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Tisdagen den 22 september 2009

Kyrkomötet 2009
Tisdagen den 22 september

Kl. 15.30–16.45
Kyrkomötets ledamöter och biskoparna deltog i en mässa i Uppsala domkyrka vid
vilken biskop Caroline Krook predikade. Därefter inleddes Kyrkomötet år 2009 i
Uppsala universitets aula i närvaro av H.K.H. kronprinsessan Victoria. Musik
framfördes av stråkkvartett ur Capella Upsaliensis under ledning av Inge Thorsson.
§ 1 Kyrkomötet öppnas

Ordföranden Gunnar Sibbmark höll ett inledningsanförande. Därefter förklarades
Kyrkomötet år 2009 öppnat.
§ 2 Anförande av ärkebiskopen

Ärkebiskop Anders Wejryd talade till Kyrkomötet.
§ 3 Hälsningar

Hälsningar framfördes av Kyrkornas världsråds tillträdande generalsekreterare Olav
Fykse Tveit, och Svenska Kyrkans Ungas förbundsordförande Johan Berkman.
§ 4 Inkomna skriftliga hälsningar

Fyra skriftliga hälsningar hade inkommit till Kyrkomötet.
Svenska Missionskyrkan, som i år samlas till kyrkokonferens i
Stockholm – den 21–24 maj, sänder er en varm hälsning.
Det sprakar kring årets kyrkokonferens. Färgerna lila och orange
speglar kraft, lust, puls, rörelse såväl som utgivandet och lidandet.
Det är mission med passion som är temat. Mission både hemma och
långt borta. Men hur delas tron med andra? Vi vill och tror att det
samtalet behöver leva och därför möts vi bl.a. i små samtalsgrupper.
Till symbol för hur de Livsnära samtalen präglar vår kyrkokonferens vill vi sända med ett ljus i vår hälsning. Ett ljus som
påminner om Guds glädje och nåd. Att vi tillsammans med er, övriga
kyrkor och samfund, får tjäna i vårt gemensamma missionsuppdrag
från Jesus Kristus.
Med tillönskan om Guds välsignelse
Svenska Missionskyrkan
Göran Zettergren
Missionsföreståndare
Adventistsamfundet i Sverige, som samlas till tacksägelsehelg och
valkonferens på vår skola Ekebyholmsskolan, Rimbo, den 26–30 juni
under temat Vunnen för att vinna, sänder varma hälsningar med bön
om Guds rika välsignelse över er och ert arbete.
En Bibelhälsning från Jesaja 52:7
Härligt är att höra budbärarens steg när han kommer över
bergen, han som bär bud om seger, som ropar ut goda
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nyheter, bär bud om räddning och säger till Sion: ”Din Gud
är konung!”
Stockholm den 18 maj 2009
Varma hälsningar med tillönskan om Guds välsignelse
Adventistsamfundet
Robert Sjölander
Audrey Andersson
Missionsföreståndare
Samfundssekreterare
EFS som samlas till årskonferens i Skellefteå den 21–24 maj, önskar
Guds välsignelse och ledning över er i ert viktiga arbete. I den
mångfasetterade tid vi lever behövs stor vishet och nåd från Gud för
att rätt beslut skall fattas. Vi ber att ni ska få del av det och även få
tro som behövs för att ta dessa beslut, och genom det bära evangeliet
om vår Herre Jesus vidare.
Skellefteå den 23 maj 2009
Tomas Nygren
ordförande

Anders Sjöberg
missionsföreståndare

Från Sveriges kristna råd hälsar 28 medlemskyrkor till 2009 års
kyrkomöte. Tack för god samverkan inom SKR – kyrkorna tillsammans – under året som varit, och vi ser fram emot ett fortsatt gott
samtal och arbete i en värld av ständig förändring och förnyelse. Nu
ber vi för Svenska kyrkans kyrkomöte, om stor klokskap i svåra
beslut, stor förståelse och respekt i olikheter och om ljus framtid för
den ekumeniska gemenskapen i Sverige och i världen.
”En är Herren, en är tron, ett är dopet, en är Gud och allas
fader, han som står över allting, verkar genom allt och finns i
allt.” (Ef 4:5-6)
Sundbyberg den 18 september 2009
För Sveriges Kristna Råd
Karin Wiborn
Missionsföreståndare, Svenska Baptistsamfundet
Ordförande, Sveriges Kristna Råd
Förhandlingarna ajournerades kl 16.10.
–––––
Förhandlingarna återupptogs kl 16.20.
§ 5 Parentation

Ordföranden meddelade att Kyrkomötets ledamot Birgitta Josefson Hultgren,
Lunds stift, avlidit i augusti 2009. Birgitta Josefson Hultgren hedrades med en tyst
minut.
§ 6 Anmälan av ny ledamot i Kyrkomötet

Anmäldes att Sven-Bertil Persson, Lunds stift utsetts till ny ledamot i Kyrkomötet
efter Birgitta Josefson Hultgren som avlidit. Ordföranden hälsade den nye
ledamoten välkommen till Kyrkomötet.
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§ 7 Anmälan av inkallade ersättare

Ordföranden meddelade att ett antal ledamöter hade anmält förhinder att delta i
Kyrkomötets sammanträde i september 2009 och att följande ersättare hade
inkallats:
Lena Brolin, Uppsala stift, ersätter Mikael Mogren
Gunvor Åsblom, Uppsala stift, ersätter Seth Henriksson
Anders Björkman, Linköpings stift, ersätter Christina Gyberg
Anders Boström, Linköpings stift, ersätter Per Ingvarsson
Ann-Christin Lind, Skara stift, ersätter Kenth Billing
Birgit Ahlström, Växjö stift, ersätter Lisbet Båfält
Olof Marcusson, Växjö stift, ersätter Solbritt Hammarqvist
Per Hinton, Lunds stift, ersätter Richard Bonnevier
Arnold Boström, Lunds stift, ersätter Gabriella Hedarv
Åke Andreasson, Göteborgs stift, ersätter Christina Eriksson
Lena Schachinger, Göteborgs stift, ersätter Bengt Arne Reinholdsson
Bengt Kristiansson, Göteborgs stift, ersätter Hanna Unger
Sune Frisk, Karlstads stift, ersätter Inger Olander
Benny Persson, Karlstads stift, ersätter Erik A Eriksson
Christina Andersson, Härnösands stift, ersätter Lizen Anterud
Sture Köhler, Luleå stift, ersätter Per Larsson
Monica Köpsén, Luleå stift, ersätter Solveig Ininbergs
Roland Samuelsson, Luleå stift, ersätter Jan-Eric Hildingsson
Christina Berglund, Stockholms stift, ersätter Alice Kuhnke
Helén Lindbäck, Stockholms stift, ersätter Michael Martinson
Margareta Ullhammar, Stockholms stift, ersätter Urban Gibson
Anmäldes att ersättare inte inkallats för Britt Beijer, Stockholms stift, Bo Lindell,
Linköpings stift, Lars Lundberg, Lunds stift, Johan Marklund, Karlstads stift och
Vera Skoglund, Uppsala stift, på grund av sent inkommen anmälan om förhinder.
§ 8 Regler för debatt i procedurfrågor och i valärenden samt för instämmande
och reservation
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att fastställa debattregler vid procedurfrågor och i valärenden
samt för instämmande och reservation enligt bilaga 1.
§ 9 Val av protokolljusterare

BESLUT

Kyrkomötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag att utse Bo Nilsson,
Inga Alm och Åsa Ek att tillsammans med ordförandena justera Kyrkomötets
protokoll 2009.
§ 10 Utskottsplacering av ny ledamot och inkallade ersättare

BESLUT

Kyrkomötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag att den nyvalda
ledamoten under återstoden av mandatperioden skulle ingå i följande utskott:
Sven-Bertil Persson, ersättare i Kyrkolivsutskottet efter Elisabet Nilsson som
ersätter Birgitta Josefson Hultgren som ledamot i Kyrkolivsutskottet.
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Kyrkomötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag att de inkallade ersättarna
skulle tjänstgöra som ersättare i följande utskott:
Lena Brolin, Gudstjänstutskottet
Gunvor Åsblom, Kyrkolivsutskottet
Anders Björkman, Ekonomi- och egendomsutskottet
Anders Boström, Organisationsutskottet
Ann-Christin Lind, Gudstjänstutskottet
Birgit Ahlström, Gudstjänstutskottet
Olof Marcusson, Ekumenikutskottet
Per Hinton, Organisationsutskottet
Åke Andreasson, Organisationsutskottet
Lena Schachinger, Ekumenikutskottet
Bengt Kristiansson, Budgetutskottet
Sune Frisk, Ekumenikutskottet
Benny Persson, Organisationsutskottet
Christina Andersson, Kyrkolivsutskottet
Sture Köhler, Tillsyns- och uppdragsutskottet
Monica Köpsén, Tillsyns- och uppdragsutskottet
Roland Samuelsson, Organisationsutskottet
Christina Berglund, Kyrkolivsutskottet
Helén Lindbäck, Kyrkolivsutskottet
Margareta Ullhammar, Ekumenikutskottet/Budgetutskottet
Inkallad ersättare inträder i utskottet som siste ersättare i sin nomineringsgrupp.
§ 11 Fyllnadsval till utskott vid årets kyrkomöte

BESLUT

Kyrkomötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag att för Kyrkomötet år
2009 utse
vice ordförande i Kyrkolivsutskottet
Sofia Särdquist, i stället för Rickard Bonnevier som anmält förhinder.
§ 12 Ändrad utskottsplacering

Valberedningen lämnade förslag till ändrad utskottsplacering. Mikael Härdig har
avsagt sig sin plats som ersättare i Ekumenikutskottet. Föreslås till ersättare i
Kyrkorättsutskottet. Marija Kogler-Johnsson har avsagt sig sin plats som ersättare
i Kyrkorättsutskottet. Föreslås till ersättare i Ekumenikutskottet. Per Hinton inkallad ersättare för Richard Bonnevier. Föreslås till ersättare i Organisationsutskottet. Christina Berglund inkallad ersättare för Alice Kuhnke. Föreslås till
ersättare i Kyrkolivsutskottet. Hans Wallmark har avsagt sig sin plats som ersättare i Gudstjänstutskottet. Platsen lämnas vakant.
I ärendet yttrade sig
Mats Hagelin, som föreslog att Marija Kogler Johnsson i stället ersätter Hans
Wallmark i Gudstjänstutskottet och att platsen som ersättare i Ekumenikutskottet lämnas vakant.
Paul Trossö, som återtog Valberedningens förslag i den delen.
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Kyrkomötet beslöt i enlighet med valberedningens samt med Mats Hagelins under
överläggningen framlagda förslag att för återstoden av mandatperioden,
Mikael Härding, ersätter Marija Kogler Johnsson i Kyrkorättsutskottet
Marija Kogler Johnsson, ersätter Hans Wallmark i Gudstjänstutskottet.
§ 13 Biskoparnas närvaro i utskotten

BESLUT

Kyrkomötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag att biskoparna får
närvara i utskotten enligt följande:
Gudstjänstutskottet
Martin Lind och Caroline Krook
Organisationsutskottet
Esbjörn Hagberg och Sven Thidevall
Tillsyns- och uppdragsutskottet
Hans-Erik Nordin och Antje Jackelén
Ekonomi- och egendomsutskottet
Tony Guldbrandzén
Ekumenikutskottet
Carl Axel Aurelius och Erik Aurelius
Kyrkolivsutskottet
Ragnar Persenius och Lennart Koskinen
Budgetutskottet
Hans Stiglund
Kyrkorättsutskottet
Thomas Söderberg
§ 14 Anmälan och bordläggning av inkomna ärenden

Anmäldes och bordlades skrivelser, motioner och övriga handlingar som inkommit till Kyrkomötet.
Kyrkostyrelsens skrivelser
2009:1
Verksamhet och ekonomi för Svenska kyrkans nationella nivå åren
2010–2012
2009:2
Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå år 2008 med bilagor
Uppföljning av mål och rambudget 2008 och Kyrkostyrelsens
behandling av kyrkomötets ärenden
2009:3
Ändringar i kyrkoordningen
2009:4
Nyöversättning av trosbekännelserna
2009:5
Styrning och ledning m.m.
2009:6
Vigsel och äktenskap
2009:7
Förslag till beslut om revidering av Instruktion för Nämnden för
internationell mission och diakoni samt av ändring av kyrkoordningen
Motioner
2009:1
Biskopars rösträtt i Kyrkomötet
Ola Isacsson
2009:2
Kyrkomötet 2.0 – nya arbetsformer
Maria Abrahamson m.fl.
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2009:3
2009:4
2009:5
2009:6
2009:7
2009:8
2009:9
2009:10
2009:11
2009:12
2009:13
2009:14
2009:15
2009:16
2009:17

