lingens internationella arbete och en vecka då vi satsat extra på att lära oss om globala 
frågor och bygga engagemang. Detta har skett tillsammans med andra kyrkor i vårt 
närområde.

Kyrkornas globala vecka 2018 var den sista som koordinerades från Sveriges kristna råds 
(SKR:s) kansli. SKR har producerat utmärkta fördjupningsmaterial och inspirerat till 
engagemang. Den eran är uppenbarligen över på grunder utanför vårt mandat. 

Vi önskar se en fortsättning på Kyrkornas globala vecka.

• Veckan har en lång tradition och är väl förankrad i församlingarnas planeringscykel. 

• Veckan är en viktig möjlighet att lyfta kyrkans profetiska röst mot orättvisor gente-
mot svenska beslutsfattare. 

• Veckan är en viktig möjlighet att höja kunskapen om internationella frågor i försam-
lingarna. 

• Veckan är en viktig möjlighet att lyfta fram det arbete som görs inom Equmeniakyr-
kans internationella arbete och Diakonia.

• Veckan är en viktig möjlighet att samarbeta med andra församlingar och grupper i 
församlingens närhet.

Därför vill vi uppmana kyrkokonferensen att uppdra åt Equmeniakyrkan att snarast 
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initiera en arbetsgrupp av samfundsrepresentanter under SKR att fortsätta arbetet med 
samordning inför Kyrkornas globala vecka och att, om en grupp inom SKR inte kan 
skapas, skapa förutsättningar för lokala församlingar att fira Kyrkornas globala vecka 
genom att koncentrera sitt arbete för internationellt engagemang, profetisk påverkan 
och folkbildning inom internationella frågor till denna vecka i november varje år.

Härmed överlämnar vi frågan till konferensen för behandling.

Abrahamsbergskyrkans styrelse och Internationella Råd: 
Petter Jakobsson, Hans Lindén, Tilda Jönsson, Lasse Vallmoss, Helena Höij, Mattias Mannervik, Lars 
Borg, Sara Furuhagen, Kristian Martinson, Ida Hennerdal, Katrina Rosvall, Gabriella Beckvid Hen-
riksson

Kyrkostyrelsens yttrande
Equmeniakyrkan vill vara en stark aktör för globala frågor och ge stöd till lokala försam-
lingar att arbeta för internationellt engagemang, profetisk påverkan och folkbildning. 
Kyrkostyrelsen håller med motionärerna om att Kyrkornas globala vecka på många plat-
ser varit värdefull för att fördjupa kunskaper och inspirera till engagemang. 

Sveriges kristna råd (SKR) har samordnat Kyrkornas globala vecka.  Särskilda externa 
medel har funnits för både samordning och produktion av material. Framtaget material 
är inte låst till ett visst år utan kommer att finnas tillgängligt även i framtiden. Förslag 
på särskilda tematiska gudstjänster kan t ex läggas ut på gudstjänstwebben tillsammans 
med tips om fördjupningsläsning.

I SKR:s nya organisation finns en arbetsgrupp för Fred och mänskliga rättigheter samt 
en grupp för Klimat och hållbarhet. I dessa ekumeniska grupper deltar Equmeniakyrkan 
mycket aktivt och där finns även möjlighet att utveckla  gemensamma teman tillsam-
mans.

Kyrkornas globala vecka har under ett antal år infallit i november, i nära anslutning till 
Equmeniakyrkans insamlingsperiod till det internationella arbetet. Det står naturligtvis 
varje församling fritt att när som helst lyfta internationella frågor, gärna i ekumenisk 
samverkan eller tillsammans med Diakonia. Det kan  även vara positivt att sprida dessa 
satsningar under året. Liksom under klimatfastan är det värdefullt om församlingar sam-
verkar och delar tips om aktiviteter  så att bredden av det internationella engagemanget 
synliggörs via olika medier, exempelvis Facebookgruppen ”Equmeniakyrkan Internatio-
nellt”.

När det stod klart att SKR inte längre ämnade samordna Kyrkornas globala vecka an-
sökte Equmeniakyrkan om tillgängliga medel hos Svenska Missionsrådet och fick dessa 
för att under de närmaste tre åren, med stöd av en projektledare, särskilt lyfta några av 
målen i Agenda 2030. De utvalda målen kopplas till  kyrkans Policy och handlingsplan 
för Fred, Mänskliga Rättigheter och Omställning till en hållbar värld. Detta arbete ingår 
därmed i verksamhetsplanen och det nationella och internationella arbetet hålls sam-
man. 

I samband med temaåret ”Till jordens yttersta gräns” kommer även Equmeniakyrkan att 
ta fram nytt material riktat till internationellt arbete. 

16.6 MOTION OM KAPITALPLACERINGSPOLICY
Till Kyrkokonferensen 2018 motionerade Immanuelskyrkan och dess Miljö- och rättvi-
segrupp om framtagandet av en policy med riktlinjer för hållbara, finansiella placering-
ar, både för Equmeniakyrkan centralt och som stöd för dess medlemsförsamlingar. Med 
anledning av klimatfrågans ökade vikt föreslogs fokus vara divestering (flytt av kyrkans 
finansiella investeringar) bort från fossilindustrin, på samma sätt som exempelvis place-
ringar inom vapenindustrin bör undvikas.

Vi skrev då att ”klimatfrågan är en av de viktigaste frågorna idag, då klimatförändring-
arna riskerar mänsklighetens och hela skapelsens existens, om ingenting görs snabbt”. 
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Med tanke på fortsatta temperaturhöjningar på grund av ökade koldioxidutsläpp, med 
stormar, orkaner och skogsbränder både i Sverige och på andra håll i världen, så har det 
inte blivit mindre viktigt att agera snabbt nu än det var 2018.

Det gladde oss att Equmeniakyrkans kyrkostyrelse fastställde en ny Kapitalplacerings- 
policy 2018-03-16, som bland annat innehåller etiska riktlinjer med regler för invester-
ingar i företag med verksamhet inom produktion av alkohol, vapen, utvinning av fossil 
energi m.m. Den nya kapitalplaceringsstrategin är ett steg i rätt riktning. Dock ser vi 
behov av att strama upp riktlinjerna och göra vissa förändringar och tillägg i policyn,  
av följande anledningar:

Många organisationers riktlinjer är anpassade till finansmarknadens aktörers system för 
hantering av värdepappersportföljer, där riktlinjerna ofta tillåter max 5 % omsättning 
i “olämplig” produktion inom ett bolag. Detta gäller även för Equmeniakyrkans etiska 
riktlinjer. I sådana bolag kan man finna produktion av vapen, pornografi, oljeutvin-
ningsutrustning etc. utan att de väljs bort. De kan t.o.m. vara världsledande inom dessa 
områden och i mycket stora bolag kan ”olämpliga” dotterbolag omsätta mångmiljard-
belopp. Ofta undantas dessutom finansbolag helt i riktlinjerna - trots att de investerar 
stora belopp inom olämpliga områden (som omfattas av de etiska riktlinjerna) och även 
står för utlåningen till olämpliga bolags olämpliga verksamheter - pga att de inte själva 
står för produktionen. Banker kan alltså investera miljardbelopp i oljeutvinning utan att 
omfattas av de etiska riktlinjerna. Finansbolags verksamhet gällande investeringar och 
utlåning nämns inte i Equmeniakyrkans etiska riktlinjer, där nämns enbart fonder, som 
omfattas av de etiska riktlinjerna (se fotnot nedan).

Fler och fler organisationer skärper nu sina riktlinjer för kapitalplacering och kräver 
nolltolerans för bolag inom olämpliga områden och har även finansbolags investeringar 
och utlåning i åtanke när man investerar i banker och andra finansbolags aktier.  
Diakonia är involverat i Fair Finance Guide, som granskar bankers investeringar och 
utlåning. Deras arbete redovisas fortlöpande på organisationens webbplats - exempel 
gällande investeringar med relevans för klimatförändringarna:  
https://fairfinanceguide.se/banks/teman/klimatf%C3%B6r%C3%A4ndringar/#content

Vi föreslår att Equmeniakyrkans kyrkostyrelse, i enlighet med punkt 4.2 i Kapital- 
placeringspolicyn fastställd 2018-03-16, gör en översyn av policyn och skriver om den 
under punkt 2.1 Etiska riktlinjer. Översynen föreslås innebära tillägg och förändringar 
enligt följande:

• Procentandelen för företags olämpliga produktion sänks till nolltolerans eller en 
marginell del av omsättningen/”nära” noll, samt att investeringar i ”Moderbolag” 
med dotterbolag som omfattas av de etiska riktlinjerna undviks.

• Gällande köp av aktier i banker och andra finansbolag så skall hänsyn tas till deras 
investeringar och utlåning till bolag som väljs bort av Equmeniakyrkans etiska rikt- 
linjer. Kyrkan bör inte köpa aktier i bolag som i sin tur investerar stort i verksamhet/
bolag som omfattas av kyrkans etiska riktlinjer. Stöd i granskningen av finansbolag 
finns på Fair Finance Guides webbplats.

• Dessutom bör ett tillägg göras om transparens i förvaltningen, där bolagen/aktierna i 
portföljen skall redovisas fortlöpande på Equmeniakyrkans webbplats. Olika försam-
lingar kan där få stöd i urvalet av aktier för sin egen förvaltning och både interna 
och externa aktörer kan granska kyrkans investeringar i olika bolag. På så sätt kan 
vi medverka till en diskussion om lämpliga investeringar.

Från Anders Berndes, Christina Eriksson, Ann-Kristin Hansson och Sten Stenbeck, medlemmar i Im-
manuelskyrkan i Stockholm och i församlingens Miljö- och rättvisegrupp 
 
Fotnot: Nuvarande lydelse i Equmeniakyrkans Kapitalplaceringspolicy under punkt 2.1 
Etiska riktlinjer

2.1 Etiska riktlinjer

Kyrkan får endast placera pengar i värdepapper i bolag som följer de internationella konventionerna 
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om mänskliga rättigheter och miljö som Sverige antagit och det gäller främst:

• ILO-konventionerna

• Konventioner om de mänskliga rättigheterna

• Barnkonventionen

• Konventioner mot mutor och korruption

• Internationella miljökonventioner.

Kyrkan ska inte äga värdepapper i företag vars omsättning till mer än fem procent avser tillverkning 
och/eller försäljning av alkoholprodukter (> 2,25 volymprocent), pornografi, tobak och tobaks- 
produkter, vapen, kommersiell spelverksamhet eller utvinning av fossil energi (naturgas inkl. skiffer-
gas, petroleum och kol). Vapen definieras som produkter med ändamålet att döda, stympa eller 
ödelägga och som säljs till militära användare, inklusive produkter som används som plattform för 
vapen och strategiska produkter, t.ex. krigsfartyg, tanks och stridsflygplan.

För fonder ska dessa villkor vara inskrivna i fondbestämmelserna eller liknande. Värdepapper som 
inte längre uppfyller de etiska kraven ska säljas snarast möjligt, men senast inom sex månader, från 
det att kapitalförvaltaren fått kännedom om förhållandena. Kyrkan ska granska innehavens efter- 
levelse av de etiska reglerna.

Gällande s.k. Mikrolånefonder där utlåningen sker direkt eller indirekt endast till fysisk person 
behöver inte fondbestämmelserna innehålla undantag i linje med de etiska riktlinjerna ovan. 

Kyrkostyrelsens yttrande
Motionen om vår kapitalplaceringspolicy tar upp vilka riktlinjer vi väljer att följa i våra 
placeringar av Equmeniakyrkans kapital. 

Vår kyrkas värderingar har gett oss en kapitalplaceringspolicy för vad vi vill investera 
i. Vi väljer att investera genom fonder för att sprida riskerna på ett effektivare sätt än 
att investera i enstaka aktier, fonder har också historiskt visat sig ge en hög avkastning. 
Avkastningen från våra fonder (drygt 10 mkr per år) kan vi i sin tur använda i verksam-
heten och för att finansiera räntan på pensionsskulden. Förändringen till nolltolerans 
som föreslås i motionen skulle innebära att det inte är möjligt att investera i fonder.

Vi håller med motionären i önskan att kyrkans pengar inte ska användas oetiskt. Dock 
är det enligt vår bedömning praktiskt omöjligt att genomföra. Vi gör detta val eftersom 
det är omöjligt att säkerställa att det aldrig i förlängningen finns något oetiskt i någon 
enda verksamhet. 

Finansmarknadens regel om vad som är en etisk fond är en fond bestående av företag 
som har intäkter mindre än fem procent från det som inte följer de reglerade etiska 
riktlinjerna. Denna regel följer även kyrkan. Vi har inte heller kapacitet att ha en egen 
kontroll av total nolltolerans mot oetiska investeringar. På motsvarande sätt som vi inte 
själva kontrollerar sådant som är t ex Fairtrade eller Bra miljöval behöver vi förlita oss på 
”märkningar” som är andras kontroller av fonder. Med en än hårdare gräns än den nu-
varande skulle kostnaden för kontroll mycket lätt kunna överstiga avkastningen, om det 
ens skulle gå att hitta några möjliga placeringar, speciellt som vi inte skulle kunna följa 
någon annans kontroll eller ”märkning”.

Vi vill lyfta fram att under 2018 och i samband med vår skärpta policy och översyn av 
befintlig kapitalportfölj, har flera av våra befintliga fondförvaltare också har valt att 
strama åt de etiska investeringarna i sina fonder. Vi är glada för att de har lyssnat på oss, 
och flera andra etiska placerare, och omsatt vår skärpta policy i verklighet. Vi kommer 
fortsätta detta påverkansarbete tillsammans med andra placerare.

Kyrkostyrelsens bedömning är att en skärpning av policyn som inte gör det möjligt att 
lägga pengarna i fonder innebär en stor risk för att kyrkan inte kan finansiera den verk-
samhet som finns och att våra pengar inte kan öka i värde. Det skulle också vara förenat 
med stora kostnader och ändå vara lätt för granskare att konstatera att policyn inte 
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efterlevs. Därför anser vi att förslaget om nolltolerans inte är möjligt att genomföra.

Kyrkostyrelsen ser positivt på förslaget om att ge en ökad transparens till kapitalplace-
ringarna. Det är rimligt att publicera denna information på hemsidan halvårsvis. 

16.7 MOTION OM BEHOVET AV SAMHÄLLSENGAGEMANG INOM  
EQUMENIAKYRKAN

Sverige har ett demokratiskt samhällsbygge. Genom vår historia har folkrörelserna, däri-
bland de olika kyrkorna, starkt bidragit till vårt gemensamma samhällsbygge. Inte minst 
har de folkrörelsebyggda kyrkorna starkt bidragit till den svenska demokratins utveck-
ling och mognad. För oss har det demokratiska församlingsmötet - där män och kvinnor 
haft en röst var, varit en självklarhet i 150 år eller mer.

