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Ökad fokusering på församlingens grundläggande
uppgift

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att
1. uppdra till kyrkostyrelsen att utforma ett beslutsstöd för församlingarna som syftar
till att testa varje verksamhet utifrån kyrkoordningens portalparagrafer,
2. uppdra till kyrkostyrelsen att tillsätta en utredning för att undersöka vilka ändringar av kyrkoordningen som krävs för ingripanden mot församlingar som satsar sina
resurser på verksamheter som inte faller inom den ram som kyrkoordningen
stipulerar.

Motivering
Svenska kyrkans medlemssiffror visar sedan många år en nedåtgående trend och
kurvan tycks slutta allt brantare. På sikt leder detta, bland andra negativa konsekvenser, till försämrad ekonomi och ökat behov av effektiv användning av församlingars,
stifts och rikskyrkans resurser.
Fortfarande har dock Svenska kyrkan en särställning bland kristna samfund med
ett stort förtroende hos en majoritet av svenska folket. Det ger henne unikt goda
möjligheter att nå ut med det kristna budskapet och därmed ett stort ansvar att sprida
evangelium i en tid som kännetecknas av förvirring och oro för framtiden men också
av sökande efter Gud. Blir kyrkan framgångsrik kommer framtiden att te sig ljusare
än i nu läget, med ett ökat antal engagerade och överlåtna medlemmar som vill satsa
både tid och pengar på att bidra till att kyrkans uppgifter fullföljs.
I kyrkoordningens första avdelnings inledning slås det fast: ”Den grundläggande
tro, bekännelse och lära som Svenska kyrkan står för ska komma till uttryck i allt vad
kyrkan gör och säger … Kyrkans uppgift är att för alla klargöra vad dess tro,
bekännelse och lära innebär.” I kyrkoordningens andra avdelning blir det glasklart att
församlingens uppgift är en och endast en, att ”fira gudstjänst, bedriva undervisning
samt utöva diakoni och mission” med ett enda syfte ”att människor ska komma till tro
på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike
utbredas och skapelsen återupprättas”.
Nu är det tid att låta dessa portalparagrafer få genomslag i hela Svenska kyrkan
genom att sätta all verksamhet, pågående eller planerad, under lupp så att resurser inte
slösas på sådant som inte bidrar till att uppfylla det övergripande målet.
Församlingarna har enligt kyrkoordningen vittgående frihet att utforma sin egen
verksamhet. Mångfald och kreativitet är viktiga värden som det finns all anledning att
uppmuntra och ta vara på. Men det är en frihet som måste utövas under det ansvar
som den i kyrkoordningen stipulerade ramen innebär.
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Nuvarande regler ger mycket begränsade möjligheter för rikskyrkan och/eller
stiften att peka med hela handen. I stället handlar det om att uppmuntra församlingarna
och knuffa dem i rätt riktning. Ett beslutsstöd som hjälper församlingarna att analysera
sin nuvarande verksamhet och nagelfara planerade aktiviteter utifrån hur väl de
överensstämmer med det syfte som kyrkoordningen fastställer skulle, rätt utformat
med bland annat goda och dåliga exempel, kunna tjäna detta syfte. Den avgörande
frågan som måste kunna besvaras nöjaktigt kan förslagsvis formuleras: ”På vilket sätt
bidrar denna verksamhet till att sprida evangelium?”
Som en förlängning finns det anledning att undersöka om en striktare kontroll av
resursutnyttjandet på lokalplanet går att förena med församlingarnas frihet att forma
sin egen verksamhet. För detta krävs en utredning om vilka förändringar i
kyrkoordningen som i så fall skulle bli nödvändiga.
Stockholm den 30 juli 2018
Elisabeth Sandlund (FK)
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