2009:18
2009:19
2009:20
2009:21
2009:22
2009:23
2009:24

2009:25
2009:26
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Handbok i medlemsvård
Lars-Ivar Ericson
Diakoners medverkan vid begravnings- och vigselgudstjänster
Lars-Ivar Ericson
Utbildning i HBT-frågorna
Irene Gustafsson och Paul Trossö
Flyttning av Kyrkomötet till Uppsala Konsert- och Kongress
Bo Lennart Anbäcken
Värdesäkring av stiftsbidrag
Karl-Gunnar Svensson
Uppvärdera bikten
Karl-Gunnar Svensson och Marianne Kronbäck
Barnkonsekvensanalys
Gunnel Lagerkvist m.fl.
Förändrat valsystem
Karl-Gunnar Svensson m.fl.
Apologetisk nysatsning
Dag Sandahl
Mission som uppgift i kyrkoordningen
Dag Sandahl
Nationella minoriteter
Kristina Töyrä
Motverka våldet bland våra unga
Ylva Wahlström
Biskop i tio år
Ylva Wahlström
Direkt bevakning av Svenska kyrkans aktier på bolagsstämmor
Ylva Wahlström
Bli tydligare vid antagningsbedömningen till präst- och
diakonkandidater
Ylva Wahlström
Ge diakoner rösträtt i biskopsval
Ylva Wahlström
Nyöversättning av trosbekännelser
Ola Isacsson
Tillhörighet till Karlskrona Amiralitetsförsamling
Hakon Långström och Mats Hagelin
Själavård och andlig vägledning
Anna Karin Hammar
Missionsbegreppet i kyrkoordningen
Johan Åkesson och Bo Lennart Anbäcken
Flexibel mandattid för kyrkoråd och nämnder
Olle Reichenberg
Friare församlingstillhörighet – ta bort det tvingande
bosättningsbegreppet!
Susann Torgerson och Hakon Långström
Rösträtt vid biskopsval för präster inom EFS
Anna-Sara Walldén
Ekumeniska överläggningar om vigsel och äktenskap
Dag Sandahl och Bertil Murray

Protokoll
2009:27
2009:28

2009:29
2009:30
2009:31
2009:32
2009:33
2009:34
2009:35
2009:36
2009:37
2009:38
2009:39
2009:40
2009:41

2009:42
2009:43
2009:44
2009:45
2009:46

2009:47
2009:48
2009:49
2009:50

Tisdagen den 22 september 2009
Svenska kyrkans avsägelse av vigselrätten
Lennart Sacrédeus och Karl-Gunnar Svensson
Svenska kyrkans syn på äktenskapet utifrån åtagandena inom
Lutherska Världsförbundet och Borgågemenskapen
Lennart Sacrédeus och Karl-Gunnar Svensson
Avdragsrätt för privatpersoners gåvor till ideella organisationer
Lennart Sacrédeus
Öppet nattvardsbord för de odöpta
Johan Åkesson
Svenska kyrkan och landsbygden
Sten Persson m.fl.
Utred sättet att välja biskop
Susann Torgerson m.fl.
Friare församlingstillhörighet
Jan-Anders Ekelund m.fl.
Äktenskapet
Bertil Murray och Jan-Anders Ekelund
Samarbetskyrkor
Bertil Murray m.fl.
Kyrkvärd och förtroendevald
Anders Roos
Församlingssammanläggningar
Anki Erdmann m.fl.
Att välja biskop
Anders Roos
Vigsel och äktenskap
Nils Gårder
Utvidgat äktenskapsbegrepp och vigselrätt
Torbjörn Lindahl och Jan-Anders Ekelund
Val av de ledamöter och ersättare som ska vara präst eller diakon i
domkapitlet
Karl-Gunnar Svensson
Synliggör mångfaldsarbetet
Sofija Pedersen Videke och Anki Erdmann
Kyrkokonstansvarig person i varje församling
Inga Alm och Gunnel Lagerkvist
Vigsel och äktenskap
Erna Arhag
Kodsystem som beskriver tillgängligheten i Svenska kyrkans lokaler
Karl-Gunnar Svensson
Utredning om konsekvenserna av att upphäva lagen(1998:1591) om
Svenska kyrkan
Urban Gibson och Birgit Friggebo
Gemensam säkerhet och begränsad vapenexport
Anna Karin Hammar och Torgny Larsson
Försiktig språklig revision av trosbekännelserna
Hans-Olof Andrén
Svenska kyrkans medverkan i Jesusmanifestationen
Eva-Maria Munck och Gustaf Bengtsson
Äktenskapet och bekännelsen
Fredrik Sidenvall och Joakim Svensson
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2009:51
2009:52
2009:53
2009:54
2009:55
2009:56
2009:57
2009:58
2009:59
2009:60

2009:61
2009:62
2009:63
2009:64

2009:65
2009:66
2009:67

2009:68
2009:69
2009:70
2009:71
2009:72
2009:73
2009:74
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Bekännelseskrifterna
Fredrik Sidenvall m.fl.
Interaktiv mötesplats för Svenska kyrkan
Per Lindberg
Församlingssammanslagningar
Joakim Svensson och Fredrik Sidenvall
Diakonernas rösträtt vid biskopsval
Joakim Svensson och Fredrik Sidenvall
Barnkonsekvensanalysera mera!
Karin Långström Vinge och Runar Patriksson
Skapa en Svenska kyrkans musikskola i varje pastorat
Runar Patriksson
Jourhavande präst på internet
Karin Långström Vinge och Vivianne Wetterling
Studie för att bevara vår kyrkas kärnverksamhet
Bengt P. Gustafsson
Dop i krissituation
Johan Sobelius
Medvetandegör Svenska kyrkans betydelse för Sveriges identitet och
sammanhållning
Björn Söder
Avbryt kyrkornas stöd till internationella kriminella nätverk
Björn Söder
Vuxnas väg till tro
Bertil Murray
Billigare kyrkoval
Per Lindberg
Diakoners rätt att viga och förrätta jordfästningar i Svenska kyrkans
ordning
Runar Patriksson
Sveriges kristna råds folder om kyrkan och migrationsfrågorna
Margareta Sandstedt
Svenska kyrkan ska arbeta för att förebygga aborter
Margareta Sandstedt
Svenska kyrkans engagemang om flyktingar utifrån Sveriges
asyllagstiftning
Margareta Sandstedt
Vigsel och dop i utlandsförsamling
Anders Roos
Breddning av underlaget för kyrkoavgiften
Carl Korch
Andelen anställda av de förtroendevalda i Kyrkomötet
Anita Eiderbrant Bylund
Biskopars rösträtt i Kyrkomötet
Karl-Gunnar Svensson
Vigsel och äktenskap
Carina Etander Rimborg
Begravningsavgift eller gravavgift?
Carina Etander Rimborg
Yttrande till en befattning som diakon
Johan Sobelius

Protokoll
2009:75
2009:76
2009:77
2009:78
2009:79
2009:80
2009:81
2009:82
2009:83
2009:84
2009:85
2009:86
2009:87
2009:88
2009:89
2009:90
2009:91
2009:92
2009:93
2009:94
2009:95

Tisdagen den 22 september 2009
Kyrkoordningen och FN:s barnkonvention
Ola Isacsson och Dag Sandahl
Gör Gotland till försöksområde för fri församlingstillhörighet
Inger Harlevi
Kampanj för att öka medvetenheten om söndagens betydelse
Eva Nyman
Utveckla och stimulera Svenska kyrkans närvaro på internet
Ann-Sofie Persson och Maria Abrahamson
Orgelundervisning
Ann-Sofie Persson
Fokus på dopet
Sofija Pedersen Videke
Intensifiering av arbetet för fred och global rättvisa
Terence Hongslo
Övergång till kontinuitetsskogsbruk
Terence Hongslo
Diakonkandidaternas moment 22
Bo Hanson och Mary Österström
Stärk förtroendet för kyrkans rättssystem
Birgitta Wrede
Själavård
Britt Louise Agrell
Undervisning i kristen tro för barn upp till tolv år
Britt Louise Agrell
Incitamentsprogram och människosyn
Bo Hanson
Om detta måste vi tala – makt över och ansvar för vår sexualitet
Ulla Dahlberg
Vår Svenska kyrka måste leva som den lär!
Ulla Dahlberg
Själavård – en grunduppgift
Britta Olinder
Utlandskyrkan – församlingars ekonomiska ansvar
Britta Olinder
Omsorg om utsatta kristna minoriteter
Britta Olinder
Jämställdhet i nomineringsgruppernas förslag
Britta Olinder
Kyrkans verksamhet och församlingsbegreppet
Britta Olinder
Vigsel – ett kompromissförslag
Ola Isacsson

Verksamhetsberättelser
Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar
Svenska kyrkans valprövningsnämnd
Svenska kyrkans överklagandenämnd.
Anmäldes att endast punkt 2 i motion 26 kommer att beredas av utskottet. I
punkt 1 föreslås att Kyrkostyrelsens skrivelse 2009:6 ska avvisas. Detta strider
mot Kyrkomötets arbetsordning.
I ärendet yttrade sig Dag Sandahl.
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§ 15 Hänvisning av skrivelser, motioner och övriga ärenden till utskotten

Föredrogs presidiets förslag till hänvisning av skrivelser, motioner och övriga
ärenden till utskotten:
Kyrkostyrelsens skrivelser
Gudstjänstutskottet: 4, 6
Organisationsutskottet: 5
Budgetutskottet: 1, 2
Kyrkorättsutskottet: 3, 7
Motioner
Gudstjänstutskottet: motionerna 4, 8, 19, 26, 27, 28, 30, 34, 39, 40, 44, 48, 50,
59, 64, 72, 95
Organisationsutskottet: motionerna 1, 10, 18, 20, 23, 24, 25, 32, 33, 37, 38, 41,
53, 54, 58, 63, 71, 76, 94
Tillsyns- och uppdragsutskottet: motionerna 13, 15, 17, 36, 70, 74, 75, 83, 84, 89
Ekonomi- och egendomsutskottet: motionerna 7, 16, 29, 43, 45, 68, 69, 82, 87, 91
Ekumenikutskottet: motionerna 12, 22, 35, 47, 49, 61, 65, 67, 81, 92
Kyrkolivsutskottet: motionerna 3, 5, 9, 11, 14, 21, 31, 42, 52, 55, 56, 57, 60, 62,
66, 77, 78, 79, 80, 85, 86, 88, 90
Kyrkorättsutskottet: motionerna 2, 6, 46, 51, 73, 93
Övriga ärenden
Organisationsutskottet: Verksamhetsberättelse för Svenska kyrkans valprövningsnämnd
Tillsyns- och uppdragsutskottet: Verksamhetsberättelser för Svenska kyrkans
överklagandenämnd och Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar
I ärendet yttrade sig
Bertil Murray, som föreslog att motion 2009:26 och 2009:28 skulle hänvisas till
Ekumenikutskottet.
Förslag ställdes
dels om bifall till presidiets förslag,
dels om bifall till av Bertil Murray framfört förslag,
och förklarade ordföranden att han fann förslaget om bifall till presidiets förslag
med övervägande ja besvarat.
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att hänvisa skrivelser, motioner och övriga ärenden enligt
presidiets förslag.
§ 16 Meddelanden

Meddelades att utskottsarbetet börjar 15 minuter efter plenum.
Ordföranden påminde om den pärm med inkomna brev till Kyrkomötet som
finns i Mötesbyrån.
Förhandlingarna ajournerades kl. 16.45 till torsdagen den 24 september kl. 14.00.
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Torsdagen den 24 september 2009

Kyrkomötet 2009
Torsdagen den 24 september

Kl. 14.00–17.00
Förhandlingarna återupptogs under ledning av ordföranden.
§ 17 Seminarium om Kyrkorna i Europa och EU

Presidiet har efter samråd med gruppledarna för nomineringsgrupperna beslutat
att årets seminarium i Kyrkomötet ska handla om Kyrkorna och EU i Europa.
Efter en inledning av Anders Lindberg, tidigare direktor för sekretariatet för
teologi och ekumenik, hölls anföranden. Tomas Sandell, EU-konsult vid
Kyrkornas EU-kontor, talade om kyrkorna i Europa sett ur Bryssel-perspektiv,
Margarethe Isberg, tidigare vice ordförande i KEK, Europeiska kyrkokonferensen,
talade om KEK – vår plattform för ekumenik i Europa, Lena Kumlin, EU-jurist
vid Kyrkostyrelsen, Finska kyrkan, talade om Trepartssamarbetet – Finska
kyrkan, Svenska kyrkan och KEK:s Kommissionen för kyrka och samhälle och
Ragnar Svenserud, ordförande i SKR:s arbetsgrupp, talade om Ordförandehalvåret i ekumeniskt perspektiv.
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Kyrkomötet 2009
Fredagen den 25 september

Kl. 16.00–16.05
Förhandlingarna återupptogs under ledning av ordföranden.
§ 18 Parentation

Ordföranden meddelade att Kyrkomötets ledamot Kenth Billing, Skara stift,
avlidit den 22 september 2009. Kenth Billing hedrades med en tyst minut.
§ 19 Anmälan av betänkanden från utskotten

Ordföranden anmälde att utskottsarbetet under veckan resulterat i 63 betänkanden
och framförde ett tack till alla dem som på olika sätt varit involverade i detta
arbete.
§ 20 Förslag till avvikelse från arbetsordningen
BESLUT

Kyrkomötet beslöt på ordförandens förslag att, med avvikelse från bestämmelsen i
6 kap. 2 § i arbetsordning för Kyrkomötet, följande ska gälla för inlämnande av
frågor till frågedebatten den 20 oktober 2009:
En ledamot eller biskop som vill ställa en fråga i frågedebatten ska
senast åtta dagar innan årets andra sammanträde inleds sända frågan
till Kyrkomötets ordförande.
§ 21 Fastställande av debattregler

BESLUT

Kyrkomötet beslöt att fastställa debattregler för Kyrkomötet 2009 enligt bilaga 2.
§ 22 Meddelanden och ajournering

Ordförande tackade för gott arbete under Kyrkomötets första session.
Kyrkomötets förhandlingar ajournerades kl. 16.05 till tisdagen den 20 oktober
2009 kl 15.00.