Det har under lång tid varit en tradition i vår kyrkotradition att medlemmar haft förtro-
endeuppdrag i kommun, landsting och riksdag. Genom tidig demokratisk skolning och 
stöd från sina församlingar har dessa personer varit föredömen såväl i samhälle som i 
församling.

Vi upplever idag att detta samhällsengagemang har en tendens att minska. Vi anser att 
det är oroväckande och det uppvägs inte helt av engagemang i smalare lobby- och påver-
kansgrupper. Som enskilda och som kyrka behöver vi vara med och bidra till den breda 
samhällsgemenskapen med våra erfarenheter och vår kristna människosyn. Det behövs 
människor från vår kyrka i alla de olika partierna.

Vi önskar därför att samhällsarbetet får en tydlig plats i vår kyrkas organisation, att 
kyrkostyrelsen tar initiativ till möten och utbildningstillfällen för församlingsfolk som 
är intresserade av att delta i olika partiers arbete och att kyrkokonferensen uppmanar 
församlingar att ta med politiker och förtroendevalda i sina förböner.

Härmed överlämnas frågan till konferensen för beredning.

Per-Inge Lidén, Skårekyrkan; Carl Johan Östman, Equmeniakyrkan Arvika

Kyrkostyrelsens yttrande
Motionärerna önskar att samhällsarbetet får en tydligare plats i Equmeniakyrkans or-
ganisation, att kyrkostyrelsen tar initiativ till möten och utbildningstillfällen för försam-
lingsfolk som är intresserade av att delta i olika partiers arbete samt att kyrkokonfer-
ensen uppmanar församlingar att ta med politiker och förtroendevalda i sina förböner.  

Kyrkostyrelsen delar motionärernas uppfattning att samhällsarbete och samhälls- 
engagemang är något som hör till Equmeniakyrkans väsen och identitet. Den teologiska 
grunden för Equmeniakyrkan säger att ”församlingen lever i vardagen, i arbetslivet och 
i samhället i stort. Den vill värna rätten och avslöja orätten, uppmuntra till delaktighet 
och medansvar i samhället, bidra till utjämning av jordens resurser, verka för fred och 
försoning samt ta sitt ansvar för att förvalta Guds skapelse.” 

Det är sant att det samhällsengagemang som tar sig uttryck i partipolitiskt arbete har 
avtagit. Det gäller inte bara bland kyrkans medlemmar utan generellt. 1962 hade de 
dåvarande riksdagspartierna nära 1,4 miljoner medlemmar, 2018 är motsvarande siffra 
ca 250.000.  

Sedan är det förstås också ett observandum att antalet riksdagsledamöter och politiker i 
andra sammanhang, med förankring i Equmeniakyrkan, är lågt jämfört med situationen 
i bildarsamfunden för ett antal decennier sedan.  

Om samhällsengagemanget generellt har minskar är möjligen svårare att uttala sig om. 
De senaste årens engagemang i församlingar för flyktingar, nyanlända och asylsökande 
har varit stort men har inte varit fokuserat på partipolitiskt engagemang.  

Ett betydande antal församlingar arrangerade politikerutfrågningar, ofta tillsammans 
med Diakonia, i samband med valet 2018 där även samtliga partiledare intervjuades 
under Vårgårda möte.  
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Kyrkostyrelsen anser att samhällsarbetet i stort har en tydlig plats i Equmeniakyrkans 
organisation och genom det arbete som görs av Sveriges kristna råd. Kyrkostyrelsen tror 
också att många församlingar, i sina gudstjänster, ber för politiker och förtroendevalda.

Samhällsengagemang handlar i grunden om demokrati vilket är ett viktigt arv från 
folkrörelsernas framväxt i Sverige. Frågor om delaktighet och medansvar i samhället 
kommer förmodligen att bli än viktigare framöver. Equmeniakyrkan är, tillsammans 
med Equmenia, huvudman för fem folkhögskolor och medlemsorganisation i Studieför-
bundet Bilda. Tillsammans med bland annat dessa vill Equmeniakyrkan arbeta för att 
samhällsengagemanget, även fortsättningsvis, är prioriterat i vårt arbete.

16.8 MOTION OM OFFRANDETS TEOLOGI OCH PRAXIS

Jag, Ola Viktorsson, tänker ibland på Bitcoin, den nya digitala valutan. När kontanternas 
närvaro i samhället marginaliseras framträder underliggande behov som behöver bli 
stöpta i en ny form.

Så måste vi kanske greppa frågan om offrandet i gudstjänsten. Några vägval. Ska vi:

1. vitalisera gudstjänstens utformning genom en medveten återinskolning i offrandet 
teologi och förnyade praxis?

2. permanenta ett diffust nuläge?

3. lyfta ur offrandet ut ur gudstjänstlokalen och från mötesordningen?

Jag föreslår här det förstnämnda. Hestra Missionskyrka har tidigare motionerat i frågan. 
Kyrkostyrelsens svar blev ett teologiskt samtalsunderlag.

Jag yrkar på en fortsättning i ärendet och att kyrkostyrelsen tar fram :

• 20 digitala och visuella appeller för storbild. Innehållet speglar varierade och 
överraskande bibliska exempel som smittande och vidsynt förebildar offrande rakt 
in i den gudstjänstfirande församlingen.

• tar fram en omvänd ”kollektomat”. Du väljer själv på vägen in i gudtjänstrummet 
valörer/färger på ”mynt” som du sedan under gudstjänsten offrar i kollektboxen/ 
offergången.

Valörerna kan inspireras varierat och möjligen av Martin Lönnebos speglingar angående 
bönen genom frälsarkransen. Men i den här förnyade motionen blir det offrandets teo-
logi som transformeras och blir synliggjord. Gärna välförankrad med Bibelanspelningar 
både fr GT och NT som:

• Jesus offergärning, ur ett brett perspektiv från evangelierna

• personliga brännoffer = du blir ett helig och välbehagligt offer till Gud

• spisoffer, tackoffer, syndoffer, skuldoffer = en bekännelse lyfts i NT:s kläder

• tidsoffer = andliga viljeinriktningar, prioriteringar

• relationsinvesteringar = nära och kära, friktioner

• Swishoffersvalören

• Ståendeöverföringsvalören

Jag knyter då också an till kyrkostyrelsens svar på kyrkokonferensen 2018 genom att 
lyfta några citat med personliga kommentarer:

”Man gav inte för att man kände för det utan för att det var uttänkt och förberett”. 
- Du är inskolad i ”kollektomatens” intentioner som besökare till kyrkan.

” Även om vi lever i ett alltmer kontantlöst samhälle behöver vi utrymme för att vi i 
vår gemensamma tillbedjan i gudstjänsten gestalta vårt svar på Guds alla goda gåvor till 
oss”. 
- Alla i Kristuskroppen deltar i ett öppet, pedagogiskt synligt och kollektivt offrande.

”Det är viktigt att vi hittar former för att ge vår gåva även om vi inte har med oss  
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faktiska pengar” 
- Eliminerar dagens känsla av utanförskap när du deltar utan kontanter. Offer blir hela 
spektrat från mynt till martyrskap.

”Om vi i gudstjänsten ber för pengar som samlats in är det självklart att även inkludera 
icke kontanta medel”. 
- Det blir på något sätt en likvärdig offrandekultur i gudstjänsten.

”Då kan gudstjänsten innehålla ett eller flera moment med rörelse i rummet där guds-
tjänstdeltagarna kan göra olika saker samtidigt”. 
” I gudstjänsten inbjuds deltagarna att röra sig och i denna rörelse finns möjlighet att 
längst fram i kyrkan lämna sin gåva, skriva en bön, tända ett ljus och få personlig för-
bön. ...Kollekten blir då en del av ett sammanhang och inte en enskild händelse i guds-
tjänsten”. 
- Offrandet kan ingå i den rörelse som idag är frekvent vid böne- och ljuständ-
ningsstunder.

”Att planera offergång eller kollektinsamling i gudstjänsten behöver på ett eller annat 
sätt inkludera även de som kommit till kyrkan utan kontanta medel”. 
- Ett konkret uttryck för delaktigheten i Kristi kropp.

Citat ur kyrkohandboken 2016 som bekräftar grundmotionens intentioner: 
”Det finns olika sätt att låta även den som inte har kontanter få känna sig delaktig”. 
- Det bör vara enkelt att under processens gång testa olika former och appeller i brokiga 
församlingar, vilket borde bli viktiga avstämningar inför slutmaterialets lansering.

Kanske motionen kan befrämjas av nationella och även delvis internationella  
kontaktytor. Härmed överlämnar jag frågan till konferensen.

Ola Viktorsson, Hestra Missionsförsamling

Kyrkostyrelsens yttrande
Motionen handlar bland annat om att ”vitalisera gudstjänstens utformning genom en 
medveten återskolning i offrandets teologi och förnyade praxis” och knyter an till en 
motion som behandlades av kyrkokonferensen 2018.

Motionären önskar att kyrkostyrelsen tar fram digitala och visuella appeller för storbild 
samt en utrustning där gudstjänstbesökare kan hämta ”mynt” som illustrerar givande i 
olika former, som t ex ideella insatser och relationsbyggande. Utrustningen beskrivs som 
en omvänd kollektomat.

Kyrkostyrelsen är förstås medveten om den utmaning det innebär att vi mer och mer 
lever i ett kontantlöst samhälle. Samtidigt är det enklare än någonsin att transferera 
pengar via t ex kortläsare och Swish. Många församlingar erbjuder också möjlighet till 
detta, som en del i gudstjänsten eller som teknisk utrustning i anslutning till kyrko- 
rummet.  

Kyrkostyrelsen önskar att den sk gudstjänstwebben – www.gudstjänst.se – i högre 
grad än nu används som idébank där församlingar och enskilda delar erfarenheter och 
förslag som underlättar för givande och delaktighet. På gudstjänstwebben kan även film-
er läggas upp som inspirerar till offrande och delande. Gudstjänstwebben är tänkt att 
fungera som en plocklåda där församlingar kan hämta hem det som är tillämpbart i det 
lokala sammanhanget. Det handlar inte om att alla kan, eller kommer att, göra lika. Det 
handlar om att vi lär av varandra och drar lärdomar av både framgångar och miss- 
lyckanden.  

Kyrkostyrelsen anser att motionen lyfter en viktig fråga och att det angeläget att vi 
tillsammans arbetar med former för givande och delande i framtiden. Tänk om varje 
församling som är representerad i kyrkokonferensen hade med sig idéer och förslag, 
kanske erfarenheter, som handlar om gåvor i en ny tid. Då kunde kyrkokonferensens 
samtalstorg bli en plats där vi lär av varandra och får inspiration. Vi behöver vara många 
som delar erfarenheter av att det är saligare att ge än att få. (Apg 20:35b)
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16.9 MOTION OM MISSIONSHUSET I MARSTRAND 

Kyrkostyrelsen har tidigare beslutat att sälja Missionshuset i Marstrand (Östergatan 8, 
fastighetsbeteckning 31:4, Fyrmästaren 4). Någon försäljning har dock inte hittills skett. 
Missionshuset användes numera av Föreningen Missionskyrkans vänner som utnyttjar 
Missionshuset till bönesamlingar, frukostar och gudstjänster. Det är också en stor 
tillgång för åretruntboende, sommargäster och församlingar på västkusten att ha ett 
nyrenoverat fräscht missionshus på Marstrand att tillgå.

Vi anser att huset skall få vara kvar tills vidare och under minst fem år. Under den tiden 
kan förhoppningsvis en fungerande församling bildas. I gåvobrevet från 2009, som lyder 
på 15 år, står att ” fastigheten inte avyttras så länge det finns förutsättningar för verk-
samhet i bygden”.

Marstrand, som hör till Kungälvs kommun, är ett samhälle under utveckling med  
kraftigt växande bebyggelse, där evangelisk verksamhet kommer att kunna utvecklas, 
inte minst för inflyttade unga familjer. 

Föreningen Missionskyrkans vänner, Marstrand, bör få fortsätta att sköta fastigheten, 
uthyrningen och verksamheten. Möjligen bör ett avtal om detta upprättas mellan tros-
samfundet Equmeniakyrkan och Föreningen Missionskyrkans Vänner.

Enligt uppgift föreligger det dessutom inte något ekonomiskt skäl för Equmeniakyrkan 
att sälja fastigheten.

Vi yrkar därför att kyrkokonferensen upphäver kyrkostyrelsens beslut 2017-05-24 att 
försälja Marstrands missionshus.

Härmed överlämnas frågan till konferensen för beredning.

Evert Svensson, Lennart Hellman, Kerstin Hellman, Håkan Helsner, Gullan Helsner, Hans Olof Lundh, 
Agneta Lundh, Lars Toss, Maria Toss, medlemmar i Equmeniakyrkan Kungälv

Kyrkostyrelsens yttrande
Marstrands frikyrkoförsamling upphörde 2009. Sedan upplösningen har en mindre 
grupp träffats regelbundet och försökt hålla missionshuset vid liv. Efter vädjan om att ge 
projektet med att bilda en församling i missionshuset en ny chans gavs den möjligheten 
i ett försök till församlingsplantering initierat av Equmeniakyrkan 2016. Försöket föll 
inte väl ut och arbetet med planteringen upphörde. 

I samband med att församlingsplanteringen upphörde, fattade kyrkostyrelsen ett beslut 
om försäljning gällande missionshuset på Marstrand, efter att analysen gav vid handen 
att själva kyrkobyggnaden i detta fall var en belastning i arbetet med att grunda en för-
samling. Beslutet gällande försäljning av missionshuset har inte verkställts.  

Som motionärerna skriver används missionshuset numera av Föreningen Missions- 
kyrkans vänner och de beskriver att huset är en stor tillgång för dem och för andra. Det 
är i sak glädjande, men kyrkostyrelsen menar att detta inte är skäl att Equmenia- 
kyrkan skulle fortsätta att äga byggnaden. Det skulle innebära att Equmeniakyrkan  
ställde resurser till förfogande för en enskild förening på ett sätt som inte är förenligt 
med den nationella kyrkans uppdrag. Kyrkostyrelsen har heller inte för avsikt att ingå 
avtal med Föreningen Missionskyrkans vänner. 

Kyrkostyrelsen anser inte att ett beslut om försäljning står i strid emot skrivningarna i 
gåvobrevet som upprättades i samband med att Marstrands frikyrkoförsamling upplös-
tes 2009. Där anges att församlingen önskar att fastigheten inte avyttras – om förutsätt-
ningar finns för verksamhet - och att, om fastigheten avyttras inom femton år, halva 
försäljningsintäkten används för evangelisk verksamhet i Marstrand/Koön.

Om Equmeniakyrkan framöver tar nya initiativ gällande församlingsgrundande arbete 
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på Marstrand sker en sedvanlig prövning efter förstudie och, i förekommande fall, beslut i 
Equmeniakyrkans fördelningsråd. Ett församlingsgrundande arbete förutsätter också att det 
finns en församling som är beredd att vara moderförsamling. 

Kyrkostyrelsen står fast vid beslutet att byggnaden, vid lämplig tidpunkt, ska försäljas.

17. Rapport från Equmenia, Enskilda Högskolan Stockholm, folkhögskolorna,  
Diakonia och SKR

18. Om de ordinerade tjänsterna

18.1 Rapport

I Equmeniakyrkan möts vi i mångfald och enhet. Vi bär med oss våra bildartraditioner i ett 
föränderligt landskap och vill vara kyrka i och för vår tid. Vi vill värna olikheter och gemen-
skap. Vi vill arbeta på bästa sätt för att vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus 
förvandlar mig, dig och världen. Vi har bildat en gemensam kyrka med olika ingångar.  Vi 
välsignar mångfald men behöver fortsätta tala tillsammans om stora frågor. Lämpliga tillfällen 
är kyrkokonferensen då vi alla möts, men även Vinterkonferens och regionala träffar då med-
arbetare och andra möts. 

Som en del i fortsatta samtal behöver vi arbeta med kyrkosyn, ecklesiologin, vad vi menar 
med de särskilda tjänsterna, hur utbildningarna till pastor och diakon ska se ut, hur vi ser på 
ordinationen, ansvar och tillsyn, hur vi ser på församlingarnas frihet i relation till det gemen-
samma, vad ”ömsesidigt beroende” och ”tillsyn” innebär. 

Vid kyrkostyrelsens sammanträde i januari 2017 fördes ett idésamtal om de särskilda tjänster-
na i Equmeniakyrkan samt utbildningarna till pastor- och diakon. Då beslutades att ta fram en 
projektplan för hur kyrkan skulle arbeta vidare med frågan. I mars 2017 initierade kyrkostyrel-
sen tillsammans med kyrkoledningen en utredning kring vad Equmeniakyrkan menar och vill 
med de två ordinerade tjänsterna diakon och pastor. Pastor och doktorand Daniel Strömner 
tillfrågades om att leda utredningen. Under våren 2017 utsågs även ett projektråd. 

Hösten 2018 tog kyrkostyrelsen med emot utredningen ”I Kyrkans tjänst – en utredning gäl-
lande diakoners och pastorers ställning inom Equmeniakyrkan”. Den utgjorde ett underlag i 
kommande processarbete kring Equmeniakyrkans kyrkosyn, syn på de särskilda tjänsterna, 
utbildningar och andra relevanta aspekter av kyrkans liv. 

Sedan mottagandet av rapporten involveras olika råd och grupper i kyrkan som samordnas 
och leds av kyrkostyrelse och kyrkoledning. Utbildningsråd för pastors- respektive diakonut-
bildningen berör frågorna, en särskild grupp inom kyrkan arbetar specifikt med kyrkosyn.  
Kyrkans teologiska råd arbetar med frågorna. Arbetet med en ny kyrkohandbok har berörts. 

På kyrkokonferensen 2018 höll kyrkoledarna i ett storseminarium där följande övergripande 
frågeställningar bearbetades: Hur hänger Equmeniakyrkan ihop och varför? Vem beslutar i 
Equmeniakyrkan och hur fungerar demokratin? Hur kan vi värna vårt ömsesidiga beroende 
mellan församlingarna? Hur tar kyrkan ansvar för sina ordinerade medarbetare? 

Mer specifika frågeställningar som lyftes var: Får en församling i Equmeniakyrkan anställa 
vem som helst som pastor och vilken status har denne då i samfundet? Vilken tillsyn kan 
Equmeniakyrkan utöva, till exempel genom en regional kyrkoledare, över en person som har 
en pastorstjänst eller diakontjänst i en lokal församling men som inte är ordinerad? Kan en 
församling avskilja missionärer och vilken ställning får dessa missionärer i Equmeniakyrkan 
och i ekumeniska sammanhang? Vilken ställning i samfundet har en nyplanterad församling/
gemenskap under uppbyggnadstiden och hur skall man se på dess ledarskap om de som ingår 
i det inte är ordinerade?

Diskussionen väckte stort engagemang. 

Under vinterkonferensen 2019 höll kyrkoledningen i ett särskilt seminarium för alla  
ordinerade medarbetare. Där diskuterades frågeställningar som: Är ordinationen livslång? Kan 
en ordinerad medarbetare vara medlem i flera olika kyrkor? Behöver vi uppdatera ordinations-
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löftena eftersom vi har medarbetare som ordinerats i olika kyrkor? Bör församlingsförestån- 
dare få utökat tillsynsansvar över ordinerade medlemmar i sin församling? Ska fortbildning 
för ordinerade medarbetare vara obligatorisk?

Sådana frågeställningar bottnar i vilken syn vi har på det gemensamma. Hur långt sträcker 
sig församlingarnas frihet? Bör vi som samlad kyrka ta ett större gemensamt ansvar för våra 
ordinerade medarbetare? 

En fråga i utredningen och i fortsatta samtal har varit just ordinationen. Ordineras pastorer 
och diakoner till avlönad tjänst eller ordineras de till livslång tjänst? I teologisk grund § 35 har 
vi egentligen redan svarat: ”Den ordinerade tjänsten hör till kyrkan och tar sig uttryck i aktiv 
tjänst i församling genom diakonala eller pastorala uppdrag men behöver inte vara av anställ-
ningskaraktär”. Man ordineras alltså inte endast till avlönad tjänst. Formuleringen ”Ordineras 
till livslång tjänst” väckte diskussion på Vinterkonferensen 2019. 

Under kyrkokonferens 2019 vill vi därför fortsätta samtala om ordinationen. Det berör de 
ordinerades tillhörighet och frågor om hur långt kyrkan samlat har ansvar att visa omsorg/till-
syn om ordinerade. Det berör även frågan om var ”ordinationen” hör hemma, i kyrkan samlat 
eller i lokal församling, i gemenskapen av andra ordinerade, samt frågan om varför vi ordine-
rar över huvud taget och vad det innebär, vad vi menar med de särskilda tjänsterna diakon och 
pastor. 

18.2 Samtal och sammanfattning i plenum 

Kyrkostyrelse och kyrkoledning vill ge utrymme att samtala om dessa stora perspektiv med 
hjälp av två övergripande frågor på samtalstorg och i plenum. Detta för att konferensen ska få 
möjlighet att göra inspel och medskick både angående sakfrågorna och angående den fortsatta 
beredningen. Kyrkostyrelse och kyrkoledning önskar förankra dessa arbetet med dessa frågor 
brett i kyrkan. Vi förväntar oss inget beslut i sakfrågorna i årets konferens. Kyrkostyrelse och 
kyrkoledning har för avsikt att komma tillbaka med beslutspunkter på kommande kyrko- 
konferenser. 

• Vi ordinerar till livslång tjänst – vad får det för konsekvenser?
Utifrån teologisk grund ordinerar vi inte bara till avlönad tjänst. Det innebär att det finns dia-
koner och pastorer utanför avlönad församlingstjänst som likafullt är diakoner och pastorer. 
Hur tar vi ansvar för att alla blir en tydligare del av kyrkans liv och uttryck? Hur tar sig tillsyn 
uttryck? Ett förslag som uppkommit är att församlingsföreståndare får ett utökat tydligt ans-
var för de ordinerade medarbetare som finns inom församlingen, är det en bra väg? Hur blir 
det tydligt att man är del i ”pastorskåren” eller ”diakonkåren” eller en gemensam kår? Hur ser 
formen för en möjlig ”kår” av ordinerade medarbetare ut? Hur arbetar vi för att det ska vara 
en självklar gemenskap? Det kan finnas skäl att avsluta sin ordination, hur gör man det? Idag 
finns ingen ordning för det. Ska man som ordinerad kontakta kyrkans ledning och meddela 
att man vill att ordinationen ska avslutas, eller ska kyrkan ta ett större ansvar och söka upp 
och hålla kontakt med alla ordinerade medarbetare? Vad innebär det, vad blir man av med, 
vigselbehörighet? Kan man avsäga sig sin tystnadsplikt (framåt)? Kan man behålla sin identitet 
som pastor men inte ha några förpliktelser, som att inte delta i några sammankomster som 
kyrkan ordnar?

• Hur ser vi på diakontjänsten och pastorstjänsten i relation till varandra?
I Equmeniakyrkan kan både diakoner och pastorer vara församlingsföreståndare, leda natt- 
vard, predika, arbeta diakonalt. Det handlar snarare om olika tyngdpunkter i tjänsterna än 
radikalt olika tjänster eller ”ämbeten”. 

Behov av att tydliggöra identiteterna har kommit till uttryck, framförallt i diakonkåren. Hur 
gör vi det? Ska vi som samlad gemenskap tydligare peka på att vi har två utbildningsvägar 
till särskild tjänst i kyrkan, snarare än att vi har två utbildningsvägar till två olika typer av 
särskild tjänst i kyrkan? Vad händer om vi tydligare stärker det gemensamma? Bör vi införa 
ett gemensamt utbildningsråd för diakoner och pastorer? Bör vi införa ett gemensamt första 
utbildningsår för diakoner och pastorer där en tydlig samverkan mellan folkhögskola och  
högskola skulle kunna vara en modell?
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19. Kyrkohandbok för Equmeniakyrkan

Handboken finns att läsa på www.equmeniakyrkan.se/kyrkohandbok/

En kyrkohandbok för Equmeniakyrkan ska vara till hjälp och glädje i gudstjänstfirandet.  
Kyrkokonferensen bekräftar med sitt beslut att det är kyrkohandboken som ges till alla  
diakoner och pastorer vid ordination, att det är den som används i utbildningar, att den  
används i Equmeniakyrkans församlingar när församlingarna behöver. Det är kyrkohand- 
boken som brukas när hela kyrkan möts till exempelvis ordinationsgudstjänst och gudstjänst 
med avskiljning till missionär. En kyrkohandbok i Equmeniakyrkan bekräftar och välsignar 
mångfald. Den är inte styrande utan vägledande. De fyra flödena Samling – Ordet – Delande 
– Sändning anger en naturlig rörelse i gudstjänsten och fungerar som bekräftelse på det som 
redan är fallet, och fördjupande för de som förbereder, leder och firar gudstjänst. I samtliga 
ordningar finns alltid tre förslag där det tredje är angivet som valfri formulering. Församlingar 
har även fortsättningsvis full frihet i hur gudstjänst firas. Det som anges som konstituerande i 
de olika gudstjänsterna behöver dock följas när det exempelvis handlar om vad som juridiskt 
krävs för att det ska vara en vigselgudstjänst, att dop sker i vatten i Faderns, Sonens och den 
heliga Andens namn, vad som behövs i en begravningsgudstjänst mm. Begreppet används för 
att svara på starka önskemål om att det i varje gudstjänst skall vara tydligt vad som behövs för 
just den gudstjänsten.

Tidigt beslutades att en kyrkohandbok för Equmeniakyrkan behöver vara ett levande doku-
ment. För Equmeniakyrkan är en kyrkohandbok inte ett lärodokument, inte heller fastställs 
varje formulering. Equmeniakyrkan är en ekumenisk kyrka på väg, i rörelse. Vi lever också i 
en digital tid. Därför behöver kyrkohandboken också finnas på webben. Vi har tagit fram en 
webbplats, ”gudstjänstwebben” -www.gudstjänst.se, som kontinuerligt växer och förnyas. Här 
finns ett gudstjänstverktyg, textläsningar, utläggning av predikotext, förslag på sånger, böner, 
bilder och danser. Denna resurs är tillsammans med den fysiska boken en resurs för försam-
lingarnas skull. 

En kyrkohandbok i Equmeniakyrkan ska hjälpa alla gudstjänstfirare att svara på frågan ”Hur 
ska jag prisa dig min Gud?” och vara en resurs som bidrar till ”En gudstjänst för hela livet där 
mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen.”

Equmeniakyrkans arbete med ny kyrkohandbok inleddes med en öppen seminariedag hösten 
2013. En enkät sändes ut till samtliga ordinerade medarbetare och närmare 500 svar kom in. 
Arbetet leddes av Sofia Camnerin med Hans Andreasson som projektledare. En handboks- 
kommitté tillsattes, samt referenspersoner. Direktiv fastställdes av kyrkostyrelsen, arbetet  
följdes av Teologiska kommittén. Första text till referensgruppen sändes ut under våren 2014. 
Till sommaren 2014 togs material fram för gudstjänster av särskild anledning. En första re-
misstext sändes ut till ett antal representativt utvalda församlingar. Texten låg även öppen på 
hemsidan för var och en att respondera på. Remisstiden sattes till 1 advent 2014 till 31 augusti 
2015. Inkomna svar beaktades och texterna reviderades och sammanställdes. Kyrkokonferen-
sen 2016 tog emot ”Kyrkohandbok - provutgåva”. 

Efter beslutet i kyrkokonferensen 2016 följde handbokskommittén mottagandet noga. Hand-
boksutbildningar genomfördes i alla regioner, kurser erbjöds på Teologiska högskolan, refe-
rensgrupper och olika aktörer lyssnades in. Hemsidan var öppen för fortsatta kommentarer. 
I allt detta inkom synpunkter av skilda slag som handbokskommittén beaktade. Särskilt ett 
musikerdygn är värt att notera. Musiker och kreatörer tillsammans med ledamöter från kyrko- 
handbokskommittén föreslog var musik och kreativa uttryck kunde placeras i ordningarna. 
Handbokskommittén genomförde också en omfattande kvalitetsrevision av den egna tidigare 
processen. 

Kommentarer och synpunkter beaktades under våren 2018 av särskilt tillsatta arbetsgrupper. I 
arbetsgrupperna fanns företrädare för handbokskommittén, regionala kyrkoledare samt andra 
som funnits med som referenspersoner eller har särskild kompetens inom de områden de ar-
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betar med. Arbetsgrupperna beaktade och tog ställning till inkomna synpunkter, förde in för-
slag på var musik och kreativa uttryck kunde placeras i ordningarna, kompletterade handbo-
ken med ett avsnitt som nu heter ”förböner” med bl a ”förbön till frälsning”, tog bort det som 
tidigare hette ”dopförnyelse” och behöll enbart ”dopbekräftelse”, införde en normalordning 
för gudstjänst, förtydligade dispositionen, tittade igenom språket, teologin samt huruvida 
texterna är konsekvent skrivna. Denna revision presenterades för kyrkokonferensen 2018. 
I augusti 2018 avslutade handbokskommittén sitt arbete och överlämnade ansvaret för 
färdigställande av reviderad kyrkohandbok till kyrkostyrelse och kyrkoledning. Under hösten 
2018 och våren 2019 har en extern redaktör tillsammans med kyrkoledningen bearbetat 
Kyrkohandboken inför kyrkokonferensen 2019.