12

Protokoll

Tisdagen den 20 oktober 2009

Kyrkomötet 2009
Tisdagen den 20 oktober

Kl. 15.00–18.00
§ 23 Kyrkomötets förhandlingar återupptas

Ordföranden förklarade Kyrkomötets förhandlingar återupptagna och hälsade
ledamöterna välkomna.
Sammanträdet inleddes med en andakt ledd av Margarethe Isberg.
§ 24 Hälsning

En hälsning framfördes av biskop Melvin Jimenez från den lutherska kyrkan i
Costa Rica.
§ 25 Anmälan av ny ledamot

Anmäldes att Britt-Marie Tullberg, Skara stift utsetts till ny ledamot i Kyrkomötet
efter Kenth Billing som avlidit.
Ordföranden hälsade den nya ledamoten välkommen till Kyrkomötet.
§ 26 Anmälan av inkallade ersättare

Ordföranden meddelade att ett antal ledamöter hade anmält förhinder att delta i
Kyrkomötets sammanträde i oktober 2009 och att följande ersättare hade inkallats:
Lena Brolin, Uppsala stift, ersätter Mikael Mogren
Micael Dahlberg, Uppsala stift, ersätter Anna-Karin Westerlund
Gunvor Åsblom, Uppsala stift, ersätter Seth Henriksson
Anders Björkman, Linköpings stift, ersätter Christina Gyberg
Anna Thuresson, Linköpings stift, ersätter Conny Tyrberg
Teresia Derlén, Linköpings stift, ersätter Per Ingvarsson
Rutger Gram, Skara stift, ersätter Britt-Marie Tullberg
Jan-Anders Ekelund, Skara stift, ersätter Berit Simonsson
Birgit Ahlström, Växjö stift, ersätter Lisbet Båfält
Olof Marcusson, Växjö stift, ersätter Solbritt Hammarqvist
Per Hinton, Lunds stift, ersätter Richard Bonnevier
Lennart Svensson, Lunds stift, ersätter Lars Lundberg
Arnold Boström, Stockholms stift, ersätter Gabriella Hedarv
Kristina Backe, Lunds stift, ersätter Ann-Sofie Persson
Åke Andreasson, Göteborgs stift, ersätter Christina Eriksson
Yngve Kalin, Göteborgs stift, ersätter Joakim Svensson
Lena Schachinger, Göteborgs stift, ersätter Bengt Arne Reinholdsson
Bengt Kristiansson, Göteborgs stift, ersätter Hanna Unger
Marie Johansson Gadde, Karlstads stift, ersätter Inger Olander
Benny Persson, Karlstads stift, ersätter Erik A Eriksson
Christina Andersson, Härnösands stift, ersätter Lizen Anterud
Sture Köhler, Luleå stift, ersätter Per Larsson
Monica Köpsén, Luleå stift, ersätter Solveig Ininbergs
Roland Samuelsson, Luleå stift, ersätter Jan-Eric Hildingsson
Christina Berglund, Stockholms stift, ersätter Alice Kuhnke
Niclas Lindberg, Stockholms stift, ersätter Paul Trossö
Helén Lindbäck, Luleå stift, ersätter Michael Martinson.
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Anmäldes att ersättare inte inkallats för Febe Björklund, Lunds stift, och Johan
Marklund, Karlstads stift, på grund av sent inkommen anmälan om förhinder.
§ 27 Anmälan och bordläggning av utskottens betänkanden

Anmäldes och bordlades betänkanden från utskottens arbete under Kyrkomötets
session i september 2009:
Gudstjänstutskottet 2009:1–6
Organisationsutskottet 2009:1–8
Tillsyns- och uppdragsutskottet 2009:1–12
Ekonomi- och egendomsutskottet 2009:1–6
Ekumenikutskottet 2009:1-7
Kyrkolivsutskottet 2009:1–14
Budgetutskottet 2009:1–2
Kyrkorättsutskottet 2009:1–8
§ 28 Meddelanden

Ordföranden meddelade att fråga 28 av Marianne Kronbäck återtagits med hänvisning till fråga 16 som rör samma ämne.
Ordföranden påminde om den pärm med inkomna brev till Kyrkomötet som
finns i mötesbyrån.
Ordföranden meddelade att Nordic Fairtrade Challenge ägde rum under dagen,
där de nordiska länderna utmanar varandra i att fika Rättvisemärkt. Kyrkomötet
skulle delta genom att dricka rättvisemärkt kaffe och te. Kyrkomötet beslutade
redan 2007 att arbeta för en diplomering av församlingar med den engelska
”Fairtrade Churches” som förebild. ”Kyrka för Rättvisemärkt” är ett resultat av
detta beslut.
Ordföranden erinrade om de regler och talartider som fastställts i september
för frågedebatten och för behandling av utskottsbetänkanden.
§ 29 Förändrad talartid i frågedebatten

Med anledning av det stora antal frågor som hade insänts till frågedebatten
föreslog ordföranden, för att debatten skulle hinna slutföras under tisdagen, en
viss förändring av talartiden.
BESLUT

Kyrkomötet beslöt i enlighet med ordförandens förslag att de utdelade svaren från
Kyrkostyrelsen och Nämnden för utbildning, forskning och kultur skulle anses
föredragna och att endast frågeställaren skulle få ett anförande som inte får
överstiga 3 minuter.
§ 30 Fråga 2009:1 Ansvarsfördelningen i Svenska kyrkan

Fråga 2009:1 var inlämnad av Ola Isacsson och ställd till Kyrkostyrelsen. Från
Kyrkostyrelsen svarade Nils Gårder.
I ärendet yttrade sig Ola Isacsson.
Debatten var därmed avslutad.

14

Protokoll

Tisdagen den 20 oktober 2009

§ 31 Fråga 2009:2 Svenska kyrkans information kring Rättvisemärkts garantier

Fråga 2009:2 var inlämnad av Margareta Sandstedt och ställd till Kyrkostyrelsen.
Från Kyrkostyrelsen svarade Erik Sjöstrand.
I den efterföljande debatten yttrade sig Margareta Sandstedt, Erik Sjöstrand (replik)
och Margareta Sandstedt (replik).
Debatten var därmed avslutad.
§ 32 Fråga 2009:3 Rikskollekter och bidrag till barn- och ungdomsorganisationer

Fråga 2009:3 var inlämnad av Gustaf Bengtsson och ställd till Kyrkostyrelsen.
Från Kyrkostyrelsen svarade Gunnar Prytz Leland.
I den efterföljande debatten yttrade sig Gustaf Bengtsson, Gunnar Prytz Leland
(replik) och Gustaf Bengtsson (replik).
Debatten var därmed avslutad.
§ 33 Fråga 2009:4 Religionsteologiskt grunddokument för samtal mellan
Svenska kyrkan och islam

Fråga 2009:4 var inlämnad av Carl Korch och ställd till Kyrkostyrelsen. Från
Kyrkostyrelsen svarade Hans Wallmark.
I den efterföljande debatten yttrade sig Carl Korch och Hans Wallmark (replik).
Debatten var därmed avslutad.
Förste vice ordföranden övertog kl. 15.30 ledningen av förhandlingarna.
§ 34 Fråga 2009:5 Att kunna avstå från att viga

Fråga 2009:5 var inlämnad av Anna-Sara Walldén och ställd till Kyrkostyrelsen.
Från Kyrkostyrelsen svarade Sten Elmberg.
I den efterföljande debatten yttrade sig Anna-Sara Walldén och Sten Elmberg (replik).
Debatten var därmed avslutad.
§ 35 Fråga 2009:6 Ekonomiska konsekvenser av kyrka–statreformen

Fråga 2009:6 var inlämnad av Dag Sandahl och ställd till Kyrkostyrelsen. Från
Kyrkostyrelsen svarade Britt Louise Agrell.
I den efterföljande debatten yttrade sig Dag Sandahl, Britt Louise Agrell (replik), Dag
Sandahl (replik), Britt Louise Agrell (replik), Dag Sandahl (replik), Britt Louise Agrell
önskade få antecknat till protokollet att hon inte hade rätt till ytterligare replik.
Debatten var därmed avslutad.
§ 36 Fråga 2009:7 Svenska kyrkan 2014

Fråga 2009:7 var inlämnad av Dag Sandahl och ställd till Kyrkostyrelsen. Från
Kyrkostyrelsen svarade Staffan Holmgren.
I den efterföljande debatten yttrade sig Dag Sandahl, Staffan Holmgren (replik),
Dag Sandahl (replik), Staffan Holmgren (replik) och Dag Sandahl (replik).
Debatten var därmed avslutad.
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§ 37 Fråga 2009:8 Antalet gudstjänstbesökare

Fråga 2009:8 var inlämnad av Dag Sandahl och ställd till Kyrkostyrelsen. Från
Kyrkostyrelsen svarade biskop Esbjörn Hagberg.
I den efterföljande debatten yttrade sig Dag Sandahl, biskop Esbjörn Hagberg
(replik) och Dag Sandahl (replik).
Debatten var därmed avslutad.
§ 38 Fråga 2009:9 Nationella nivåns personalkostnader

Fråga 2009:9 var inlämnad av Bengt P. Gustafsson och ställd till Kyrkostyrelsen.
Från Kyrkostyrelsen svarade Mats Hagelin.
I den efterföljande debatten yttrade sig Bengt P. Gustafsson, Mats Hagelin (replik)
och Bengt P. Gustafsson (replik).
Debatten var därmed avslutad.
§ 39 Fråga 2009:10 Kyrkostyrelsens pågående projekt

Fråga 2009:10 var inlämnad av Bengt P. Gustafsson och ställd till Kyrkostyrelsen.
Från Kyrkostyrelsen svarade Annette Lundquist Larsson.
I ärendet yttrade sig Bengt P. Gustafsson.
Debatten var därmed avslutad.
§ 40 Fråga 2009:11 Finansiering av äldreboende

Fråga 2009:11 var inlämnad av Roland Johansson och ställd till Kyrkostyrelsen.
Från Kyrkostyrelsen svarade Iréne Pierazzi.
I ärendet yttrade sig Roland Johansson.
Debatten var därmed avslutad.
§ 41 Fråga 2009:12 Webb-TV-gudstjänster

Fråga 2009:12 var inlämnad av Roland Johansson och ställd till Kyrkostyrelsen.
Från Kyrkostyrelsen svarade Anna Lundblad Mårtensson.
I den efterföljande debatten yttrade sig Roland Johansson, Anna Lundblad
Mårtensson (replik), Roland Johansson (replik) och Anna Lundblad Mårtensson
(replik).
Debatten var därmed avslutad.
§ 42 Fråga 2009:13 Etiska riktlinjer vid gravgrävning

Fråga 2009:13 var inlämnad av Helén Lindbäck och ställd till Kyrkostyrelsen.
Från Kyrkostyrelsen svarade Britt Louise Agrell.
I ärendet yttrade sig Helén Lindbäck.
Debatten var därmed avslutad.
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§ 43 Fråga 2009:14 Svenska kyrkans arbete på teckenspråk