Förslag till behandling i konferensen:  
Kyrkohandboken i dess nuvarande form behandlas som en helhet i beslutet. Med detta menas 
att smärre korrigeringar kan göras genom medskick till kyrkostyrelse och kyrkoledning, men 
att ingen mer omfattande förändring av manuset sker i denna fas. Kyrkokonferensen förväntas 
också ge förslag på vilka språk delar av handboken ska översättas till.

Vidare föreslås att kyrkokonferensen antar ”Kyrkohandbok för Equmeniakyrkan”, som trycks 
som färdig bok till första advent 2019, samt att kyrkokonferensen bekräftar att kyrkohandbo-
ken även finns på gudstjänstwebben med mer utförligt och komplementärt material, och att 
handboken därmed står i ständig utveckling.

Härmed lämnas frågan till kyrkokonferensen för beredning.

20. Temaåret Till jordens yttersta gräns

21. Aktuell information 

22. Tack till diakoner, pastorer och missionärer som under året fyller 67 år

23. Beslut om ordination

Kyrkokonferensen föreslås besluta

att till diakon i Equmeniakyrkan låta ordinera Anna Ardin, Kim D Bergman, Liselott Björk, 
Inger Burgén Levin, Victoria Gejrot, Anna Johannesson, Maria Lindström,  
Ulrika Magnusson och Ingela Öhman.

att till pastor i Equmeniakyrkan låta ordinera Lovisa Almén, Mikael Andersson, Rebecca 
de Brito, Lisa Danell, Johanna Bjurenstedt Gustafsson, Noomie Hammar, Joshua Hiben, 
Tommy Holmsten, Karl Hylén, Marcus Johnson, Johanna Karlsson, Maria Linder, Heidi 
Lundberg, Anna-Karin Ryberg, Malin Rylander, Sara Sjölander, Anna Sundberg, Emil 
Thelin och Johan Wikström.

24. Beslut om mottagande av pastorer från andra samfund

25. Församlingsförändringar 

Kyrkokonferensen föreslås besluta

att notera i protokollet att Alvesta missionsförsamling och Moheda missionsförsamling  
gått samman.

att notera i protokollet att Riibodarnas missionsförsamling, Svenska Frälsningsarmén i 
Göteborg, Råneå missionsförsamling, Brevensbruks frikyrkoförsamling, Arboga  
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Internationella församling, Sturkö Kullens missionsförsamling, Gnarps Baptist- 
församling, Grangärde Missionsförsamling, Järpens Baptistförsamling, Öskeviks  
missionsförsamling, Hagreda missionsförsamling, Simonsbo missionsförsamling,  
Matfors Baptistförsamling, Söderfors Baptistförsamling, Askeby missionsförsamling, 
Midlanda församlingen, Lennartsfors missionsförsamling, Iglesia Betania, Haboarps  
missionsförsamling, Jona församling och Idre missionsförsamling har upplösts.

att notera i protokollet att Norrbyås Baptistförsamling och Storegårdskyrkans församling 
har lämnat Equmeniakyrkan.

att  notera i protokollet följande nya församlingsplanteringar: Räddningsklippan, Göteborg, 
Equmeniakyrkan Biskopsgården, Göteborg, Ekarängskyrkan, Borås, Portugisiska  
gemenskapen i Immanuelskyrkan Stockholm och Arabisktalande gruppen i  
Ansgarskyrkan Lidingö.

att  notera i protokollet att förstudier för församlingsplanteringar pågår i Ronneby,  
Torslanda, Bergsjön och Navestad, Norrköping.

26. Fastställande av antalet ledamöter i kyrkostyrelsen

Valberedningen föreslår kyrkokonferensen

att kyrkostyrelsen ska bestå av 14 personer under kommande  
verksamhetsår, ordförande och 13 ledamöter.

27. Val av kyrkostyrelsens ordförande

Valberedningens förslag presenteras på s. 48.

Valberedningen föreslår kyrkokonferensen

att till ordförande välja om Susanne Rodmar, Rimbo.

28. Val av ledamöter i kyrkostyrelsen

Valberedningens förslag presenteras på s. 47.

Valberedningen föreslår kyrkokonferensen 

att till ledamöter med en mandattid om tre år välja Johan Adolfsson, Kerstin Torkelsson 
Enlund, Torbjörn Jacobsson och Andreas Möller (samtliga omval).

29. Val av regionala kyrkoledare

Kyrkostyrelsens förslag presenteras på s. 46.

29.1 Val av regional kyrkoledare för region Nord

Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen

att  till regional kyrkoledare för region Nord utse André Jakobsson, Sävar.

29.2 Val av regional kyrkoledare för region Väst
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Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen

att  till regional kyrkoledare för region Väst utse Elin Alm, Göteborg.

30. Val av tre revisorer och två ersättare 

Valberedningen föreslår kyrkokonferensen

att till revisorer för ett år utse Jonas Grahn, Gunnar Sjödelius och Börje Eidenskog.

att till revisorssuppleanter för ett år utse Erik Albenius och Göran Rådö.

31. Val av verksamhetsgranskande utskott

Valberedningen föreslår kyrkokonferensen

att till verksamhetsgranskande utskott utse Ann-Christin Lindbom (ordförande),  
Malin Iwarsson, Martin Rejler samt Torsten Wilhelmsson.

32. Val till valberedningen

32.1 Val av tre ledamöter på tre år

Equmenia föreslår kyrkokonferensen

att utse David Nilsson, Nässjö, till ledamot i valberedningen.

Regionala kyrkoledare och avgående ledamöter i valberedningen presenterar sina respektive 
nomineringar på kyrkokonferensen. 

32.2 Val av ordförande och vice ordförande
Kyrkokonferensen föreslås besluta

att till ordförande för valberedningen välja Tommy Aronsson.

att  till vice ordförande i valberedningen välja Urban Erestam.

33. Val till ansvarsnämnden

Sofia Camnerin lämnar sitt uppdrag som ledamot i ansvarsnämnden, där hon också är vice 
ordförande. Kvarvarande ledamöter är Olle Alkholm, ordförande, Fredrik Södertun, Lilian 
Edman och Peter Bernhardsson.

Kyrkokonferensen föreslås besluta

att till ny ledamot välja Helen Friberg, regional kyrkoledare i region Svealand.

att till ny vice ordförande välja Peter Berhardsson, regional kyrkoledare i region Öst.

34. Information om kyrkoledarvalet 2020

35. Enkla frågor till kyrkoledaren

36. Brådskande ärenden, uppkomna efter motionstidens utgång,  
vilka kyrkokonferensen beslutar uppta till behandling
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37. Avtackning av förtroendevalda 

38. Kallelse till kyrkokonferens 2020 i Malmö och information om kyrkokonferensen 
2021

39. Avslutning
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Kyrkostyrelsen lägger här fram sitt förslag till rambudget för år 2020. Förslaget är en rambudget 
som tillsammans med gällande verksamhetsplanen kommer att vara underlag för en mer  
detaljerad budget som kyrkostyrelsen beslutar om hösten 2019.

I tabellen på nästa sida anges belopp i tusental kronor, Tkr.

Förklarande kommentarer och resonemang finns på sidorna 42-45,  
och där anges belopp i miljoner kronor, Mkr.

FÖRSLAG TILL RAMBUDGET 2020



41

 Siffrorna angivna i tusental kronor, Tkr.

Rambudget 2020 2020 2019  2018
Prognos  Utfall

INTÄKTER  
 

Kyrkoavgifter 57 000 56 000 55 489
Anslag från församlingar 8 000 8 000 8 061

 
Insamlade medel  
Internationell verksamhet 27 000 26 000 25 242
Nationell/regional verksamhet 22 000 21 500 20 931

 
 

Statsbidrag  
Statens stöd till trossamfund 7 600 7 800 8 324
Övriga statsbidrag 10 000 9 900 10 000

 
Övriga verksamhetsintäkter  
Uppdragsverksamhet 2 000 2 000 1 427
Kurs/delt.avg / Försäljning 2 000 5 000 2 775
Fastighetsförvaltning 300 300 362

 
Finansiella intäkter/fonder  
Finansiellt netto 19 500 19 500 44 060
Ändamålsbestämda medel 17 500 15 000 2 430
Ianspråk ÄBM  14 000

Avsättningar ÄBM  -11 500

 - balanserat resultat 4 000 4 000
Summa intäkter 176 900 175 000 179 101

 
Kostnader  

 
Ändamålskostnader  
Kyrkoavgift till församlingar -38 700 -37 400 -35 698
Bidrag till församlingar -19 600 -18 000 -24 539

 
Nationell/regional verksamhet -57 400 -59 000 -49 244
Bidrag till Equmenia -6 400 -6 000 -5 015
Internationell verksamhet -43 400 -43 000 -40 339

-46 170  -37 703
Insamlingskostnader -4 400 -3 500 -2 467
Kommunikation -7 600 -6 500 -5 603
Administration -8 600 -9 200 -9 052

Fastighetsförvaltning -300 -400 -987
Pensionsförvaltningen löpande -5 700 -5 700 -5 200

-181 430  -193 609
Summa kostnader -192 100 -188 700 -178 144

Besparing & Ökade intäkter 6 000
Avsättning pensionsskuld -18 768
Årets resultat -9 200 -13 700 -17 811
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Bakgrund
Equmeniakyrkan har alltid lagt en rambudget med ett resultat nära 0 kr, nollbudget,  där årets intäkter 
ska vara på samma belopp som årets kostnader. En tillbakablick på utfallet de tre senaste åren visar 
dock på att vi varje år har fått stor hjälp med att klara av kostnaderna genom oväntade engångsintäkter.

Oväntade engångsintäkter
2016 – S:t Pauls församling upplöstes och vid försäljning av fastigheten fick Equmeniakyrkan 25 Mkr att 
fördela ut till Sjukhuskyrkan Stockholm, verksamhet i Indien, Sinnesroverksamhet och Musikverksam-
het.

2017 – Equmeniakyrkan sålde fastigheten Överås i Göteborg som efter avräkningar gav en vinst på 43 
Mkr.

2018 – Kapitalplaceringspolicyn skrivs om med hårdare krav på vad vi kan investera i. Det resulterar i att 
vi säljer av fonder som inte passar in i policyn och en vinst på 30 Mkr uppstår.

RESULTATET 2018 OCH UPPDATERAD PROGNOS 2019
För att förstå rambudgeten 2020 förtydligas några poster från utfallet 2018. Prognosen för budgetåret 
2019 har också uppdaterats för att det ska bli lättare att följa utvecklingen av kyrkans ekonomi.

Intäkter
Internationell insamling: I kyrkokonferensen 2018 togs beslut att höja insamlingsmålet för interna-
tionell verksamhet till 30 Mkr där församlingarna skulle öka sitt givande. Vi kan i utfallet se att så inte 
skedde, då det endast nådde upp till 25,2 Mkr. Prognosen för 2019 har därför sänkts jämfört med tidiga-
re beslutad rambudget.

Nationell insamling: På samma vis nådde inte heller nationell insamling upp till budgeterad nivå, där 
det saknades 4,2 Mkr för att komma upp till budgetmålet 25 Mkr. Vi fick lägre summor från testamen-
ten, kollekt och från stiftelser/organisationer. Prognosen för 2019 har därför sänkts jämfört med tidigare 
beslutad rambudget.

Finansiellt netto: Kapitalplaceringspolicyn skrivs om med tuffare krav på vad vi kan investera i. För att 
svara upp mot den säljs fonder och en vinst på 30 Mkr uppstår 2018. Vår kapitalportfölj har ett värde på 
knappt 500 Mkr.

Ändamålsbestämda medel: Består av två delar, dels det vi använde oss av från de ändamålsbestämda 
medlen och dels de summorna under året som avsattes för bestämda syften. Nettoresultatet blev under 
2018 endast 2,5 Mkr. Budgeten för 2019 var 20 Mkr i nettoresultat, den har sänkts till 17 Mkr.

Ändamålsbestämda medel, Tkr
Ianspråk ÄBM 14 000
Avsättningar ÄBM -11 500
Nettoresultat 2 500

Kostnader
Pensionsförvaltningen: Vi förvaltar pensionerna för alla de som var anställda innan år 2009. Summan 
av alla pensioner motsvarar en skuld på 386 Mkr vid årets slut. Den här siffran är rörlig, då vi bland 
annat behöver ta hänsyn till nationalekonomiska instrument. Ett sådant instrument är Finansinspektio-
nens diskonteringsränta. När den räntan höjs, sjunker skuldens aktuella värde eftersom vi i framtiden 
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förväntas få högre årliga intäkter i finansförvaltningen och vi får i vår bokföring en minskad kostnad för 
pensioner.

Under 2018 sänkte Finansinspektionen räntan från 2,00% till 1,75% och vi fick en motsatt effekt, vår pen-
sionsskuld ökade. I bokföringen behövde vi då boka upp för en engångskostnad på 17,7 Mkr.  I utfallet 
2018 har nettobeloppet på hanteringen av församlingarnas pensioner lagts till med -5 Mkr, denna post 
fanns upptagen till -0,7 Mkr i rambudgeten. Detta belopp består då framförallt av den årliga räntan på 
pensionsskulden (diskonteringsräntan).

RAMBUDGET 2020

Intäkter från insamlade medel, privatpersoner
Internationell verksamhet: Insamlingen till vår kyrka har dramatiskt sjunkit de senaste fyra åren. Vi 
minskar under åren 2014-2018 med 25,9% från församlingar, kollekt och från gåvor i insamlade medel 
från privatpersoner, 

Den internationella verksamhetens totala intäkter har inte heller utvecklats i takt med budgetmål. Un-
der 2018 var målsättningen 30,0 Mkr, men vi nådde endast upp till 25,2 Mkr. Vi fick lägre summor från 
testamenten (4,6 Mkr) och från stiftelser/organisationer (2,4 Mkr) samt från insamling från privatperso-
ner (18,2 Mkr). 

Kyrkokonferensen 2018 tog beslut att höja budgeterad insamlad nivå för internationell verksamhet med 
1 Mkr för budgetår 2019.

Vi ställer oss därför försiktiga i prognosen med kommande insamlade medel från privatpersoner och 
visar här på hur ett framtida utfall kan bli om trenden fortsätter.

Totalt insamlat medel från privatpersoner samt från församlingar och kollekt med ändamål Internationell verksamhet. 
De prognosticerade siffrorna för 2019 och 2020 grundar sig på det historiska fallet på minskade insamlingar med -6,4%. 

Nationell/Regional verksamhet: Den nationella och regionala verksamhetens totala intäkter har inte 
heller utvecklats i takt med budgetmål. Under 2018 var målsättningen 25,2 Mkr, men vi nådde endast 
upp till 20,9 Mkr. Vi fick lägre summor från testamenten (3 Mkr), församlingsupplösningar (5,9 Mkr) och 
från stiftelser/organisationer (0,6 Mkr) samt från insamling privatpersoner (11,4 Mkr). 

Men i motsats till de minskade insamlade medel för internationell verksamhet, så visar det sig istället 
att privatpersoner under den längre tidsperioden på fyra år har ökat sitt givande till det nationella arbe-
tet i autogiro och gåvor.
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Den nationella insamlingen från privatpersoner har visat på en ökning av insamlade medel med +4,3% under åren 
2014-2018. Utifrån denna statistiska utveckling blir prognosen 2019-2020 att insamlingen för nationell verksamhet 
ökar med 500 tkr årligen. Trots intäktsfallet mellan 2017-2018 är vi positiva.

Statens stöd till trossamfund: Statens stöd visar på en negativ utveckling då bidraget för varje år 
minskar. Från år 2018 till 2019 minskar stödet med 700 tkr. Detta beror bland annat på att det finns fler 
organisationer som ska dela på samma summa från staten.

Finansiellt netto: Vårt finansiella netto består av utdelningar och reavinster i vår fondportfölj samt rän-
teintäkter på lån till dotterbolaget Derbo AB. Vi prognosticerar att avkastningen på portföljen kommer 
att hålla sig runt 3,5%.

Balanserat resultat: Är tillskjutna medel för att täcka kostnaderna för kompetensutvecklingsprogram-
met (KUP), som är en kostnadsfri fortbildning för anställda medarbetare i Equmeniakyrkan och Equme-
nia. Detta gör vi fem år i rad, till en maximal kostnad av 20 Mkr. Summan ska också innefatta medel för 
forskningsstipendier, doktorander och utveckling av utbildningen för de ordinerade tjänsterna.

Kostnader
Ändamålskostnaderna ”Bidrag till församlingarna” och ”Nationell/Regional verksamhet” byter en 
kostnadspost med varandra. Det är kyrka-samhälle-tjänsterna t ex på högskolor och hos polisen, totalt 
4,5 Mkr, som byter budgetrad för att bli mer rättvisande för hur verksamheten leds och styrs.

Bidrag till Equmenia: Statens bidrag till Equmenia minskar också årligen utifrån samma omständighet-
er som kyrkan drabbas av. Att medlemsantalet i vår ungdomsorganisation också minskar, gör att storle-
ken på statsbidraget också blir lägre. Vi höjer därför vårt bidrag till Equmenia årligen.

Kommunikation: Är en ny budgetrad för 2020. Tidigare har kommunikationsavdelningens kostnader 
fördelats ut på alla verksamheter utifrån nyckeltal, men nu vill vi kunna urskilja dess kostnader på ett 
tydligare sätt. Det är alltså inte några nya kostnader. 

Övrig punkt i budgeten är ”Besparing och övriga intäkter”. Det negativa resultatet behöver minskas 
med 6 Mkr under 2020. Punkten avser ett behov av att dels se över kostnadsmassan, och dels öka intäk-
terna å det snaraste. Arbete med detta pågår redan i kyrkostyrelsen och kyrkoledningen.
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Eget kapital och skulder Equmeniakyrkan 2018  respektive 2017

Pensionsskuld 386 Mkr 368 Mkr

Församlingslån 65  Mkr 52 Mkr

Kortfristiga skulder 19  Mkr 27 Mkr

Ändamålsbestämda medel 236 Mkr 238 Mkr

KUP och övrig utbildning 16,6 Mkr 18,8 Mkr

Balanserat resultat - ”pengasäcken” 52,4 Mkr 68,2 Mkr

______ _______________________________________________________
______

Summa: 775 Mkr 772 Mkr

Bilden är en sammanställning av alla de ekonomiska tillgångarna som Equmeniakyrkan har.

Översikten visar att vår kyrka efter resultatet 2018 endast har 52,4 Mkr att fritt förfoga över och hantera 
underskott med. Av detta belopp har vi sedan tidigare beslutat att använda ytterligare cirka 16,6 Mkr, 
men maximalt 20 Mkr under fem år till KUP och kompetensutveckling. 52,4 Mkr är också den summa 
som skulle kunna vara tillgänglig i olika satsningar eller exempelvis som tillskjutna medel vid äskanden 
från organisationer där vi är huvudmän. 

De övriga posterna utgörs av kapital som har ett specifikt ändamål, eller är på något sätt reserverat för 
någonting såsom pensionsskulden eller lån från våra församlingar.
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REGIONAL KYRKOLEDARE VÄST

Elin Alm 
Ålder: 36 år 
Bor: Göteborg  
Familj: Gift  med Fredrik och har två barn. Evelyn 
och Sigrid.  
Intresse: Vill återuppta klättringen. Men gillar 
också att läsa, umgås med vänner, sy. 

Elin Alm är uppvuxen i Skåre utanför Karlstad. 
Hon tillhörde Skårekyrkan där hon var med i de 
flesta SMU-aktiviteter, både som deltagare och 
ledare. I äldre tonåren började hon även engage-
ra sig på riksnivå inom SMU. Hon satt några år 
i SMU-styrelsen och i olika utskott. Efter att ha 
arbetat i Vännäs som ”ettåring”, flyttade hon till 
Stockholm och gick ett år på Betel Folkhögskola, 
bibel/drama-linjen. 2006 började hon studera på 
THS som antagen pastorskandidat. Efter ordina-
tionen 2010 flyttade hon till Göteborg och arbeta-
de som pastor med inriktning gudstjänstförnyelse 
och unga vuxna i Betlehemskyrkan. Efter 6 år 
började hon arbeta i Saronkyrkan, Göteborg. Där 
har hon under det senaste året varit tillförordnad 
församlingsföreståndare. 
 Elin säger att det finns mycket som hon 
ser fram emot med detta otroligt spännande, 
utvecklande och roliga arbete. Hon vill verka för 
ett fortsatt gott ekumeniskt arbete i regionen. Två 
områden som hon tycker är viktiga att lyfta är:

– På vilket sätt vi är kyrka idag utifrån vår tids 
stora frågor och utmaningar. Som till exempel 
främlingsfientlighet, ensamhet, psykisk ohälsa.

– Pastorer som slutar är en annan utmaning för 
kyrkan som hon under de senare åren funderat på 
– och försökt förstå – vad som gör att alldeles för 
många pastorer väljer att avsluta sin församlings-
tjänst. Vad behöver vi förstå och vad kan vi göra 
för att inte förlora goda medarbetare?

REGIONAL KYRKOLEDARE NORD

André Jakobsson  
Ålder: 47 år 
Bor: Sävar 
Familj: Gift med Anna och har fem barn. Amos, 
Adelina, Asta, Aina och Astrid.  
Intresse: Musik! Jag spelar piano och jobbar myck-
et med kör.  

André Jakobsson bor i Sävar norr om Umeå sedan 
år 2000. Han är uppvuxen i Umeå och läste gym-
nasiet i Skellefteå. Han har bott i Stockholm i två 
omgångar där han bland annat var ungdomspastor 
i Botkyrka. Andrés kyrkliga hemvist var från barn-
domen Pingstkyrkan i Umeå där han också arbeta-
de som ungdomsledare under fem år. Han har läst 
teologi vid Umeå universitet. 
 Sedan flyttade han till Sävar och blev pastor 
i pingstkyrkan där. Han har alltid varit ekume-
niskt engagerad och arbetet i Sävar har varit 
väldigt präglat av det. 2009 bildades Sävaråkyrkan 
som en ny församling ansluten till både Equmeni-
akyrkan och Pingst. 2013 ordinerades André som 
pastor inom Equmeniakyrkan. 
 Hans arbete i Sävar har framförallt präglats 
av tre saker. Ekumenik, samhällsengagemang och 
ett brinnande musikintresse. Förutom allt musice-
rande i församlingen spelar han regelbundet med 
Samuel Ljungblahd, bland andra. Han tycker att 
musiken är en fantastisk väg till gemenskap och 
engagemang och han säger att Sävaråkyrkan har 
fler körsångare än församlingsmedlemmar. 
 När André tänker på rollen som regional 
kyrkoledare skulle han vilja bidra med precis det 
som följt honom; ekumenik, samhällsengagemang 
och kanske också musik. Han säger att förutsätt-
ningarna för kyrkan i vårt samhälle är väldigt 
olika beroende på var i Sverige vi finns. Och han 
älskar formuleringen i vår teologiska grund: ”Equ-
meniakyrkan är i tiden ett provisorium i väntan 
på Kristi kyrkas synliga enhet.”

KYRKOSTYRELSENS FÖRSLAG  
TILL REGIONAL KYRKOLEDARE
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG  
TILL KYRKOSTYRELSE

Valberedningen för Equmeniakyrkan består av nio ledamöter som var och en har en mandatperiod  
på tre år. Uppgiften är att föreslå årsmötet presidium för kyrkokonferens och kyrkostyrelse under 
året. Utöver detta tillkommer en rad andra val som kan ses i handlingarna. 

Under året har valberedningen träffats vid tre tillfällen samt haft två telefonmöten. Valberedningen 
har även träffat kyrkoledare samt ordförande för styrelsen och utöver detta haft enskilda intervjuer 
med sittande styrelse. Valberedningen har också mottagit nomineringar och namnförslag till kom-
mande styrelse från församlingar och privatpersoner. 

Med beaktande av förra årets många nyval har valberedningen tagit fasta på två ledord inför årets  
förslag till årsmötet: stabilitet och kontinuitet. En samlad bedömning har gjorts av nomineringar 
samt de som står för omval och valberedningen föreslår omval av samtliga ledamöter.

Valberedning inför 2019 års kyrkokonferens,  
som tackar för ert förtroende, har bestått av: 

André Kikuchi, Luleå, ordförande 

Tommy Aronsson, Stuvsta, vice ordförande 

MajLis Morhed Hultvall, Örebro 

Moa Nilsson Forsén, Vilhelmina/Stockholm 

Christina Karlsson, Skärkind

Jacob Östervall, Tumba 

Urban Erestam, Alingsås 

Simon Semelin, Floda

Kim D Bergman, Alvik
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KANDIDAT TILL ORDFÖRANDEPOSTEN
Susanne Rodmar 
Ålder: 51 år
Församling: Equmenia-

kyrkan Rimbo

Vilka kompetenser och 
personliga egenskaper 
vill du bidra med? 
Jag vill bidra med ett 

ekumeniskt perspektiv 

och att alltid vilja se vad 

kyrkan är och gör för dem som inte finns innan-

för tröskeln. Jag har stor erfarenhet av att möta 

människor som inte redan kan kyrkans språk och 

koder. Som person är jag lugn och trygg, princip-

fast och pragmatisk. Sedan snart sex år tillbaka 

är jag landsbygdsbo och det ger helt andra utsik-

ter och insikter jämfört med dem jag hade som 

förortsbo. Att se helheten och det som förenar oss 

i kyrkan är viktigt.

Vad betyder tron på Jesus Kristus för dig?
Tron på Jesus Kristus betyder för mig ett samman-

hang och en livstolkning, en trygghet att vara 

älskad och en utmaning att leva livet för andra.

LEDAMÖTER SOM STÅR FÖR OMVAL

Johan Adolfsson  
- omval
Ålder: 39 år

Församling: Ansgarskyr-

kans församling, Lidingö

Vilka kompetenser och 
personliga egenskaper 
vill du bidra med? 
I styrelsens arbete hopp-

as jag kunna bidra med 

kunskap kring juridik och god byråkrati samt frå-

gor kring bildningsverksamhet. Jag hoppas också 

kunna bidra med eftertanke och reflektion.

Vad betyder tron på Jesus Kristus för dig?
För mig betyder det en stabil grund på vilken jag 

känner mig trygg och ger mig stöd i både med- 

och motgångar i livet.

Därför ställer jag upp för omval?
För att jag känner att jag kan fortsatt vara med att 

bidra i styrelsens arbete för att utveckla kyrkan, så 

att kyrkan får vara en viktig plats i samhället och 

nå än fler människor. 

Kerstin Torkelsson 
Enlund  
- omval
Ålder: 61 år

Församling: Skillinge 

Missionshus

Vilka kompetenser och 
personliga egenskaper 
vill du bidra med?
Jag vill bidra med min 

långa erfarenhet av ledarskap inom både folkbild-

ning och kyrka, vilket innebär såväl fördjupning 

av innehållsfrågor som strategi, organisation och 

förändringsledning. Frågor om ett mångkulturellt 

samhälle och religionens nya roll i ett sekularise-

rat Sverige intresserar mig mycket.

 Jag har ett stort intresse för och kännedom 

om Mellanöstern och mellanösterns kristna, rela-

terat till Bildas 25-åriga närvaro i Jerusalem.

 Erfarenheter av ekumeniskt arbete och 

samverkan med andra kyrkofamiljer, inte minst 

den katolska och ortodoxa har fördjupat mig, 

mina insikter och min tro. Bildningsfrågor och 

folkbildning har varit grunden i en stor del av mitt 

yrkesverksamma liv.

 Mötet mellan kyrka och olika kulturyttring-

ar ligger mig också varmt om hjärtat, trons liv kan 

uttryckas på många olika sätt. Just nu fördjupar 

jag mig nyfiket i frågor om existentiella och andli-

ga perspektiv på hälsa och ledarskap.

Vad betyder tron på Jesus Kristus för dig?
Tron betyder för mig det yttersta fästet i livet och 

tillvaron. Tillsammans med alla i den världsvida 

kristna kyrkan vill jag vara bärare av hopp, helan-

de och försoning. Utifrån min tro vill jag leva livet 

innerligt och ansvarigt i relation till mina med-

människor och skapelsen.

Därför ställer jag upp för omval:
Under mitt första år i kyrkostyrelsen har jag fått ta 

del av ett viktigt arbete som visar på  en vilja och 

intention att Equmeniakyrkan utvecklas vidare. 

Styrelsearbetet är inspirerande och jag upplever 

att mina erfarenheter och kompetenser tas i bruk.
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Torbjörn Jacobsson  
- omval
Ålder: 48 år

Församling: Andreaskyr-

kan, Equmeniakyrkan, 

Södermalm 

Vilka kompetenser och 
personliga egenskaper 
vill du bidra med? 

Jag bidrar med bland annat ekonomi, finans (pla-

ceringar), riskhantering och allmänt kunnande 

om organisationer. Mina personliga egenskaper är 

att jag har en förmåga att snabbt kunna ta till mig 

material, förstå hur saker hänger ihop och sätta 

det i hela sammanhanget.

Vad betyder tron på Jesus Kristus för dig?
En grundtrygghet. Jag kan dela glädje, sorg och 

utmaningar med Jesus. I bönen och församlingen 

kan jag finna styrka, få bära och bli buren beroen-

de på vad som just nu behövs. Under senaste året 

har jag försökt att mer och mer leva i att jag är 

redskapet som Gud använder, inte den som behö-

ver göra och komma på allt själv eller tillsammans 

med andra. Vi behöver framförallt lyssna in vad 

Gud vill.

Därför ställer jag upp för omval: För att det fort-

farande är roligt! Och det är lite brist på ekonomer 

i kyrkostyrelsen!