Fråga 2009:14 var inlämnad av Kerstin Zetterberg och ställd till Kyrkostyrelsen.
Från Kyrkostyrelsen svarade Kristina Töyrä.
I den efterföljande debatten yttrade sig Kerstin Zetterberg och Kristina Töyrä (replik).
Debatten var därmed avslutad.
Andre vice ordföranden övertog kl. 16.05 ledningen av förhandlingarna.
§ 44 Fråga 2009:15 Medlemskap i Svenska kyrkan för nordiska folkkyrkomedlemmar som bosatt sig i Sverige

Fråga 2009:15 var inlämnad av Sven-E Kragh och ställd till Kyrkostyrelsen. Från
Kyrkostyrelsen svarade Hans Wallmark.
I den efterföljande debatten yttrade sig Sven-E Kragh, Hans Wallmark (replik) och
Sven-E Kragh (replik).
Debatten var därmed avslutad.
§ 45 Fråga 2009:16 Ekumeniken i kyrkoordningen

Fråga 2009:16 var inlämnad av Eric Muhl och ställd till Kyrkostyrelsen. Från
Kyrkostyrelsen svarade Nils Gårder.
I den efterföljande debatten yttrade sig Eric Muhl och Nils Gårder (replik).
Debatten var därmed avslutad.
§ 46 Fråga 2009:17 Kyrkans böcker på internet

Fråga 2009:17 var inlämnad av Eric Muhl och ställd till Kyrkostyrelsen. Från
Kyrkostyrelsen svarade Ingrid Smittsarve.
I den efterföljande debatten yttrade sig Eric Muhl, Ingrid Smittsarve (replik) och
Eric Muhl (replik).
Debatten var därmed avslutad.
§ 47 Fråga 2009:18 E-postkonton för pensionerad personal

Fråga 2009:18 var inlämnad av Eric Muhl och ställd till Kyrkostyrelsen. Från
Kyrkostyrelsen svarade Anna-Maria Björkman.
I den efterföljande debatten yttrade sig Eric Muhl, Anna-Maria Björkman (replik),
Eric Muhl (replik) och Anna-Maria Björkman (replik).
Debatten var därmed avslutad.
§ 48 Fråga 2009:19 Legitimationshandling för präster och diakonal personal

Fråga 2009:19 var inlämnad av Vivianne Wetterling och ställd till Kyrkostyrelsen.
Från Kyrkostyrelsen svarade Levi Bergström.
I den efterföljande debatten yttrade sig Vivianne Wetterling, Levi Bergström (replik)
och Vivianne Wetterling (replik).
Debatten var därmed avslutad.
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§ 49 Fråga 2009:20 Kyrkliga utbildningarna

Fråga 2009:20 var inlämnad av Åke Blomqvist och ställd till Nämnden för utbildning, forskning och kultur. Nämndens ordförande Britas Lennart Eriksson svarade.
I den efterföljande debatten yttrade sig Åke Blomqvist, Britas Lennart Eriksson
(replik), Åke Blomqvist (replik), Britas Lennart Eriksson (replik) och Åke Blomqvist
(replik).
Debatten var därmed avslutad.
§ 50 Fråga 2009:21 Deltagandet i kyrkoval

Fråga 2009:21 var inlämnad av Britta Olinder och ställd till Kyrkostyrelsen Från
Kyrkostyrelsen svarade Lars Johnsson.
I den efterföljande debatten yttrade sig Britta Olinder, Lars Johnsson (replik),
Britta Olinder (replik) och Lars Johnsson (replik).
Debatten var därmed avslutad.
§ 51 Fråga 2009:22 Administration av kyrkoval

Fråga 2009:22 var inlämnad av Key Lundegård och ställd till Kyrkostyrelsen.
Från Kyrkostyrelsen svarade Mats Hagelin.
I den efterföljande debatten yttrade sig Key Lundegård, Mats Hagelin (replik),
Key Lundegård (replik), Mats Hagelin (replik) och Key Lundegård (replik).
Debatten var därmed avslutad.
§ 52 Fråga 2009:23 Kyrkoval – upprätthållande av valhemligheten

Fråga 2009:23 var inlämnad av Key Lundegård och ställd till Kyrkostyrelsen.
Från Kyrkostyrelsen svarade Mats Hagelin.
I den efterföljande debatten yttrade sig Key Lundegård, Mats Hagelin (replik),
Key Lundegård (replik) och Mats Hagelin (replik).
Debatten var därmed avslutad.
§ 53 Fråga 2009:24 Tillvägagångssätt i samband med kyrkovalet

Fråga 2009:24 var inlämnad av Bertil Murray och ställd till Kyrkostyrelsen. Från
Kyrkostyrelsen svarade Lars Johnsson.
I den efterföljande debatten yttrade sig Bertil Murray, Lars Johnsson (replik),
Bertil Murray (replik), Lars Johnsson (replik) och Bertil Murray (replik).
Debatten var därmed avslutad.
§ 54 Fråga 2009:25 Dialog med inomkyrkliga grupper

Fråga 2009:25 var inlämnad av Bertil Murray och ställd till Kyrkostyrelsen. Från
Kyrkostyrelsen svarade Lennart Sacrédeus.
I ärendet yttrade sig Bertil Murray och andre vice ordförande.
Debatten var därmed avslutad.
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§ 55 Fråga 2009:26 Äktenskapet

Andre vice ordförande meddelade att frågan av Bertil Murray återtagits.
§ 56 Fråga 2009:27 Äktenskapsfrågan

Fråga 2009:27 var inlämnad av Marianne Kronbäck och ställd till Kyrkostyrelsen.
Från Kyrkostyrelsen svarade ärkebiskop Anders Wejryd.
I den efterföljande debatten yttrade sig Marianne Kronbäck, ärkebiskop Anders
Wejryd (replik), Marianne Kronbäck (replik), ärkebiskop Anders Wejryd (replik),
Dag Sandahl, ärkebiskop Anders Wejryd (replik), Dag Sandahl (replik) och
ärkebiskop Anders Wejryd (replik).
Debatten var därmed avslutad.
§ 57 Fråga 2009:29 Redovisning av personval

Fråga 2009:29 var inlämnad av Lars-Gunnar Frisk och ställd till Kyrkostyrelsen.
Från Kyrkostyrelsen svarade Levi Bergström.
I den efterföljande debatten yttrade sig Lars-Gunnar Frisk och Levi Bergström
(replik).
Debatten var därmed avslutad.
§ 58 Fråga 2009:30 Kyrkoordningen

Fråga 2009:30 var inlämnad av Fredrik Sidenvall och ställd till Kyrkostyrelsen.
Från Kyrkostyrelsen svarade Margarethe Isberg.
I den efterföljande debatten yttrade sig Fredrik Sidenvall, Margarethe Isberg (replik)
och Fredrik Sidenvall (replik).
Debatten var därmed avslutad.
Ordföranden övertog kl. 17.00 ledningen av förhandlingarna.
§ 59 Nyöversättning av trosbekännelser

Förelåg Gudstjänstutskottets betänkande G 2009:1 Nyöversättning av trosbekännelser.
I debatten yttrade sig
Ola Isacsson, som yrkade bifall till utskottets förslag
Anna Karin Hammar, som yrkade bifall till utskottets förslag
Kerstin Hesslefors Persson, som yrkade bifall till utskottets förslag
Margarethe Isberg, som yrkade bifall till utskottets förslag.
Överläggningen var därmed avslutad och förelåg endast utskottets förslag.
(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet den 22 oktober 2009)
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§ 60 Diakoners medverkan vid vigsel- och begravningsgudstjänster

Förelåg Gudstjänstutskottets betänkande G 2009:3 Diakoners medverkan vid
vigsel- och begravningsgudstjänster.
I debatten yttrade sig
Ingegerd Flock Andersson, som yrkade bifall till utskottets förslag
Lars-Ivar Ericson
Marianne Kronberg, som yrkade bifall till utskottets förslag
Rolf Forslin
I detta anförande instämde Bo Lennart Anbäcken
Runar Patriksson.
Överläggningen var därmed avslutad och förelåg endast utskottets förslag.
(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet den 22 oktober 2009)
§ 61 Uppvärdering av bikten

Förelåg Gudstjänstutskottets betänkande G 2009:4 Uppvärdering av bikten.
I debatten yttrade sig
Anna-Sara Walldén, som yrkade bifall till utskottets förslag
Marianne Kronbäck, som yrkade bifall till utskottets förslag.
Överläggningen var därmed avslutad och förelåg endast utskottets förslag.
(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet den 22 oktober 2009)
§ 62 Öppet nattvardsbord för de odöpta

Förelåg Gudstjänstutskottets betänkande G 2009:5 Öppet nattvardsbord för de
odöpta.
I debatten yttrade sig
Johan Åkesson, som yrkade bifall till utskottets förslag
I detta anförande instämde Bo Lennart Anbäcken
Anders Åkerlund, som yrkade bifall till utskottets förslag
Kerstin Hesslefors Persson, som yrkade bifall till utskottets förslag.
Överläggningen var därmed avslutad och förelåg endast utskottets förslag.
(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet den 22 oktober 2009)
§ 63 Dop i krissituation

Förelåg Gudstjänstutskottets betänkande G 2009:6 Dop i krissituation.
I debatten yttrade sig
Johan Sobelius, som yrkade bifall till motion 2009:59 punkt 1 och 2
Marianne Kronbäck, som yrkade bifall till utskottets förslag
Johan Sobelius, som yrkade avslag på motion 2009:59 punkt 3
Anna Karin Hammar, som yrkade bifall till utskottets förslag
Fredrik Sidenvall.
Överläggningen var därmed avslutad och följande förslag förelåg:
− bifall till utskottets förslag
− bifall till motion 2009:59 punkt 1 och 2 av Johan Sobelius.
(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet den 22 oktober 2009)
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§ 64 Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå år 2008

Förelåg Budgetutskottets betänkande B 2009:2 Årsredovisning för Svenska kyrkans
nationella nivå år 2008.
I ärendet yttrade sig
Marianne Kronberg, som yrkade bifall till utskottets förslag.
Överläggningen var därmed avslutad och förelåg endast utskottets förslag.
(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet den 22 oktober 2009)
Dagen avslutades med en andakt ledd av Ingemar Öberg.
Förhandlingarna ajournerades kl 18.00.
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Kyrkomötet 2009
Onsdagen den 21 oktober

Kl. 10.30–22.15
Förhandlingarna återupptogs under ledning av ordföranden.
Dagen inleddes med en andakt ledd av Erna Arhag.
§ 65 Meddelanden

Ordföranden påminde om debattregler och talartider.
Ordföranden meddelade följande ändringar i G 2009:2:
♦ punkt 4 i betänkandet utgår,
♦ i punkt 2 i betänkandet är datum för ikraftträdande den 1 nov 2009.
Ordföranden vädjade till ledamöterna dels att om möjligt inte utnyttja hela
talartiden, dels att inte uttrycka sig så att någon blir sårad utan att respekt visas
för varandras ståndpunkter.
§ 66 Vigsel och äktenskap