Andreas Möller  
- omval
Ålder: 47 år

Församling: Valsätrakyr-

kan, Uppsala

Vilka kompetenser och 
personliga egenskaper 
vill du bidra med? Jag 

vill bidra med teologis-

ka och ideologiska perspektiv på de frågor som 

diskuteras, och vill i styrelsearbetet relatera till de 

utmaningar som den mindre församlingen ”mitt 

i byn” står i. Jag är intresserad av hur stadgar och 

Teologisk Grund kan tjäna kyrkans praktiska arbe-

te och utvecklas över tid. Jag tror även att Equme-

niakyrkans spår bakåt är viktiga för att vi ska hitta 

nya vägar framåt. Mina egna rötter finns i Baptist-

samfundet, och jag vill därför genom styrelsearbe-

tet ge mitt bidrag till det institutionella minnet i 

Equmeniakyrkan. 

Vad betyder tron på Jesus Kristus för dig? Min 

tro på Jesus ger mig en stadig grund för mitt liv, 

samtidigt som den ständigt utmanar till att se 

mina medmänniskor med hans ögon och försöka 

följa i hans fotspår.

Därför ställer jag upp för omval: Jag har suttit i 

kyrkostyrelsen sedan bildandet 2011, och det har 

varit en spännande resa. Jag tror det även fortsatt 

finns saker jag kan bidra med, och står därför till 

förfogande för omval.

KVARSTÅENDE STYRELSELEDAMÖTER

Miriam Carlsson
Ålder: 36 år

Församling: Equmenia-

kyrkan Fiskebäck

Vilka kompetenser och 
personliga egenskaper 
vill du bidra med? 
Min erfarenhet av att ha 

varit med sedan Equ-

meniakyrkan bildades. 

Fortsätta arbetet med verksamhetsplanen, hur vi 

organiserar och styr för att ha församlingarnas 

förnyelse, utveckling och växt i fokus.

Vad betyder tron på Jesus Kristus för dig?
En trygghet i livet, att vara självklart älskad, en 

utmaning att leva livet som hans lärjunge.

Gunnar Ekström
Ålder: 69 år

Församling: Smögens 

Missionsförsamling

Vilka kompetenser och 
personliga egenskaper 
vill du bidra med? 
Som småföretagare hela 

mitt liv tror jag att jag 

kan bidra med strategiskt tänkesätt kopplat till 

marknadsfrågor. Har även erfarenhet av förhand-

lingar, avtal. Har varit verksam i mindre försam-

lingar på tre olika orter, vilket gör att jag ser de 

mindre församlingarnas problem och möjligheter. 
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Jag har erfarenhet från styrelsearbetet i två olika 

församlingar som ordförande.

Vad betyder tron på Jesus Kristus för dig?
Tryggheten i mitt liv. Hjälp i livsavgörande situa-

tioner. Har börjat förstå kärleksbudskapets inne-

börd. Skillnaden i frågorna ”tror du på mig?” och 

”älskar du mig?”. Den frågar inte efter nytta eller 

resultat, den frågar bara efter den älskade.

Gustav Fransson
Ålder: 31 år 

Församling: Equmenia-

kyrkan Jonsered

Vilka kompetenser och 
personliga egenskaper 
vill du bidra med? 
Jag brinner för frågor 

som rör vad det innebär 

att vara en kyrka för hela 

livet och vad detta får för konsekvenser i samhälle 

och församling. Brinner också för församlingsplan-

tering. Detta i kombination med ett stort intresse 

för bland annat teologi och ekumenik är nog mina 

främsta kompetenser, eller erfarenheter kanske 

är ett bättre ord. Jag vill hoppas att jag med min 

person bidrar till att skapa en god stämning som 

fördjupar styrelsens arbete. Jag är för det mesta 

rätt glad.

Vad betyder tron på Jesus Kristus för dig?
Allt. Tron på Kristus är det själens ankare vilket 

gör mitt liv värt att leva. Vissheten om att Kris-

tus försonat mig med Fadern genom sin död och 

uppståndelse är mitt främsta hopp och min stora 

glädje.

Hani Megalla Ghattas
Ålder: 68 år

Församling: Jakobs-

bergskyrkans församling

Vilka kompetenser och 
personliga egenskaper 
vill du bidra med?
Jag vill gärna bidra med 

mina kunskaper i inte-

grations- och flyktingfrågor, med särskilt fokus på 

nyanlända från Mellanöstern.

 Jag kom hit till Sverige 1977 och redan 1978 

blev jag medlem i vad som då hette Järfälla Mis-

sionsförsamling, numer Jakobsbergskyrkan. Jag 

jobbade först som kontaktperson inom SMF för 

nyanlända från Syrien och Libanon, och från 1984 

som hemspråkslärare.

 Det är erfarenheterna från det arbetet och 

dem jag fått inom föreningslivet och genom olika 

politiska uppdrag som präglat mig mest som yr-

kesmänniska.

Vad betyder tron på Jesus Kristus för dig?
Allt! Jag växte upp i kyrkan i Aleppo i Syrien, där 

jag också blev ungdomsledare med tiden. De åren 

var fyllda av berikande upplevelser som följt mig 

genom livet.

 Jag är stolt och glad att, som medlem av 

kyrkostyrelsen, kunna ge mitt vittnesbörd och att 

kunna välkomna mina landsmän till ett samman-

hang där vi hyllar Jesus Kristus som Herre och 

Frälsare – även här, i deras nya hemland, Sverige.

Eva-Lena Gustavsson
Ålder: 63 år

Församling: Torsby Mis-

sionsförsamling - en del 

av Equmeniakyrkan

Vilka kompetenser och 
personliga egenskaper 
vill du bidra med?
Har lång erfarenhet av 

styrelsearbete i flera myn-

digheter och organisationer på såväl lokal, regio-

nal som nationell nivå. Pastor i Equmeniakyrkan. 

Var ersättare i riksdagen 2017-2018 med uppdrag 

i Konstitutionsutskottet. Kan bidra med omvärlds-

spaning och kontakter i ett brett nätverk. Har 

arbetat på kurs-lägergården Vägsjöfors Herrgård i 

17 år och därefter som Personligt Ombud för per-

soner med psykiska funktionsnedsättningar. Har 

ett stort socialt/ diakonalt fokus som pastor. 

Vad betyder tron på Jesus Kristus för dig?
En källa till inspiration, kraft och mod.

 När Jesus möter den blinde mannen frågar 

han - Vad kan jag göra för dig? Det är en bra ut-

gångspunkt för oss som kristna att ställa till de vi 

möter som församling och enskilda.
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Anna Kimming
Ålder: 69 år

Församling: Västerort-

skyrkan, Vällingby

Vilka kompetenser och 
personliga egenska-
per vill du bidra med? 
Under 51 års medlem-

skap i Missionskyrkan/

Equmeniakyrkan i fem 

olika församlingar (Sollebrunn, Lund, Lidingö, 

Växjö och Vällingby) har jag hunnit dela mycket 

av allt arbete som en församling gör och under 45 

års arbete som fysioterapeut med otaliga möten 

med människor har jag lärt mig mycket av livets 

utmaningar och samspel. 

Områden som jag tycker är viktiga är frågor om: 

 -mänskliga rättigheter 

- hotet mot klimatet för hela skapelsen 

- fred och nedrustning 

- den öppna kyrkan där det är högt i tak och där 

människor kan få erfara Guds närvaro i sina liv 

- integration, ekumenik och samarbete över religi-

onsgränser 

- pilgrimsvandring/retreat 

- dialog och folkbildning 

- jämställdhet

Vad betyder tron på Jesus Kristus för dig?
Min tro på Gud är självklar, den kom med från 

hemmets kristna fostran, fick sin näring i sön-

dagsskolan i Missionskyrkan, i SMU och från en 

omvändelseupplevelse vid 17 års ålder, fördjupa-

des i Kristna studentrörelsen och är under ständig 

bearbetning utifrån livets erfarenheter och dags-

aktuella frågor.

 Jesus Kristus är min förebild. Tron på ho-

nom och hans kärlek innebär för mig att utifrån 

min förmåga ta ansvar för hur det ser ut i min när-

het och i världen och aktivt arbeta för alla männ-

iskors lika värde, klimatet som är förutsättningen 

för allt liv samt fred och nedrustning.

Malin Lagerlöf
Ålder: 49 år

Församling: Missions-

kyrkan Vännäs

Vilka kompetenser och 
personliga egenska-
per vill du bidra med? 
Min positiva inställning 

och mitt lösningsfokus 

liksom min vilja att 

bidra där jag kan och ser att det behövs. Då jag är 

analytisk och gillar struktur kommer jag även att 

bidra i det strategiska arbetet med sikte att nå vår 

vision. Jag brinner för att varje människa oavsett 

ålder ska ha möjlighet att finna sin plats vilket 

gör att jag bland annat kommer att fortsätta ha 

barnen och samarbetet med Equmenia i fokus. 

Vad betyder tron på Jesus Kristus för dig? Tron 

är basen och grunden i mitt liv, den betyder så 

mycket men bland annat står den för trygghet, 

visshet och kärlek, vila och sammanhang och den 

är något jag vill dela med andra. 

 

Margareta Larsson
Ålder: 68 år

Församling: Gredel-

bykyrkan, Knivsta

Vilka kompetenser och 
personliga egenskaper 
vill du bidra med? 
Kompetens inom in-

ternationella frågor, 

utbildningsfrågor och 

lokalt församlingsliv. Personliga egenskaper; Lugn, 

eftertänksam, med en positiv syn på det mesta.

Vad betyder tron på Jesus Kristus för dig?
En plattform att stå på och en kompass i livet. Den 

är en viktig del av mitt vardagsliv och har bidragit 

till gemenskap med andra kristna. Genom Jesus 

kan jag ana något om Gud
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Anneli Liljemark
Ålder: 50 år

Församling: Hässelby 

Missionsförsamling

Vilka kompetenser och 
personliga egenskaper 
vill du bidra med?
Jag brinner för att bygga 

upp, leda och utveck-

la organisationer och 

människor. Att se människor växa och utvecklas. 

Det här har varit en röd tråd allt från den första 

scoutledarutbildningen i tonåren, många år som 

scoutledare i Equmenia, förtroendevald i försam-

ling mm, men även i mitt yrkesliv där jag varit 

chef på olika positioner på flera stora teknikkon-

sultbolag. Sedan åtta år äger och driver jag eget 

miljökonsultföretag som nu har ca 15 anställda på 

tre kontor i landet.  

 I grunden är jag en person med tydliga vär-

deringar som utgår från min tro. Jag är övertygad 

om att vi alla har unika gåvor att bidra med när vi 

hamnar på rätt plats och i rätt funktion. I grunden 

är jag lösningsorienterad, det som kan tyckas vara 

hinder försöker jag se runt och se som en möjlig-

het.  

 Jag är övertygad om att alla organisationer 

behöver ha tydliga mål och strategierna är vägen 

för att nå målet. Equmeniakyrkans strävan är att 

vara en kyrka där mötet med Jesus förvandlar mig, 

dig och världen. Att få förtroendet att sitta i kyr-

kostyrelsen ser jag som en möjlighet att var med 

och dra upp strategierna för att Equmeniakyrkan 

ska nå det målet. Det är även en möjlighet att få 

ge tillbaka till en kyrka som genom mitt liv betytt 

oerhört mycket. 

Vad betyder tron på Jesus Kristus för dig? 
För mig är tron grundstenen i mitt liv. Det som 

ger trygghet och stabilitet, men också det som ger 

mig basen att bygga mitt liv på. Jag har en strävan 

att det jag gör och det sätt jag lever ska spegla min 

tro. Jag uttrycker oftast min tro i konkret hand-

ling.
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Ibland hör vi att vi som kyrkosamfund som har 

växt fram ur den svenska frikyrkoväckelsen är 

låsta i en föreningsstruktur som skymmer vår 

identitet. Övertygelsen om alla människors lika 

värde och alla medlemmars lika rätt och ansvar att 

vara med och forma kyrka och församling är en 

omistlig del av vår identitet. Denna övertygelse är 

grunden för demokratin, men formerna behöver 

ständigt diskuteras och förnyas.

Vad är det då som skiljer en församling från en 

annan förening? Vad skiljer en kyrka i den svenska 

frikyrkotraditionen från en annan folkrörelseorga-

nisation? Svaren är olika beroende på perspektiv, 

men ett kännetecken är att församling och kyrka 

alltid utgår från ett ”tillsammans” som är vikti-

gare än det enskilda, en respekt för varje enskild 

människa som Guds avbild och en tro på att Gud 

kan tala till sin kyrka genom vilken människa som 

helst.

En avgörande skillnad mot andra föreningar är 

att kyrkan och församlingen har ett överordnat 

mål för sina beslut: att finna Guds vilja med sin 

kyrka. För ytterst är det inte vi som äger kyrkan, 

utan kyrkan är Guds. 

Kyrkornas världsråd fattar beslut med konsen-

susmetoder. Där beskrivs sådant beslutsfattande 

även som ett vittnesbörd om enhet och kärlek 

inför världen. Vittnesbördet handlar inte bara om 

vad vi gör utan även om hur vi gör det. 

1.1. BESLUTSPROCESSER MED GOTT KLIMAT 
Det som beskrivs i det följande är det som interna-

tionellt sett brukar kallas för konsensusmetoder. 

I Sverige är det inte bara enkelt att använda det 

begreppet. Den svenska arbetsmarknadens parter 

enades 1938 i Saltsjöbaden om en samförstånds- 

anda mellan arbetsgivarorganisationer och fack-

förbund som brukar kallas ”Den svenska modell- 

en”, internationellt känd och ofta erkänd. Många 

i Sverige verkar dock ofta relatera konsensus till 

en situation där den som inte är enig med övriga 

viker sig mot sin vilja, kanske för att inte vara den 

som medverkar till konflikt eller till att en upp- 

görelse inte nås. 

Att använda konsensusmetoder för besluts-

fattande är dock något annat. Det innebär att 

använda en metod som syftar till att genom olika 

verktyg hitta mötets gemensamma mening i en 

viss fråga. Ordet konsensus betyder enligt ord- 

boken ”samstämmighet mellan parter som har 

olika intressen”. Beslut fattas alltså inte genom att 

en person mer än 50% är eniga, utan genom att 

alla enas om en väg framåt. I likhet med aposteln 

Paulus tankar om kroppen i 1 Kor 12:12-31, där 

varje del bidrar till helheten, strävar konsensus-

metoderna efter att ta till vara gemenskapens 

olika bidrag till helheten. Det beslut som fattas 

kommer inte vara det första valet för alla, men 

alla kan stödja det och därmed ställa sig bakom 

beslutet. Det kommer att finnas tillfällen när ett 

majoritetsbeslut behövs för att välja mellan två 

alternativ, men i de flesta fall finns det bättre sätt 

att närma sig frågorna. 