Förelåg Gudstjänstutskottets betänkande G 2009:2 Vigsel och äktenskap.
I debatten yttrade sig
Fredrik Nilsson, som yrkade avslag på Kyrkostyrelsens skrivelse 2009:6 punkterna
1, 2 och 3
I detta anförande instämde Ola Isacsson
Johan Sobelius, som yrkade bifall till utskottets förslag
I detta anförande instämde Birgitta Lindén och Ulla Dahlberg
Gustaf Bengtsson, som yrkade bifall till reservation 1 av Fredrik Nilsson m.fl.
I detta anförande instämde Yngve Kalin, Jan-Anders Ekelund och Karl-Gunnar
Svensson
Dag Sandahl, som yrkade bifall till reservation 1 av Fredrik Nilsson m.fl.
I detta anförande instämde Bengt P. Gustafsson
Anna-Sara Walldén, som yrkade bifall till reservation 1 av Fredrik Nilsson m.fl.
och reservation 2 av Anna-Sara Walldén
I detta anförande instämde Torbjörn Lindahl
Glenn Håkansson, som yrkade bifall till utskottets förslag
I detta anförande instämde Kaya Ålander
Ola Isacsson, som yrkade bifall till reservation 5 av Fredrik Nilsson
Anders Åkerlund, som yrkade bifall till utskottets förslag
I detta anförande instämde Kaya Ålander, Sten Persson och Christina Andersson
Gunnar Prytz Leland, som yrkade bifall till utskottets förslag
biskop Tony Guldbrandzén, som yrkade bifall till utskottets förslag
I detta anförande instämde Ulla Rickardsson och Anders Novak
Hans Wallmark, som yrkade bifall till motion 2009:39
Anna Karin Hammar, som yrkade bifall till utskottets förslag
I detta anförande instämde Erik Sjöstrand, Niclas Lindberg, Olle Burell, Jerry
Adbo, Timmy Leijen, Lena Brolin, Birgitta Lindén, Nanna Tranströmer, Bo
Lennart Anbäcken, Gun Andersson, Tobias Nord, Ingrid Karlsson, Johan
Sobelius, Ann-Sofie Nelstrand, Birger Wernersson och Kaya Ålander
Margarethe Isberg, som yrkade bifall till utskottets förslag
I detta anförande instämde Kaya Ålander och Sigvard Olsson
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Erna Arhag, som yrkade avslag på Kyrkostyrelsens skrivelse 2009:6 punkterna 1,
2 och 3 samt bifall till reservation 1 av Fredrik Nilsson m.fl.
I detta anförande instämde Staffan Holmgren, Key Lundegård och Inger
Björkroth.
Margareta Sandstedt, som yrkade bifall till reservation 1 av Fredrik Nilsson m.fl.
Förste vice ordföranden övertog kl 11.30 ledningen av förhandlingarna.
Jan-Anders Ekelund, som yrkade bifall till reservation 1 av Fredrik Nilsson m.fl.
I detta anförande instämde Bengt P. Gustafsson
Fredrik Sidenvall, som yrkade bifall till reservation 1 av Fredrik Nilsson m.fl. och
bifall till motion 2009:50
I detta anförande instämde Karl-Gunnar Svensson och Bengt P. Gustafsson
Yngve Kalin, som yrkade bifall till reservation 1 av Fredrik Nilsson m.fl.
I detta anförande instämde Karl-Gunnar Svensson och Bengt P. Gustafsson
Marta Axner, som yrkade bifall till utskottets förslag
I detta anförande instämde Olle Burell, Nanna Tranströmer, Timmy Leijen,
Gun Andersson, Mary Österström, Ann-Sofie Nelstrand och Maj-Britt Nilsson
Irene Gustafsson, som yrkade bifall till utskottets förslag
I detta anförande instämde Anki Erdmann, Olle Burell, Kaya Ålander och
Nanna Tranströmer
Torbjörn Lindahl, som yrkade bifall till reservation 1 av Fredrik Nilsson m.fl.
I detta anförande instämde Bengt P. Gustafsson och Karl-Gunnar Svensson
biskop Antje Jackelén, som yrkade bifall till utskottets förslag
I detta anförande instämde Anki Erdmann och Johan Sobelius
biskop Martin Lind, som yrkade bifall till utskottets förslag
Erik Jonsson, som yrkade bifall till utskottets förslag
Bertil Murray, som yrkade bifall till reservation 1 av Fredrik Nilsson m.fl.
I detta anförande instämde Bengt P. Gustafsson, Ola Isacsson och Marianne
Kronbäck
Johan Åkesson, som yrkade bifall till utskottets förslag
I detta anförande instämde Gun Andersson, Anki Erdmann, Timmy Leijen, Bo
Lennart Anbäcken och Kaya Ålander
Kristina Töyrä, som yrkade bifall till reservation 1 av Fredrik Nilsson m.fl. samt
bifall till motionerna 2009:27 och 2009:28
I detta anförande instämde Lennart Svensson
biskop Sven Thidevall
I detta anförande instämde Lennart Sacrédeus
biskop Hans-Erik Nordin
biskop Esbjörn Hagberg
I detta anförande instämde Runar Patriksson och Lennart Sacrédeus
biskop Carl Axel Aurelius
I detta anförande instämde Lennart Sacrédeus
Alve Svensson, som yrkade bifall till reservation 1 av Fredrik Nilsson m.fl.
I detta anförande instämde Karl-Gunnar Svensson och Bengt P. Gustafsson.
Förhandlingarna ajournerades kl. 12.30.
–––––
Förhandlingarna återupptogs kl. 14.00 under ledning av andre vice ordföranden.
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§ 66 Vigsel och äktenskap, forts.

I den fortsatta debatten yttrade sig
Carina Etander Rimborg, som yrkade bifall till motionerna 2009:39 och 2009:72
punkterna 1 och 2 samt reservation 1 av Fredrik Nilsson m.fl.
I detta anförande instämde Erna Arhag
(Ordföranden meddelade att överläggningen inte skulle ajourneras för middagspaus.)
Vivianne Wetterling, som yrkade bifall till utskottets förslag
Mats Hagelin, som yrkade bifall till utskottets förslag
Åke Blomqvist, som yrkade bifall till utskottets förslag
Christina Berglund, som yrkade bifall till utskottets förslag
Anders Roos, som yrkade bifall till reservation 1 av Fredrik Nilsson m.fl. samt
bifall till reservation 5 av Fredrik Nilsson
Lars Arvidsson, som yrkade bifall till utskottets förslag och bifall till av honom
under överläggningen framlagt förslag
Catarina Fondén, som yrkade avslag på Kyrkostyrelsens skrivelse 2009:6 punkt 3
Åke Andreasson, som yrkade bifall till utskottets förslag
Kerstin Hesslefors Persson, som yrkade bifall till utskottets förslag
I detta anförande instämde Anki Erdmann
Björn Söder, som yrkade avslag på utskottets förslag
biskop Erik Aurelius, som yrkade bifall till utskottets förslag
I detta anförande instämde Gun Andersson, Anki Erdmann, Anders Novak,
Sonja Grunselius, Erik Sjöstrand och Hans Ulfvebrand
Gerd Johansson, som yrkade bifall till utskottets förslag
I detta anförande instämde Kaya Ålander
Karl-Gunnar Svensson, som yrkade bifall till reservation 1 av Fredrik Nilsson
m.fl. samt bifall till motionerna 2009:27 och 2009:28
I detta anförande instämde Kurt Hedman
Ann-Sofie Nelstrand, som yrkade bifall till utskottets förslag
Nanna Tranströmer, som yrkade bifall till utskottets förslag
Hans-Olof Andrén, som yrkade bifall till utskottets förslag
I detta anförande instämde Marie Wojidkow och Kaya Ålander
Marianne Kronbäck, som yrkade bifall till reservation 1 av Fredrik Nilsson m.fl.
samt bifall till motionerna 2009:27 och 2009:28
I detta anförande instämde Lennart Svensson
Lena Brolin, som yrkade bifall till utskottets förslag
Bengt P. Gustafsson, som yrkade avslag på utskottets förslag
Erik Sjöstrand, som yrkade bifall till utskottets förslag
I detta anförande instämde Ulla Dahlberg
Roland Samuelsson, som yrkade bifall till utskottets förslag
Sven-E Kragh, som yrkade bifall till utskottets förslag
I detta anförande instämde Kaya Ålander
Susann Torgerson
Inger Gustafsson, som yrkade bifall till utskottets förslag
Karin Långström Vinge, som yrkade bifall till utskottets förslag
I detta anförande instämde Kaya Ålander
Jan Erik Ågren, som yrkade bifall till reservation 1 av Fredrik Nilsson m.fl. samt
bifall till motionerna 2009:27 och 2009:28
I detta anförande instämde Lennart Svensson
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Lennart Sacrédeus, som yrkade avslag på utskottets förslag samt bifall till motionerna 2009:27 och 2009:28
I detta anförande instämde Lennart Svensson
biskop Thomas Söderberg, som yrkade bifall till utskottets förslag
ärkebiskop Anders Wejryd, som yrkade bifall till utskottets förslag
Mikael Härdig, som yrkade bifall till reservation 1 av Fredrik Nilsson m.fl.
Staffan Holmgren, som yrkade bifall till reservation 1 av Fredrik Nilsson m.fl.
I detta anförande instämde Karl-Gunnar Svensson
Britta Olinder, som yrkade bifall till utskottets förslag
I detta anförande instämde Ingrid Skäremo och Markus Holmberg
Sofija Pedersen Videke, som yrkade bifall till utskottets förslag
I detta anförande instämde Marta Axner
biskop Ragnar Persenius, som yrkade avslag på utskottets förslag
I detta anförande instämde Micael Dahlberg och Lennart Sacrédeus
Ordföranden övertog kl 15.40 ledningen av förhandlingarna.
Birgitta Halvarsson, som yrkade bifall till utskottets förslag
Christina Axelsson, som yrkade bifall till utskottets förslag
I detta anförande instämde Timmy Leijen
Olle Burell, som yrkade bifall till utskottets förslag
Torbjörn Bolander, som yrkade bifall till reservation 1 av Fredrik Nilsson m.fl.
Mats Johansson Flygg
Margareta Carlenius, som yrkade bifall till utskottets förslag
Nils Gårder, som yrkade bifall till motion 2009:39 samt i andra hand bifall till
reservation 5 av Fredrik Nilsson
Bo Hanson, som yrkade bifall till utskottets förslag
I detta anförande instämde Markus Holmberg och Ingrid Skäremo
Ulla Rickardsson, som yrkade bifall till utskottets förslag
I detta anförande instämde Kerstin Larsson
Ylva Wahlström, som yrkade bifall till utskottets förslag
Annette Lundquist Larsson, som yrkade bifall till utskottets förslag
I detta anförande instämde Kaya Ålander, Åsa Ek och Inger Persson
biskop Hans Stiglund, som yrkade avslag på utskottets förslag
I detta anförande instämde Torbjörn Bolander och Lennart Sacrédeus
Britta Broman, som yrkade bifall till utskottets förslag
I detta anförande instämde Kaya Ålander, Markus Holmberg och Ingrid
Skäremo
Eva Hallström, som yrkade bifall till utskottets förslag
Christina Holmgren, som yrkade bifall till reservation 1 av Fredrik Nilsson m.fl.
I detta anförande instämde Margareta Nybelius och Runar Patriksson
Inger Harlevi, som yrkade bifall till utskottets förslag
Ingrid Skäremo, som yrkade bifall till utskottets förslag
I detta anförande instämde Erik Sjöstrand, Markus Holmberg och Kaya Ålander
Jerry Adbo, som yrkade bifall till utskottets förslag
I detta anförande instämde Anki Erdmann, Timmy Leijen och Gun Andersson
Jan Erik Forsberg, som yrkade bifall till utskottets förslag
Stefan Jonäng, som yrkade bifall till utskottets förslag
biskop Erik Aurelius, som yrkade bifall till utskottets förslag
I detta anförande instämde Vivianne Wetterling, Britt Louise Agrell och Kaya
Ålander
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Carl Korch, som yrkade bifall till utskottets förslag samt bifall till av honom under
överläggningen framlagt förslag
Anki Erdmann, som yrkade bifall till utskottets förslag
I detta anförande instämde Kaya Ålander
Margareta Sandstedt
Jan-Anders Ekelund
Bertil Murray
biskop Sven Thidevall, som yrkade bifall till reservation 5 av Fredrik Nilsson
I detta anförande instämde Lennart Sacrédeus
Åsa Ek, som yrkade bifall till utskottets förslag
Christina Berglund, som yrkade bifall till utskottets förslag
Anna Karin Hammar
Björn Söder, som yrkade avslag på utskottets förslag punkterna 1, 2 och 3
Johan Sobelius
Arnold Boström, som yrkade bifall till reservation 1 av Fredrik Nilsson m.fl.
Gun Andersson
Erik Sjöstrand
ärkebiskop Anders Wejryd
Lennart Sacrédeus
ärkebiskop Anders Wejryd (replik)
Lennart Sacrédeus (replik)
ärkebiskop Anders Wejryd (replik)
Lennart Sacrédeus (replik)
ärkebiskop Anders Wejryd önskade få antecknat till protokollet att han inte hade
rätt till ytterligare replik
Daniel Tisell, som yrkade bifall till utskottets förslag
biskop Ragnar Persenius (replik)
Daniel Tisell (replik)
biskop Ragnar Persenius (replik)
Daniel Tisell (replik)
Urban Gibson, som yrkade bifall till motion 2009:39
I detta anförande instämde Margareta Nybelius
Bo Hanson
Anna Karin Hammar (replik)
Dag Sandahl
Ordföranden (replik)
Dag Sandahl (replik)
Ordföranden (replik)
Dag Sandahl (replik)
Hans Ulfvebrand, som yrkade bifall till utskottets förslag
Levi Bergström, som yrkade bifall till utskottets förslag
Nils Gårder
Bengt P. Gustafsson, som yrkade avslag på utskottets förslag
Anna-Sara Walldén
I detta anförande instämde Marianne Kronbäck och Karl-Gunnar Svensson
Britt Louise Agrell, som yrkade bifall till utskottets förslag
Sonja Grunselius, som yrkade bifall till utskottets förslag
Staffan Holmgren, som yrkade bifall till reservation 1 av Fredrik Nilsson m.fl.
I detta anförande instämde Karl-Gunnar Svensson
Olle Burell (replik)
Britt Louise Agrell (replik)
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Yngve Kalin
Ordförande (förtydligande)
Glenn Håkansson (replik)
Yngve Kalin (replik)
Glenn Håkansson (replik)
Ordförande (replik)
Glenn Håkansson (replik)
Ordförande (replik)
Kristina Töyrä.
Förhandlingarna ajournerades kl. 17.45.
–––––
Förhandlingarna återupptogs kl. 18.00 under ledning av ordföranden.
Överläggningen var därmed avslutad och följande förslag förelåg:
♦ bifall till utskottets förslag
♦ bifall till reservation 1 av Fredrik Nilsson m.fl. som innebär avslag på
utskottets förslag punkterna 1, 2 och 3
♦ bifall till reservation 2 av Anna-Sara Walldén
♦ bifall till reservation 5 av Fredrik Nilsson
♦ bifall till motion 2009:39 av Nils Gårder
♦ bifall till motion 2009:50 av Fredrik Sidenvall och Joakim Svensson
♦ bifall till motion 2009:27 av Lennart Sacrédeus och Karl-Gunnar Svensson
♦ bifall till motion 2009:28 av Lennart Sacrédeus och Karl-Gunnar Svensson
♦ bifall till motion 2009:72 av Carina Etander Rimborg
♦ bifall till av Anders Roos under överläggningen framlagt förslag att bifalla
reservation 5 av Fredrik Nilsson utom punkt 5
♦ bifall till av Lars Arvidsson under överläggningen framlagt förslag
♦ bifall till av Carl Korch under överläggningen framlagt förslag.
(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet den 22 oktober 2009)
Förste vice ordförande övertog kl 18.05 förhandlingarna.
§ 67 Verksamhet och ekonomi för den nationella nivån åren 2010–2012

Förelåg Budgetutskottets betänkande B 2009:1 Verksamhet och ekonomi för den
nationella nivån åren 2010–2012.
I debatten yttrade sig
Marianne Kronberg, som informerade om ett korrekturfel i betänkandet och yrkade bifall till utskottets förslag
Levi Bergström, som yrkade bifall till Kyrkostyrelsens skrivelse 2009:1
Roland Johansson, som yrkade bifall till utskottets förslag
Marianne Kronberg (replik)
Roland Johansson (replik)
Marianne Kronberg (replik)
Dag Sandahl
Yngve Kalin
Anna Lundblad Mårtensson, som yrkade bifall till Kyrkostyrelsens skrivelse 2009:1
Kenneth Åberg, som yrkade bifall till utskottets förslag
Mats Hagelin, som yrkade bifall till utskottets förslag
I detta anförande instämde Inger Harlevi
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Britt Louise Agrell, som yrkade bifall till Kyrkostyrelsens skrivelse 2009:1
Bertil Persson, som yrkade bifall till utskottets förslag
Levi Bergström
Roland Johansson (replik)
biskop Tony Guldbrandzén, som yrkade bifall till Kyrkostyrelsens skrivelse 2009:1
Gustaf Bengtsson, som yrkade avslag på utskottets förslag punkt 6
Bengt Kristiansson, som yrkade bifall till utskottets förslag
biskop Tony Guldbrandzén (replik)
Ulla Dahlberg, som yrkade bifall till utskottets förslag
Kenneth Åberg
Sven Esplund, som yrkade bifall till utskottets förslag
Kristina Töyrä, som yrkade bifall till Kyrkostyrelsens skrivelse 2009:1
Jan-Erik Forsberg
biskop Tony Guldbrandzén (replik)
Britas Lennart Eriksson
Mats Lindblad, som yrkade bifall till utskottets förslag
Bertil Persson
Erik Sjöstrand
Marianne Kronberg.
Överläggningen var därmed avslutad och följande förslag förelåg:
♦ bifall till utskottets förslag
♦ bifall till Kyrkostyrelsens skrivelse 2009:1.
(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet den 23 oktober 2009)
Andre vice ordföranden övertog kl 19.00 ledningen av förhandlingarna.
§ 68 Styrning och ledning

Förelåg Organisationsutskottets betänkande O 2009:1 Styrning och ledning.
I debatten yttrade sig
Per Lindberg, som yrkade bifall till utskottets förslag med ändringar enligt bilaga 2
Anna-Sara Walldén
Per Lindberg (replik)
Anna-Sara Walldén (replik)
Susann Torgerson, som yrkade bifall till utskottets förslag utom i den del som
gäller diakoners rösträtt i biskopsval där hon yrkade bifall till sin reservation
samt till av henne under överläggningen framlagt tillägg
Lars Johnsson, som yrkade bifall till utskottets förslag med ändringar och tillägg i
betänkandets bilaga 2 enligt utdelat förslag
Staffan Holmgren, som yrkade bifall till utskottets förslag
Olle Burell, som yrkade bifall till utskottets förslag
Åke Blomqvist, som yrkade bifall till utskottets förslag utom i den del som gäller
diakoners rösträtt i biskopsval där han yrkade bifall till reservation av Susann
Torgerson samt till av henne under överläggningen framlagt tillägg
Anders Roos, som yrkade bifall till utskottets förslag
Nils Gårder, som yrkade bifall till utskottets förslag
Inger Harlevi, som yrkade bifall till utskottets förslag utom i den del som gäller
motion 2009:71där hon yrkade bifall till motionen
Per Lindberg
Åke Blomqvist (replik)
Per Lindberg (replik)
Karl-Gunnar Svensson, som yrkade bifall till motion 2009:71.
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Överläggningen var därmed avslutad och följande förslag förelåg:
♦ bifall till utskottets förslag med de av utskottet föreslagna justeringarna, i
betänkandets bilaga 2, enligt utdelat förslag
♦ bifall till motion 2009:71 av Karl-Gunnar Svensson
♦ bifall till reservation av Susann Torgerson samt till av henne under
överläggningen framlagt tillägg.
(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet den 22 oktober 2009)
§ 69 Valfrågor

Förelåg Organisationsutskottets betänkande O 2009:2 Valfrågor.
I debatten yttrade sig
Key Lundegård, som yrkade bifall till utskottets förslag
Per Lindberg, som yrkade bifall till utskottets förslag
Key Lundegård (replik)
Per Lindberg (replik)
Karl-Gunnar Svensson, som yrkade bifall till reservation av Stefan Landmark
Key Lundegård (replik)
Inger Harlevi.
Överläggningen var därmed avslutad och följande förslag förelåg:
♦ bifall till utskottets förslag
♦ bifall till reservation av Stefan Landmark.
(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet den 22 oktober 2009)
§ 70 Församlingstillhörighet

Förelåg Organisationsutskottets betänkande O 2009:3 Församlingstillhörighet.
I debatten yttrade sig
Marta Axner, som yrkade bifall till utskottets förslag
Inger Harlevi, som yrkade bifall till motionerna 2009:24, 2009:33 och 2009:76
Marta Axner (replik)
Bertil Murray, som yrkade bifall till motionerna 2009:24 och 2009:33
Susann Torgerson, som yrkade bifall till motion 2009:24 samt bifall till reservation av Kristina Lundgren m.fl.
Marta Axner (replik)
Susann Torgerson (replik)
Jan-Anders Ekelund, som yrkade bifall till reservation av Kristina Lundgren m.fl.
Hakon Långström, som yrkade bifall till motion 2009:24 samt bifall till reservation av Kristina Lundgren m.fl.
Ulla Rickardsson, som yrkade bifall till utskottets förslag
Gustaf Bengtsson, som yrkade bifall till motion 2009:76 med av honom under
överläggningen framlagt ändringsförslag
Soili Brunberg, som yrkade bifall till utskottets förslag
Ingrid Smittsarve, som yrkade bifall till utskottets förslag
Kristina Lundgren, som yrkade bifall till reservation av Kristina Lundgren m.fl.
Mats Hagelin, som yrkade bifall till motion 2009:24 samt bifall till reservation av
Kristina Lundgren m.fl.
I detta anförande instämde Hans Wallmark
Torbjörn Lindahl
Torgny Larsson, som yrkade bifall till utskottets förslag
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Marja Hillerström, som yrkade bifall till motionerna 2009:24 och 2009:76
I detta anförande instämde Kaya Ålander
Lennart Sacrédeus
biskop Erik Aurelius
Hakon Långström
Ulla Rickardsson (replik)
Hakon Långström (replik)
Bertil Murray
Stefan Landmark, som yrkade bifall till reservation av Stefan Landmark
Inger Harlevi, som yrkade bifall till motion 2009:76
Lars Johnsson, som yrkade bifall till utskottets förslag
Sven-E Kragh, som yrkade bifall till utskottets förslag
Susann Torgerson, som yrkade bifall till motion 2009:24
Olle Burell, som yrkade bifall till utskottets förslag
I detta anförande instämde Gun Andersson
Jan-Anders Ekelund
biskop Erik Aurelius (replik)
Nils Gårder
Marta Axner.
Överläggningen var därmed avslutad och följande förslag förelåg:
♦ bifall till utskottets förslag
♦ bifall till motion 2009:24 av Susann Torgerson och Hakon Långström
♦ bifall till motion 2009:33 av Jan-Anders Ekelund m.fl.
♦ bifall till motion 2009:76 av Inger Harlevi
♦ bifall till reservation av Kristina Lundgren m.fl.
♦ bifall till reservation av Stefan Landmark
♦ bifall till av Gustaf Bengtsson under överläggningen framlagt ändringsförslag
till motion 2009:76.
(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet den 22 oktober 2009)
Ordföranden övertog kl 20.50 ledningen av förhandlingarna.
§ 71 Tillhörighet till Karlskrona amiralitetsförsamling

Förelåg Organisationsutskottets betänkande O 2009:4 Tillhörighet till Karlskrona
amiralitetsförsamling.
I debatten yttrade sig
Stefan Landmark, som yrkade bifall till utskottets förslag
Hakon Långström, som yrkade bifall till motion 2009:20
biskop Antje Jackelén
Mats Hagelin, som yrkade bifall till motion 2009:20
Stefan Landmark, som yrkade bifall till utskottets förslag
Hakon Långström
Stefan Landmark (replik).
Överläggningen var därmed avslutad och följande förslag förelåg:
♦ bifall till utskottets förslag
♦ bifall till motion 2009:20 av Hakon Långström och Mats Hagelin.
(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet den 22 oktober 2009)
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§ 72 Flexibel mandattid för kyrkoråd och nämnder

Förelåg Organisationsutskottets betänkande O 2009:5 Flexibel mandattid för
kyrkoråd och nämnder.
I debatten yttrade sig
Tobias Nord, som yrkade bifall till utskottets förslag
I detta anförande instämde Olle Burell
Gustaf Bengtsson, som yrkade bifall till motion 2009:23
Erik Sjöstrand.
Överläggningen var därmed avslutad och följande förslag förelåg:
♦ bifall till utskottets förslag
♦ bifall till motion 2009:23 av Olle Reichenberg.
(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet den 22 oktober 2009)
§ 73 Strukturfrågor

Förelåg Organisationsutskottets betänkande O 2009:6 Strukturfrågor.
I debatten yttrade sig
Susann Torgerson, som yrkade bifall till utskottets förslag
Bengt P. Gustafsson, som yrkade bifall till motionerna 2009:58 och 2009:53
Susann Torgerson (replik)
Bengt P. Gustafsson (replik)
Susann Torgerson (replik)
Bengt P. Gustafsson (replik)
Susann Torgerson önskade få antecknat till protokollet att hon inte hade rätt till
ytterligare replik
Anki Erdmann
Susann Torgerson (replik).
Överläggningen var därmed avslutad och följande förslag förelåg:
♦ bifall till utskottets förslag
♦ bifall till motion 2009:53 av Joakim Svensson och Fredrik Sidenvall
♦ bifall till motion 2009:58 av Bengt P. Gustafsson.
(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet den 22 oktober 2009)
§ 74 Val av de ledamöter och ersättare som ska vara präst eller diakon i
domkapitlet

Förelåg Organisationsutskottets betänkande O 2009:7 Val av de ledamöter och
ersättare som ska vara präst eller diakon i domkapitlet.
I ärendet yttrade sig
Gudrun Carlsson, som yrkade bifall till utskottets förslag.
Överläggningen var därmed avslutad och förelåg endast utskottets förslag.
(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet den 22 oktober 2009)
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§ 75 Verksamhetsberättelse år 2008 för Svenska kyrkans valprövningsnämnd