Det är viktigt att redan i inledningen poängtera 

att konsensus inte nödvändigtvis betyder att varje 

fråga har en enskild lösning. Beslutet kan också bli 

att vi gemensamt kommer fram till hur en fråga 

ska hanteras i framtiden. 

Sann konsensus betyder inte enhällighet eller 

att alla genom grupptryck ska känna sig tvinga-

de att rösta på ett visst sätt. Sann konsensus kan 

enbart uppnås i en sann gemenskap. Det är inte 

ovanligt med starka känslor när ombud delger 

sina synpunkter med passion och glöd. I en sann 

gemenskap kan detta rymmas jämte en respekt 

för att verkligen lyssna på andra människors kän-

slor och tankar.

Falsk konsensus uppstår när ombud genom 

grupptryck eller liknande känner sig tvingade att 

rösta på ett visst sätt, eller upplever att det inte 

lönar sig att uttrycka en avvikande mening, och 

därför avstår från att yttra sig. I sann konsensus är 

inte enhällighet ett självändamål, utan processen 

syftar till att avvikande uppfattningar ska få höras, 

så att gemenskapen tillsammans finner den bästa 

vägen framåt.

För att undvika missförstånd används inte ordet 

”konsensus” för sig självt i resten av denna manu-

al. ”Konsensusmetoder” är de metoder vi använder 

i våra förhandlingar, och ordet ”enighet” används 

när vi är eniga i en fråga. 

Denna manual ska ses som ett levande doku-

ment som uppdateras och omformas efter behov, 

vars syfte är att beskriva och vägleda beslutsfattan-

de i Equmeniakyrkan.

1. INLEDNING
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2.1. ATT LYFTA EN FRÅGA
När man använder konsensusmetoder är det inte 

alltid klart från början vilka alternativ som finns. 

Det är ofta önskvärt att frågan lyfts med en öppen 

frågeställning och utan färdiga att-satser att ta 

ställning till. Det är ovant för oss som är vana vid 

majoritetsbeslut att diskutera frågor på detta sätt. 

Tanken bakom är att diskussionen inte i första 

hand bör komma att handla om huruvida vi kan 

ställa oss bakom de föreslagna att-satserna eller 

inte, eller hur de i så fall ska formuleras (om), utan 

att vi ska närma oss frågan öppet och mer förbe-

hållslöst. Kanske kan mötet hitta andra alternativ 

som bättre beskriver mötets mening än de alterna-

tiv som den ursprungliga förslagsställaren just då 

såg som de bästa.

Att skriva protokoll

En konsekvens av ett sådant sätt att närma sig 

en fråga som konsensusmetoder innebär, är att 

protokollsskrivandet också förändras. Två aspekter 

är viktiga att lyfta. För det första är det viktigt att 

sekreteraren är med i hela processen. Ordförande 

har metoder för att ”mäta temperaturen” i frågor-

na under processens gång. Dessa tillfällen visar 

i vilken riktning mötet rör sig och sekreterarens 

roll blir att tillsammans med ordförande efterhand 

börja formulera hur ett beslut kan se ut. För det 

andra är det viktigt att ordförande säkerställer att 

den skrivning som mötet enas om verkligen visar 

mötets mening.  

2.2. IBLAND BEHÖVS MAJORITETSBESLUT
Följande beslut fattas alltid med majoritets- 

beslut: budget, personval av olika slag, beslut om 

stadgeändring samt beslut om ansvarsfrihet. I 

de fall där majoritetsbeslut enligt denna manual 

krävs, bör behandlingen av frågan fram till be-

slutssessionen ske enligt konsensusmetoder (se 

vidare sid. 60)

Utöver dessa situationer kan det hända att det, 

efter att en fråga har presenterats, förklarats och 

ombuden haft möjlighet att lämna synpunkter, 

2. HUR VI FATTAR BESLUT I 
EQUMENIAKYRKAN

ändå visar sig nödvändigt att veta hur många som 

stödjer ett visst förslag eller inte. Då blir också 

majoritetsbeslut nödvändigt.

Denna process beskrivs mer ingående på sid. 61.

2.3. RÖSTNING
Om röstning behövs, sker den på det sätt presidiet 

beslutar. Det kan vara genom exempelvis acklama-

tion, genom att använda indikatorkorten (läs mer 

om indikatorkorten på sid. 57) eller med röstsed-

lar.

Röstning genom ombud/Bundna mandat 

Endast de ombud som befinner sig i lokalen kan 

delta i beslut och eventuell omröstning. Detta 

finns också beskrivet i Equmeniakyrkans stadgar.

Sann konsensus omöjliggör för församlingarna 

att skicka ombud med bundna mandat. I frågor 

som på förhand har annonserats att dessa kom-

mer att beslutas genom majoritetsbeslut är det 

dock möjligt att tydligare uttala församlingens 

ståndpunkt. Så långt det är möjligt bör det dock 

undvikas, eftersom det riskerar att påverka för-

handlingarna och klimatet i förhandlingarna på 

ett negativt sätt. Det är dock viktigt att ombuden 

är väl förtrogna med församlingens grundläggan-

de inställning, men också att ombuden känner sig 

fria att delta i ett beslut som inte stämmer helt 

med denna, om diskussionerna i plenum har gjort 

klart att det är gemenskapens vilja att gå i en an-

nan riktning än församlingen först tänkte sig.

2.4. VERKTYG FÖR ATT ÖKA OMBUDENS 
MÖJLIGHETER ATT GÖRA SIN RÖST HÖRD
I plenumförhandlingarna kan presidiet efterfråga 

olika kategorier (se 3.1 under rubriken ”Talartid 

och kategorier”) för att låta så många röster som 

möjligt höras. Men konsensusmetoder innebär 

inte bara förhandlingar i plenum där en talare i 

taget talar till hela mötet. Presidiet kan också låta 

fler få möjlighet att tala genom att bryta plenum 

för t.ex. bikupor och gruppsamtal. I flödesschemat 

på sid. 62finns exempel på sådana verktyg.
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Samtalstorg

Samtalstorget är ett viktigt forum där fler röster 

kan få höras. Efter att en fråga presenterats i ple-

num och klargörande frågor behandlats kan sam-

talen fortsätta på samtalstorget. Processledarens 

uppgift blir att leda samtalet på samtalstorget och 

föra tillbaka samtalen till plenum. På samtalstor-

get kan förslag till formuleringar kring beslut 

ha uppkommit. Dessa redovisas då för plenum. 

Därefter fortsätter behandlingen av frågan i ple-

num och ombuden har möjlighet att ge ytterligare 

synpunkter som inte verkar ha framkommit på 

samtalstorget eller inte fanns med i processleda-

rens redovisning.

2.5. ORDFÖRANDES ROLL
Det är viktigt att ordförande är väl förtrogen med 

de principer/den manual som gäller för konsen-

susprocessen och hur förhandlingar med kon-

sensusmetoder genomförs. Ordförande behöver 

noggrann utbildning och mötet har rätt att kräva 

att ordföranden är väl utbildad. 

Ordförandes roll kan sammanfattas med att hen 

ska leda plenumförhandlingarna på ett sätt som 

hjälper mötet att gemensamt hitta vägen framåt.

Ordförande ska leda förhandlingarna med stort omdöme 

och ansvarstagande för processen genom att:
- Påminna mötet om dess makt och ansvar  

och om syftet med just denna session.

- Säkerställa att ombuden accepterar att  
arbeta enligt den utvalda beslutsmodellen.

- Tillsammans med övriga presidiet föreslå  
omröstningsmodell vid behov. 

- Fördela ordet så att både de som är för och  
de som är emot får höras.

- Vid behov bryta talarlistan för enskild bön  
och stillhet, bikupesamtal och dylikt.

- Besluta i procedurfrågor/ordningsfrågor.

- Avväga om mötet ska byta beslutsmodell.

Vid konsensusprocesser ska ordförande:
- Efterfråga respons på presentationer och vara 

lyhörd för mötets mening efterhand som den 
visar sig.

- Noga uppmärksamma hur ombuden använder 
sina indikatorkort och ge tydlig respons till  
förslagsställare och mötet huruvida det finns 
stöd eller ej i rummet för de förslag som väcks.

- Summera och hitta huvudtemata i diskussionen 

och hitta fokus för nästa steg i processen.

- Uppmuntra att beslut fattas steg för steg snarare 
än i slutet av varje diskussion

Ordförande kan komma att få råd från övriga pre-

sidiet, men måste vara mycket lyhörd för mötets 

diskussion och vart den leder.

2.6. PRESIDIET
Utöver en eller flera ordförande består presidiet av 

sekreterare, bildsekreterare och metodstödjare. 

Sekreterarens uppgift har tidigare beskrivits 

under 2.1 (underrubrik Att skriva protokoll). 

Bildsekreterare hjälper ombud och presidium 

att följa med i debatten genom att visa exempelvis 

liggande förslag på beslut på skärmar synliga för 

alla.

Metodstödjare är en person som inte är ord-

förande, men som har till sin uppgift att stötta 

ordförande. Genom att inte ha en formell uppgift 

i själva förhandlingarna ges möjlighet att följa 

med och betrakta processen och därigenom hjälpa 

ordförande att lyssna och känna av var i processen 

samtalet befinner sig samt ge råd om t ex val av 

verktyg, vilka kategorier som ännu inte hörts eller 

hjälpa till att formulera beslutspunkter (läs mer 

om kategorier på sid. 8). Metodstödjaren är också 

en resurs för ombuden, och finns till hands för att 

svara på frågor samt påminna om hur metoderna 

är tänkta att fungera
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3.1. FÖRHANDLINGAR I PLENUM
Inledning

Varje förhandlingspass inleds med gemensam 

bön, sång, stillhet eller annan form av tillbedjan.  

Därefter klargör ordförande hur passet ska struk-

tureras och tiden användas. 

Handlingar

Ombuden förväntas vara väl införstådda med de 

handlingar som funnits tillgängliga enligt stad-

garna före mötet. Motioner och andra frågor som 

presenterats i handlingarna kan ändå presenteras 

inför behandling i plenum.

Presentation av fråga

När en fråga tas upp för diskussion i plenum pre-

senteras den först. Efter att den presenterats ges 

ombuden möjlighet att ställa klargörande frågor. 

Ordförande kan be den som presenterat frågan att 

förtydliga eller hänföra frågan till annat forum,  

t ex samtalstorg.

Begära ordet

Ombuden begär ordet genom att gå till någon av 

talarstationerna. En funktionär skriver in namn 

och församling, så att presidiet får överblick över 

vilka som begär ordet. Ordet fördelas av ordföran-

de. Den som har ordet har rätt att tala utan att 

bli avbruten, dock kan en begäran om ordnings-

fråga avbryta talaren. Ombud som talar till mötet 

vänder sig till ordförande. Ev. talarstol på podiet 

används endast vid inledande presentation av en 

fråga. Sittande ordförande deltar inte i samtalet 

med inlägg eller synpunkter utan har till uppgift 

att lyssna och sammanfatta och föra mötet vidare.

Talartid

Om inte mötet beslutat annat är talartiden fem 

minuter vid presentation av en fråga. Efterföljande 

talare har rätt till tre minuters talartid. Mötet kan 

vid behov besluta om att ändra talartiden.

Talarlista och kategorier

Ett uttalat syfte med att använda konsensusmeto-

der vid beslutsfattande är att på ett tydligare sätt 

3. SÅ HÄR GÅR DET TILL
göra flera olika sorters röster med olika erfaren-

heter hörda i diskussion, debatt och samtal. Ett 

viktigt verktyg för presidiet är därför att det ges 

möjlighet att styra över talarlistan. För att det ska 

ske på ett sätt som alla upplever som rättvist är 

det viktigt att identifiera kategorier i förväg. För 

Equmeniakyrkans del kan dessa vara t ex: kön, 

ålder, etnicitet, storlek på församling, landsbygds-

församling eller stadsförsamling, positiv eller 

negativ till just nu lagt förslag, etc. Ordförande 

ansvarar för att för frågan relevanta kategorier 

representeras. 

Utifrån dessa kategorier äger sedan presidiet 

rätt att fördela ordet så att röster från fler katego-

rier hörs i samtalet. Presidiet äger också rätt att 

särskilt efterlysa röster från kategorier som saknas 

i samtalet. Inget ombud kan tvingas att tala i  

plenum mot sin vilja.

Om flera ombud visar med indikatorkorten (se 

nedan) att de upplever att inget nytt tillkommer 

i samtalet, äger presidiet rätt att bryta talarlistan 

efter att det först gett resterande talare på listan 

möjlighet att överväga om de har nya argument 

att tillföra samtalet eller om deras argument redan 

framförts av någon annan.

Indikatorkort

Indikatorkorten är det kanske viktigaste redskap 

ett ombud har att göra sin röst hörd, och är till 

stor hjälp för presidiet i dess arbete. Orange och 

blå är bra färger att använda. Det är en tydlig 

skillnad mellan dem och även de som är färgblin-

da kan skilja på dem. Orange kort används för att 

visa positiv inställning till frågan eller förslaget, 

medan blått kort används för att visa negativ eller 

avvisande inställning, eller att det finns kvar-

stående frågor kring frågan eller förslaget som 

behöver belysas/besvaras. Detta sker kontinuerligt 

under samtalets gång, så att presidiet kan se hur 

ombuden reagerar på de förslag som ställs, och 

vid behov justera de förslag till beslutspunkter 

som just då diskuteras. Här hålls kortet upp i höjd 

med hakan, så att presidiet kan se. Om ombuden 

upplever att argument återkommer och inget nytt 

tillkommer kan de göra presidiet uppmärksamma 
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ORANGE KORT Används vid positiv inställning. BLÅTT KORT Används vid negativ / avvisande 

inställning eller att det finns kvarstående frågor 

som behöver besvaras

KORTEN I KORS När argument återkommer och 

inget nytt tillkommer uppmärksammar man presi-

diet med att hålla korsen i kors framför bröstet.
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Ordningsfråga 

En ordningsfråga kan lyftas av ombud vid vilket 

tillfälle som helst. Ordningsfrågan måste höra 

samman med det som just nu diskuteras eller den 

typ av session som mötet just nu är i. Ordnings-

fråga reses genom att ombudet ställer sig upp och 

påkallar presidiets uppmärksamhet genom att 

ropa ”ordningsfråga”.

Ordförande avbryter då den talare som har or-

det och ger ordet till den som begärt ordningsfrå-

ga. Ombudet förklarar varför och ordförande har 

sedan att välja mellan att:
- Besluta i enlighet med ordningsfrågan direkt.

- Be mötet (t.ex. genom att använda indikator- 
korten) att visa sin känsla inför ordningsfrågan 
och besluta därefter.

- Öppna för samtal och sedan gemensamt beslut  
i plenum.

Ordförandes beslut kan utmanas av ett ombud. 

Ombudet får då tre minuters talartid för att fram-

föra sin sak, ordförande svarar och en omröstning 

genomförs utan att saken diskuteras ytterligare. 

En sådan omröstning avgörs genom enkel majori-

tet.

 3.2. BESLUTSPROCESS
I detta avsnitt beskrivs de olika delar som ingår i 

en beslutsprocess enligt konsensusmetod. Varje 

fråga kommer inte att genomgå alla steg, men det 

är dock ofta en hjälp att följa stegen så noga som 

möjligt.

Ofta kommer ett steg smälta ihop med nästa 

utan ett tydligt avbrott mellan dem. 

 

Informationssession

Presentation

Syftet är att mötet ska få information som visar på 

flera möjliga perspektiv på frågan. Varför frågan 

har lyfts, relevant information för att förstå frågan 

och eventuellt ett förslag till beslut ska presente-

ras.

Klargörande

Ombud har möjlighet att ställa frågor för att få 

klargörande information. All relevant information 

ska, i möjligaste mån, komma alla till del under 

informationssessionen.Övervägandesession

Övervägandesession

Öppen diskussion

Här uppmuntras till ett livligt samtal kring olika 

åsikter. Det är mycket viktigt att argument både 

för och emot hörs i samtalet. 

I många frågor inleds samtalet med att ärendet 

behandlas på samtalstorget, där djupare samtal 

med förslagsställaren kan ske, förslag till beslut 

föreslås och en riktning börja anas. När ärendet 

sedan förs till plenum, presenteras det samtal 

som förts och presidiet föreslår förslag till beslut-

spunkter utifrån det. Sedan lämnas ordet fritt, och 

mötet får genom inlägg i samtalet och signaler 

med indikatorkorten arbeta sig fram till de be-

slutspunkter som den i en eller annan form kan 

säga ja till. Detta kan betyda att beslutspunkterna 

ser annorlunda ut än de gjorde när frågan först 

väcktes – om mötet verkar vilja avvisa ett ärende 

kan beslutspunkter till och med behöva formu-

leras negativt (dvs att inte besluta i enlighet med 

motionen/förslaget). Det är viktigt att alla – ombud 

såväl som förslagsställare – är införstådda med att 

de förslag till beslut som diskuteras i plenum är de 

enda förslag som ligger på bordet. Ett förslag som 

fanns i tex en motion kommer inte automatiskt 

upp för beslut i slutet av processen. Om någon 

beslutspunkt saknas, behöver den således läggas 

fram och prövas då genom att ombuden använder 

sina indikatorkort. Presidiet kan då konstatera om 

det finns stöd i rummet för att ta med en beslut-

spunkt, eller om det inte gör det. 

Ombud som vill yttra sig i frågan begär ordet 

vid talarstationerna (se ovan om att begära ordet 

på detta genom att hålla de båda indikatorkorten i 

kors framför bröstet.

När ombuden särskilt ombeds hålla upp sina 

kort bör de inte hålla det ena kortet bakom det 

andra, eftersom det då ser ut som att de menar det 

motsatta mot vad de egentligen menar för dem 

som sitter bakom.

Om lokalen ser ut så att inte alla kan se indika-

torkorten är det ordförandes uppgift att berätta 

för mötet hur det ser ut. 
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och talarlista). Samtliga ombud deltar dock löpan-

de i samtalet genom att med indikatorkorten visa 

presidiet vad de anser om det som just nu sägs.

Indikatorkorten kan även användas på presi-

diets initiativ. Ordförande kan be ombuden att 

hålla upp orange kort om de håller med och blått 

kort om de inte gör det. Genom att på detta sätt 

ofta ”mäta temperaturen” på frågan kan diskussio-

nen föras framåt och upprepningar av argument 

undvikas. Presidiet kan även bryta diskussionen 

för att ge utrymme för samtal i mindre grupper, 

s.k. bikupor.  Att samtala i mindre grupper är ett 

bra sätt att involvera fler i samtal och reflektion 

och syftar till att gemensamt i den mindre grupp-

en hitta fler argument som kan och bör delges 

mötet.

I både detta skede och i beslutssessionen (se 

nedan) är det viktigt att presidiet vid upprepade 

tillfällen också lämnar möjlighet till enskild bön 

och stillhet. Bön under förhandlingssessionerna 

måste vara enskild för att inte riskera att bönen 

används som påtryckningsmedel i samtalet och/

eller inför beslut.

Beslutssession

När frågan diskuterats färdigt, vilket mötet avgör 

gemensamt under ordförandes ledning, är det 

dags att fatta beslut om de beslutspunkter som  

arbetats fram. Det kan dock under beslutssession-

en visa sig att det behövs ytterligare bearbetning 

av beslutspunkterna för att kunna komma till be-

slut. Mötet kan då endera återgå till övervägande-

session eller hänföra bearbetningen till en mindre 

grupp som återkommer senare med ett förändrat 

förslag och detta ställs då inför mötet igen.

Beslut kan fattas på olika sätt, som beskrivs 

nedan.

Enighet

Om ordförande känner att mötet närmar sig enig-

het i att endera stödja ett förslag eller att inte göra 

det ombeds mötet bekräfta detta. Om enighet har 

uppnåtts i frågan deklarerar ordförande att ”Mötet 

har beslutat i enighet att…”.

Acceptans

Det kan också vara så att förslaget har ett starkt, 

men inte helt enigt, stöd. Ordförande ställer då 

frågan om de som är emot ändå kan acceptera 

att beslutet fattas. Om det är möjligt, deklarerar 

ordförande att ”Mötet har beslutat med acceptans 

att...”. 

Överenskommelse

Om det finns ombud som inte kan tänka sig att 

acceptera att beslutet fattas, uppmuntras de (av 

ordförande) att dela sina invändningar med mötet. 

Här krävs en skicklig ordförande så att ingen 

känner sig tvingad att yttra sig. Man kan känna 

sig obekväm med ett beslut utan att ha möjlighet 

eller vilja att utveckla varför. Presidiet kan också 

hjälpa till att formulera invändningarna. 

Själva överenskommelsen består i att mötet, i 

protokollet, noterar de invändningar mot beslutet 

som finns. Det betyder att de bevaras för efter- 

världen, utan att behöva formuleras som en per-

sonlig reservation.

När beslut fattas med överenskommelse dekla-

rerar ordförande att ”Mötet har beslutat genom 

överenskommelse att…”. I protokollet noteras 

(under själva beslutet) att ”i arbetet med att nå 

överenskommelsen noterades följande invänd-

ningar”.

Måste vi fatta beslut idag/under mötet?

Om enighet, acceptans eller överenskommelse 

inte kan uppnås måste mötet undersöka hur 

viktigt det är att beslut i frågan fattas i dag eller 

under mötet. Den frågan diskuteras med konsen-

susmetoder (information, övervägande, beslut). 

Om detta förfarande drar ut på tiden är det ord- 

förandes ansvar att bryta diskussionen för att fatta 

beslut. Om mötet då finner att frågan inte behö-

ver beslutas i dag/under mötet kan möjliga vägar 

framåt t.ex. vara:
- Att föra frågan till ett annat forum för beslut 

(delegera till exempelvis styrelsen eller liknan-
de).

- Återremiss till ursprunglig förslagsställare för 
att be dem överväga hur frågan ska läggas fram 
inför kommande möte.

- Beslut att mötet inte är rätt instans för beslut i 
denna fråga.

Om det råder enighet om att beslut måste fattas i 

dag/under mötet, hanteras frågan med majoritets-

beslut.
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3.3. MAJORITETSBESLUT
Att gå över till majoritetsbeslut

Innan mötet fattar beslut med majoritet förutsätts 

att presentation, klargörande och öppen diskus-

sion skett enligt manualen. För att övergå till 

majoritetsbeslut krävs att mötet är överens om att 

frågan måste beslutas i dag/under mötet. Ombud 

kan även begära att mötet ska gå till majoritets- 

beslut genom att väcka ordningsfråga, vilket i så 

fall avgörs med enkel majoritet. 

Att fatta majoritetsbeslut

När en fråga ska beslutas med majoritetsbeslut, 

antingen eftersom mötet beslutat så eller eftersom 

denna manual stadgar så, är det en förutsättning 

att det finns ett tydligt förslag till beslut att ta 

ställning till. Även för beslut som enligt manualen 

alltid fattas med majoritetsbeslut bör presenta-

tion, klargörande och överläggning ske enligt 

denna manual.

Ordförande informerar om hur röstningen går 

till samt, vid behov, hur ombuden går tillväga för 

att begära rösträkning.

Efter att beslut fattats deklarerar ordförande att 

”Mötet har beslutat genom majoritetsbeslut att…”.

Reservation och invändningar mot beslut

I traditionell parlamentarisk demokrati kan ett 

ombud anmäla en personlig reservation mot ett 

fattat beslut. Då noteras i protokollet att ”mot be-

slutet reserverade sig NN”. Den möjligheten finns 

även med konsensusmetoder, i de fall ett beslut 

fattats med majoritetsbeslut. Men det är värt att 

påpeka att konsensusmetoderna även erbjuder 

andra möjligheter för den som har invändningar 

mot ett beslut som är på väg att fattas. Genom 

överenskommelsen tas invändningarna – snarare 

än ombudets namn – till protokollet, och bevaras 

på så vis för eftervärlden. Dels slipper enskilda 

ombud stå med sina namn vid en reservation, och 

dels har framtida möten som eventuellt hanterar 

samma eller liknande frågor möjlighet att gå till-

baka och se vilka invändningar som fanns i frågan. 

För den som vill få sina invändningar synliggjorda 

kan därmed överenskommelsen utgöra ett bättre 

utfall, jämfört med att driva en fråga hela vägen 

till majoritetsomröstning.
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4. FLÖDESSCHEMA BESLUTSPROCESS
 

INFORMATIONSSESSION: Ärendet presenteras och eventuella klargörande frågor ställs och besvaras. 

Det är viktigt att frågorna inte utgör debattinlägg, utan berör just de förtydliganden som behövs för att 

frågan ska kunna diskuteras.

ÖVERVÄGANDESESSION: Öppet samtal om frågan. I många frågor inleds samtalet på samtalstorget. 

Presidiet kan även använda de andra verktyg som omnämns i flödesschemat. Det är viktigt att bön och 

stillhet är enskild, för att inte riskera användas för att påverka samtalet eller inför beslut. Förslag till 

beslutspunkter presenteras löpande, och med hjälp av indikatorkorten visar mötet om det finns stöd i 

rummet för att ta med en beslutspunkt till beslutssessionen. 

BESLUTSSESSION: I denna session är det bara ombud med rösträtt som får använda indikatorkorten. 

Vid behov kan presidiet dela upp besluten, så att några punkter tas i enighet, och andra med acceptans 

eller överenskommelse. Det är inte tänkt att beslutspunkter ska avslås här, eftersom de i så fall skulle ha 

sorterats bort redan under övervägandesessionen.

Om det bara finns orange kort i rummet, finner 

ordförande att beslut fattats i enighet.

Om det finns blå kort, ställs frågan om de som 

håller upp dem ändå kan acceptera att beslutet  

fattas. Finns det då bara orange kort i rummet, 

finner ordförande att beslut fattats med acceptans.

Om beslutet inte kan accepteras, ställs frågan 

om det går att göra en överenskommelse. De 

invändningar som finns sammanfattas av presidiet 

och/eller efterfrågas, så att de kan tas till proto- 

kollet. När invändningarna formulerats, ställs frå-

gan om mötet därmed kan fatta beslut. Finns det 

då bara orange kort i rummet, finner ordförande 

att beslut fattats genom överenskommelse. 

Om det trots allt fortfarande finns blå kort behö-

ver mötet undersöka andra vägar framåt. Den  

första frågan blir då om ett beslut alls behöver 

fattas i dag/under mötet. Om mötet kommer fram 

till att ett beslut behöver fattas, görs det med  

majoritetsbeslut.
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INFORMATIONS-
SESSION 

Presentation 

Klargörande 

ÖVERVÄGANDE-
SESSION 

Öppen diskussion 

Verktyg för att låta olika röster höras 
och för att lyssna in Anden 

Kategorier Bikupor Gruppsamtal Samtalstorg Bön och stillhet 

BESLUTSSESSION 

Gemensamt beslut att gå till beslutssession 

Presidiet summerar samtalet och föreslår 
beslut 

Har vi nått enighet? 

Kan inte acceptera. 
Undersöka vägar framåt 

Kan ändå 
acceptera 

Beslut idag? 

Majoritets-
beslut 

Andra 
möjligheter  

Mötet har 
beslutat genom 
majoritetsbeslut 

att… 

Mötet har 
beslutat genom 

överens-
kommelse att… 

Mötet har 
beslutat att… 

Mötet har 
beslutat i enighet 

att… 

Mindre grupp 
intygar att de blivit 

lyssnade på och 
kan stå ut med 

beslutet 

Ja Nej 

Ja 

Nej 
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ACCEPTANS En mindre grupp ombud accepterar 

ett beslut som inte skulle varit deras förstahands-

val, för att mötet ska komma vidare i frågan.

DELTAGARE Deltar i mötet utan att vara ombud. 

Kan ha yttranderätt eller sakna yttranderätt.  

Yttranderätt ges genom särskilt beslut av mötet.

ENIGHET Ett beslut som fattas av mötet, där  

samtliga ombud är eniga.

INDIKATORKORT Orange och blå kort som om-

bud och andra med yttranderätt (tex kyrkostyrel-

sen) använder för att till presidiet kommunicera 

sin inställning till det som just nu diskuteras. I 

beslutssessionen är det bara ombud som får använ-

da korten. 

KONSENSUS Ett ord vi sällan använder för sig. Vi 

talar istället om konsensusmetoder - de arbetssätt 

vi använder i våra förhandlingar.

KYRKOKONFERENS Equmeniakyrkans högsta 

beslutande organ. Samtliga församlingar har rätt 

att utse ombud efter sin storlek i enlighet med 

stadgarna. 

5. ORD OCH BEGREPP

METODSTÖDJARE En särskilt utsedd person som 

bistår ordförande i processen, svarar på frågor om 

de metoder som används och påminner om hur 

metoderna är tänkta att fungera.

OMBUD Person(er) utsedd av församlingen att 

representera församlingen i kyrkokonferensen. 

När manualen används i andra sammanhang – till 

exempel vid ett församlingsmöte eller årsmöte – 

motsvaras manualens ”ombud” av de medlemmar 

som närvarar vid mötet.

ORDFÖRANDE Den ordförande som är sittande 

ordförande för just det tillfälle som avses.

PLENUM Förhandlingar i storsal, en talar, övriga 

lyssnar.

PRESIDIUM Samtliga ordförande, sekreterare, 

bildsekreterare och metodstödjare.

ÖVERENSKOMMELSE Ett beslut fattas genom 

överenskommelse i de fall där en mindre grupp 

inte är överens med majoriteten, men ändå god-

känner att ett beslut fattas. Överenskommelse  

skiljer sig från acceptans genom att de invänd-

ningar som finns tas till protokollet.
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