Förelåg Organisationsutskottets betänkande O 2009:8 Verksamhetsberättelse år
2008 för Svenska kyrkans valprövningsnämnd.
I ärendet yttrade sig
Torgny Larsson, som yrkade bifall till utskottets förslag.
Överläggningen var därmed avslutad och förelåg endast utskottets förslag.
(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet den 22 oktober 2009)
§ 76 Nationella minoriteter

Förelåg Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande TU 2009:1 Nationella minoriteter.
I debatten yttrade sig
Kristina Töyrä, som yrkade bifall till utskottets förslag
I detta anförande instämde Anki Erdmann
Jan Erik Ågren, som yrkade bifall till utskottets förslag
Soili Brunberg, som yrkade bifall till utskottets förslag
I detta anförande instämde Anki Erdmann
Anki Erdmann, som yrkade bifall till utskottets förslag.
Överläggningen var därmed avslutad och förelåg endast utskottets förslag.
(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet den 22 oktober 2009)
§ 77 Biskop i tio år

Förelåg Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande TU 2009:2 Biskop i tio år.
I debatten yttrade sig
Ylva Wahlström, som yrkade bifall till motion 2009:15 punkt 1 och 2
Christina Berglund, som yrkade bifall till motion 2009:15 samt till av henne under
överläggningen framlagt förslag
Göte Karlsson, som yrkade bifall till utskottets förslag.
Överläggningen var därmed avslutad och följande förslag förelåg:
♦ bifall till utskottets förslag
♦ bifall till motion 2009:15 punkt 1 och 2 av Ylva Wahlström
♦ bifall till motion 2009:15 av Ylva Wahlström
♦ bifall till ett av Christina Berglund under överläggningen framställt förslag
(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet den 22 oktober 2009)
§ 78 Antagningsbedömningen till präst- och diakonkandidater

Förelåg Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande TU 2009:3 Antagningsbedömningen till präst- och diakonkandidater.
I debatten yttrade sig
Sven-E Kragh, som yrkade bifall till utskottets förslag
Ylva Wahlström, som yrkade bifall till utskottets förslag
Överläggningen var därmed avslutad och förelåg endast utskottets förslag.
(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet den 22 oktober 2009)
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§ 79 Kyrkvärd och förtroendevald

Förelåg Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande TU 2009:4 Kyrkvärd och
förtroendevald.
I debatten yttrade sig
Åke Blomqvist, som yrkade bifall till utskottets förslag
Anders Roos, som yrkade bifall till utskottets förslag
Åsa Ek, som yrkade bifall till utskottets förslag.
Överläggningen var därmed avslutad och förelåg endast utskottets förslag.
(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet den 22 oktober 2009)
§ 80 Andelen anställda av de förtroendevalda i Kyrkomötet

Förelåg Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande TU 2009:5 Andelen anställda
av de förtroendevalda i Kyrkomötet.
I debatten yttrade sig
Anita Eiderbrant Bylund, som yrkade bifall till motion 2009:70 punkt 2
I detta anförande instämde Anki Erdmann
Margareta Carlenius, som yrkade bifall till utskottets förslag
Ulla Rickardsson, som yrkade bifall till utskottets förslag.
Överläggningen var därmed avslutad och följande förslag förelåg:
♦ bifall till utskottets förslag
♦ bifall till motion 2009:70 punkt 2 av Anita Eiderbrant Bylund.
(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet den 22 oktober 2009)
§ 81 Yttrande till en befattning som diakon

Förelåg Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande TU 2009:6 Yttrande till en
befattning som diakon.
I debatten yttrade sig
Erna Arhag, som yrkade bifall till utskottets förslag
Johan Sobelius, som yrkade bifall till utskottets förslag.
Överläggningen var därmed avslutad och förelåg endast utskottets förslag.
(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet den 22 oktober 2009)
§ 82 Kyrkoordningen och FN:s barnkonvention

Förelåg Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande TU 2009:7 Kyrkoordningen
och FN:s barnkonvention.
I debatten yttrade sig
Hans-Olof Andrén, som yrkade bifall till utskottets förslag
Nils Gårder.
Överläggningen var därmed avslutad och förelåg endast utskottets förslag.
(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet den 22 oktober 2009)

33

Onsdagen den 21 oktober 2009

Protokoll

§ 83 Diakonkandidaternas moment 22

Förelåg Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande TU 2009:8 Diakonkandidaternas moment 22.
Förelåg endast utskottets förslag.
(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet den 22 oktober 2009)
§ 84 Förtroendet för Svenska kyrkans rättssystem

Förelåg Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande TU 2009:9 Förtroendet för
Svenska kyrkans rättssystem.
I ärendet yttrade sig
Gunnel Mellqvist, som yrkade bifall till utskottets förslag.
Överläggningen var därmed avslutad och förelåg endast utskottets förslag.
(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet den 22 oktober 2009)
§ 85 Svenska kyrkan måste leva som den lär

Förelåg Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande TU 2009:10 Svenska kyrkan
måste leva som den lär.
I debatten yttrade sig
Ulla Dahlberg, som yrkade bifall till motion 2009:89
Birgitta Halvarsson, som yrkade bifall till utskottets förslag.
Överläggningen var därmed avslutad och följande förslag förelåg:
♦ bifall till utskottets förslag
♦ bifall till motion 2009:89 av Ulla Dahlberg.
(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet den 22 oktober 2009)
§ 86 Verksamhetsberättelse år 2008 för Svenska kyrkans överklagandenämnd

Förelåg Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande TU 2009:11 Verksamhetsberättelse år 2008 för Svenska kyrkans överklagandenämnd.
Förelåg endast utskottets förslag.
(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet den 22 oktober 2009)
§ 87 Verksamhetsberättelse år 2008 för Svenska kyrkans ansvarsnämnd för
biskopar

Förelåg Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande TU 2009:12 Verksamhetsberättelse år 2008 för Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar.
Förelåg endast utskottets förslag.
(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet den 22 oktober 2009)
Dagen avslutades med en andakt ledd av Bo E. Nilsson.
Förhandlingarna ajournerades kl 22.15.
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Kyrkomötet 2009
Torsdagen den 22 oktober

Kl. 10.30–20.30
Förhandlingarna återupptogs under ledning av ordföranden.
Dagen inleddes med en andakt ledd av Anna-Maria Björkman.
§ 88 Meddelanden

Ordföranden gick igenom omröstningsinstruktionen och en provröstning genomfördes.
§ 89 Nyöversättning av trosbekännelser, beslut

Från tisdagens överläggning med anledning av Gudstjänstutskottets betänkande
G 2009:1 Nyöversättning av trosbekännelser förelåg endast utskottets förslag (§ 59).
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att
1. avslå Kyrkostyrelsens skrivelse 2009:4 att återkalla det vid 2008 års kyrkomöte givna uppdraget om nyöversättning av trosbekännelserna
2. avslå motion 2009:19 av Ola Isacsson om nyöversättning av trosbekännelser
3. avslå motion 2009:48 av Hans-Olof Andrén om försiktig språklig revision av
trosbekännelserna
4. bifalla utskottets förslag punkt 4 att Kyrkomötet beslutar att uppdra till
Kyrkostyrelsen att i Sveriges kristna råd (SKR) driva frågan om en gemensam
nyöversättning av trosbekännelserna med början med den apostoliska.
§ 90 Vigsel och äktenskap, beslut

Från onsdagens överläggning med anledning av Gudstjänstutskottets betänkande
G 2009:2 Vigsel och äktenskap förelåg följande förslag (§ 66):
♦ bifall till utskottets förslag
♦ bifall till reservation 1 av Fredrik Nilsson m.fl.
♦ bifall till reservation 2 av Anna-Sara Walldén
♦ bifall till reservation 5 av Fredrik Nilsson
♦ bifall till motion 2009:39 av Nils Gårder
♦ bifall till motion 2009:50 av Fredrik Sidenvall och Joakim Svensson
♦ bifall till motion 2009:27 av Lennart Sacrédeus och Karl-Gunnar Svensson
♦ bifall till motion 2009:28 av Lennart Sacrédeus och Karl-Gunnar Svensson
♦ bifall till motion 2009:72 av Carina Etander Rimborg
♦ bifall till av Lars Arvidsson under överläggningen framlagt förslag
♦ bifall till av Carl Korch under överläggningen framlagt förslag
♦ bifall till av Anders Roos under överläggningen framlagt förslag.
Utskottet punkt 3
Förslag ställdes
dels om bifall till utskottets förslag punkt 3,
dels om avslag på utskottets förslag punkt 3,
och förklarade ordföranden att han fann förslaget om bifall till utskottets förslag
punkt 3 med övervägande ja besvarat.
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På Urban Gibsons begäran företogs omröstning genom uppresning varvid ordföranden förklarade att han fann att flertalet röstat för bifall till utskottets förslag.
På Urban Gibson begäran företogs rösträkning varvid 178 ledamöter röstade
för bifall till utskottets förslag, 68 för avslag och 3 ledamöter avstod från att rösta.
Nils Gårder begärde att röstlistorna skulle läggas som bilaga till protokollet.
Röstlistor enligt bilaga 3.
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att uppdra åt Kyrkostyrelsen att
hos Kammarkollegiet ansöka om vigselrätt för Svenska kyrkan, enligt KsSkr
2009:6 punkt 3.
Mot Kyrkomötets beslut reserverade sig Eva-Maria Munck, Birgitta Wrede, Ola
Isacsson, Catarina Fondén, Kerstin Zetterberg, Fredrik Nilsson, Christina
Holmgren, Christer Mohlin och Urban Gibson.
Mot Kyrkomötets beslut reserverade sig Erna Arhag, Hans G. Eriksson, Mikael
Härdig, Ingvar Eriksson, Staffan Holmgren, Jan Nilsson, Hans Wallmark, Bengt P.
Gustafsson, Inger Björkroth, Ann-Kristin Forsman, Solveig Thorkilsson, Key
Lundegård, Jan-Olof Grönlund, Micael Dahlberg, Kristina Lundgren, Peter
Odentun och Karin Rönnberg i en skriftlig reservation:
I likhet med sju av Svenska kyrkans 14 biskopar anser vi att de beslut
en majoritet av Kyrkomötets ledamöter fattat kring äktenskap och
vigsel får både inomkyrkliga och ekumeniska konsekvenser.
Svenska staten har genom riksdagsbeslutet visat att den i dag
ensamt äger det juridiska äktenskapsbegreppet. Något samråd eller
konsultation med landets samfund och trosinriktningar har i praktiken
inte skett. Det har helt bortsetts från det remissyttrande kring begreppet äktenskap som Svenska kyrkan avgivit till den utredning som legat
till grund för riksdagsbeslutet.
Svenska kyrkan har därför att förhålla sig till riksdagens beslut
och nya äktenskapsbegrepp. Vid tidigare kyrkomöten har förslag
framförts om att Svenska kyrkan i god tid före riksdagens beslut borde
ha utrett vigselrätten. Motioner med denna innebörd har dock avvisats.
Vi anser att Svenska kyrkan inte borde ansöka om vigselrätt hos
Kammarkollegiet. Genom att avstå hade det gått att utforma kyrkoordning och kyrkohandbok med möjlighet att vara inkluderande,
förhålla sig till statens nya äktenskapsbegrepp, att finna former med
möjlighet att nå bred acceptans inom kyrkans alla fromhetsriktningar
som i ekumeniska sammanhang.
Genom att låta en civil myndighet ensam ansvara för att genomföra
juridiskt bindande vigslar görs en åtskillnad mellan kyrkan å ena
sidan och staten/det världsliga å den andra. Kyrkans uppgift är inte
myndighetsutövning utan att just vara kyrka genom gudstjänst, bön
och andlig vägledning. Genom att avstå vigselrätten hade även konflikten mellan diskriminering vid myndighetsutövning och religionsutövning kunnat undvikas.
Utan att vara profetiska tror vi att Svenska kyrkan tämligen
omgående kommer att utsättas dels för krav om vigseltvång i enlighet
med riksdagens nya breddade äktenskapsbegrepp och dels från nya
önskemål om att avstå från vigselrätt.
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Utskottet punkt 5
Förslag ställdes
dels om bifall till utskottets förslag att avslå motion 2009:26 punkt 2 av Dag
Sandahl,
dels om bifall till motion 2009:26,
och förklarade ordföranden att han fann förslaget om bifall till utskottets förslag
med övervägande ja besvarat.
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att avslå motion 2009:26 punkt 2
av Dag Sandahl om ekumeniska överläggningar om vigsel och äktenskap.
Utskottet punkt 7
Förslag ställdes
dels om bifall till utskottets förslag punkt 7 att avslå motion 2009:28 punkt 1
av Lennart Sacrédeus och Karl-Gunnar Svensson
dels om bifall till motion 2009:28 punkt 1,
och förklarade ordföranden att han fann förslaget om bifall till utskottets förslag
med övervägande ja besvarat.
På Karl-Gunnar Svenssons begäran företogs omröstning genom uppresning varvid
ordföranden förklarade att han fann att flertalet röstat för bifall till utskottets
förslag.
På Karl-Gunnar Svenssons begäran företogs rösträkning varvid 184 ledamöter
röstade för bifall till utskottets förslag, 49 för motionen och 16 ledamöter avstod
från att rösta. Röstlistor enligt bilaga 4.

BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag punkt 7 att avslå motion 2009:28
punkt 1 av Lennart Sacrédeus och Karl-Gunnar Svensson om Svenska kyrkans syn
på äktenskapet utifrån åtagandena inom Lutherska Världsförbundet och Borgågemenskapen.
Mot Kyrkomötets beslut reserverade sig Catarina Fondén, Staffan Holmgren och
Erna Arhag.
Utskottet punkt 8
Förslag ställdes
dels om bifall till utskottets förslag punkt 8 att avslå motion 2009:28 punkt 2
av Lennart Sacrédeus och Karl-Gunnar Svensson,
dels om bifall till motion 2009:28 punkt 2,
och förklarade ordföranden att han fann förslaget om bifall till utskottets förslag
med övervägande ja besvarat.
På Karl-Gunnar Svenssons begäran företogs omröstning genom uppresning varvid
ordföranden förklarade att han fann att flertalet röstat för bifall till utskottets
förslag.
På Karl-Gunnar Svenssons begäran företogs rösträkning varvid 182 ledamöter
röstade för bifall till utskottets förslag, 39 för motionen och 28 ledamöter avstod
från att rösta. Röstlistor enligt bilaga 5.

BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag punkt 8 att avslå motion 2009:28
punkt 2 av Lennart Sacrédeus och Karl-Gunnar Svensson om Svenska kyrkans syn
på äktenskapet utifrån åtagandena inom Lutherska Världsförbundet och Borgågemenskapen.
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Mot Kyrkomötets beslut reserverade sig Ola Isacsson.
Mot Kyrkomötets beslut reserverade sig Karl-Gunnar Svensson, Britt Beijer,
Marianne Kronbäck, Kristina Töyrä, Lennart Sacrédeus, Gustav Thorstensson,
Stefan Landmark, Barbro Ingvall, Rutger Gram, Kurt Hedman, Lennart Svensson,
Gunvor Åsblom, Helén Lindbäck och Jan Erik Ågren i en skriftlig reservation:
Vi reserverar oss mot kyrkomötets beslut att bifalla betänkandet
G 2009:2 samt Kyrkomötets beslut att avslå motionerna 2009:27 och
2009:28.
1. Varje människa har ett manligt och kvinnligt ursprung. Detta är
en del av skapelseordningen som inte kan eller bör förändras av
människan. Vi läser om detta i 1 Mos 2:24: ”Det är därför en
man lämnar sin far och mor för att leva med sin hustru, och de
blir ett.”
2. Vi anser att begreppet Äktenskap skall reserveras för den
särskilda juridiska samlevnadsform som har sin utgångspunkt i
och avspeglar detta ursprung. Vi delar därför kyrkostyrelsens
remissvar 2007-12-12 att ordet ”äktenskap” endast bör användas
för att benämna relationen mellan en man och en kvinna enligt
Jesu ord i Matt 19:4-6: ”Jesus svarade: ’Har ni inte läst att
Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna?’ Och han
fortsatte: ’Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att
leva med sin hustru, och de två skall bli ett. De är inte längre två
utan ett. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte
skilja åt.’ ”
3. I äktenskapet kan livet föras vidare mellan de två makarna vilket
inte kan ske i partnerskapet. Samhällets reproduktionsförmåga
utgör ett så stort och grundläggande värde att det är väl motiverat att den skyddas på ett särskilt sätt i Föräldrabalken. Genom
ett sådant skydd uttrycker inte lagstiftaren ringaktning över andra
typer av samlevnadsrelationer.
4. I ”D:r Martin Luthers lilla katekes med kort utveckling, sådan
den av Kongl. Maj;t den 11 oktober 1878 blivit antagen”, ställer
Martin Luther i utläggningen av de Tio Budorden följande fråga
nummer 56: ”Av vem är äktenskapet instiftat?” Hans svar är:
”äktenskapet är instiftat av Gud, som vid människans skapelse
förordnande, att en man och en kvinna skulle såsom äkta makar
leva tillsammans till inbördes bistånd samt sitt släktes förökelse
och uppfostran”.
5. Vi noterar att den statliga äktenskapsutredaren slog fast att homosexuellas samliv INTE diskrimineras då det ej erkänns som äktenskap, utan att frågan istället handlar om strävan efter social
status. Vi kan därför frimodigt hävda att Svenska kyrkan inte
diskriminerar homosexuella genom att avstå från att omdefiniera
äktenskapet. Upplevelser av historisk skuld måste dock hanteras
på annat sätt än att låta lagstiftning och kyrkoordning bli en
skuldspegel.
6. Äktenskap och enkönade partnerskap är till sitt innehåll och sin
verkan inte identiska begrepp, vilket avspeglas i att de inte har
identisk rättsverkan. Inte minst genom faderskapspresumtionen i
Föräldrabalkens första paragraf knyter lagstiftningen samman
människans biologiska och sociala ursprung. ”Är vid barnets
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födelse modern gift, skall mannen i äktenskapet anses som fader.”
Ett sådant stadgande fungerar inte om enkönade par skall kunna
räknas som gifta. (Det förutsätter i så fall att den nya definitionen av äktenskap innefattar tre parter och att en av dessa tre
parter samtidigt kan vara vigd i ett annat äktenskap.) Vi anser
att det är viktigt att behålla faderskapspresumtionen som en
grundläggande del av äktenskapet.
7. Om eftersträvad likhet skall kunna upprätthållas mellan
enkönade och tvåkönade par måste i annat fall blodprov eller
medgivande under sanningsförsäkran av en utpekad fader bli
obligatoriskt vid varje födsel. De tänkbara komplikationerna för
en man som under sanningsförsäkran medger faderskap, utan att
ha saklig grund för detta, riskerar att göra det till regel att
faderskap fastställs genom blodprov. En sådan utveckling skulle
bidra till att försvaga fadersrollens sociala dimension till förmån
för den renodlat biologiska i en tid när vi snarare har ett behov
av att utvecklingen går i motsatt riktning.
8. Det heterosexuella äktenskapet innefattar de objektiva och
komplementära skillnader som finns mellan könen – och speglar
varje människas ursprung i man och kvinna. Barnet har en
oavvislig rätt att veta sitt ursprung. Barnets behov av att ställa
frågor kring sitt biologiska ursprung blir logiskt och socialt
ofrånkomlig om dess vårdnadshavare har samma kön. Insemination och ”surrogatmödrar” får enligt vår uppfattning inte
inskränka på denna barnets rätt till kunskap om sitt ursprung.
Barnets rätt att få veta sitt ursprung skapar i det enkönade förhållandet en situation där barn måste räkna med tre föräldrar.
Föreställningen att ett könsneutralt äktenskap skulle bidra till att
skapa likvärdiga samlevnadsformer är därför en illusion sett ur
ett barnperspektiv.
9. Det faktum att det i Sverige finns en lagfäst rätt till insemination
för lesbiska par innebär att en tredje part, nämligen en spermadonerande man, måste få lagfästa rättigheter utöver den inseminerade mamman och hennes lesbiska livskamrat. I praktiken
innebär en ändrad äktenskapssyn att tvåsamheten lämnas som
princip för samlevnad, barnalstring samt uppfostran.
10. Vem kan överblicka konsekvenserna om Svenska kyrkan och
samhällets lagstiftare överger tvåsamheten i en heterosexuell
relation som den fruktbärande roten och det normerande navet i
det generationsöverskridande samhällsbygget? En strävan efter
likvärdighet för olika typer av samlevnadsrelationer kan i längden
inte begränsas till att endast erbjuda enkönade par denna möjlighet. Krav på likhet inför lagen gör det nödvändigt att redan innan
förändringar genomförs analysera vilka ytterligare konsekvenser
som kan komma att aktualiseras inom överskådlig tid avseende
reglerna för antalet makar, släktskap och ålder, sett i ljuset av
strävan efter likvärdighet för alla andra tänkbara och praktiserade former av frivilligt ingången samlevnad.
11. Uppskattningsvis hälften av Svenska kyrkans präster kan förväntas säga nej till att viga enkönade par. Ett trossamfunds existens
är beroende av att dess företrädare tror på det de gör. Att tvinga
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Svenska kyrkans präster att handla mot sitt samvete skulle skada
kyrkan oerhört mycket mer än det skulle glädja de enkönade par
som efterfrågar vigsel i kyrkan. Svenska kyrkan måste därför
räkna med att vigselrätten i långa loppet inte går att behålla med
en ny definition av äktenskapet med mindre än att kyrkan inför
vigselplikt för sina präster. En sådan förändring skulle skada
kyrkans självständighet, trovärdighet och därmed hennes framtid.
Med anledning av det anser vi det beklagligt att Kyrkomötet inte
ville bifalla vår motion om Svenska kyrkans avsägelse av vigselrätten, där vi önskade ett beslut om att meddela regeringen om
Svenska kyrkans önskan att avsäga sig vigselrätten.
Svenska kyrkans undervisning om äktenskap och samlevnad, om
vikten av makarnas trohet och ömsesidiga bistånd har varit
påfallande stabil och konsekvent genom seklerna. Den svenska
kyrkans och kyrkoordningens klassiska och tidigare definition av
ett äktenskap som en livslång, trofast relation mellan en man och
en kvinna är självklar i nästan alla kulturer och världsreligioner.
Detta gäller i särskilt stor utsträckning i länder med en stor, ung,
växande och allt mer resursstark befolkning.
Ekumeniska avtal är förpliktande för Svenska kyrkan. De kristnas
enhet måste vara ett högt prioriterat mål för varje kristen kyrka.
Inga verkliga framsteg görs av att introducera en ny äktenskapsordning i kyrkan till priset av att stänga dörren för sådana
gruppers hemortsrätt i kyrkan som hävdar den allkristna äktenskapssynen, man-kvinna. Med anledning av det anser vi det
beklagligt att Kyrkomötet inte ville bifalla vår motion om
Svenska kyrkans syn på äktenskapet utifrån åtgärderna inom
Lutherska Världsförbundet och Borgågemenskapen där vi ville
att Svenska kyrkan ska stå fast vid den allkristna synen på
äktenskapet såsom förbehållet relationen mellan man och
kvinna. Vi ville också att Kyrkomötet skulle beslutat att före år
2012 fattar Svenska kyrkan inte något beslut som skulle gå emot
åtagandena i fråga om äktenskap och homosexualitet som finns
inom Lutherska världsförbundet och Borgågemenskapen.
Helt i enlighet med Kyrkostyrelsens remissyttrande 2007-12-12
anser vi att det är viktigt att samhället på olika sätt stödjer
trygga och trofasta parrelationer, inte minst för makarnas barns
skull. Grundelementet i sådana trygga och trofasta relationer är
emellertid något som inte går att påverka med lagstiftning,
nämligen kärleken. Att föreställa sig att kärleken är underställd
juridikens villkor är en villfarelse som vi inte vill bidra till att ge
spridning åt.
Begreppen och orden är viktiga för människans tänkande och
hennes relationer. Svenska kyrkan ska eftersträva att bygga vår
förståelse av tillvaron med samma begrepp och definitioner som
en växande och dominerande andel av kristenheten.
Svenska kyrkan har redan i samband med den statliga
utredningen 2007-12-12 i frågan uttryckt sin uppfattning om
äktenskapet – att just det begreppet är förbehållet förening
mellan man och kvinna. Det framstår mot den bakgrunden som
märkligt att kyrkomötet nu ändrat den 1000-åriga kyrkans
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uppfattning och anpassat den till dagspolitiken. På grund av
Svenska kyrkans förpliktelser inom ramen för de kyrkogemenskaper vi är en del av, kan inga förändringar ske före 2012.
Kyrkans uppfattning kan inte ändras i denna fråga utan att
grundliga samtal förts inom församlingarna i Svenska kyrkan
utifrån de texter som refererats.

Utskottet punkt 9
Förslag ställdes
dels om bifall till utskottets förslag punkt 9 att avslå motion 2009:34 av Bertil
Murray och Jan-Anders Ekelund,
dels om bifall till motion 2009:34,
och förklarade ordföranden att han fann förslaget om bifall till utskottets förslag
med övervägande ja besvarat.
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag punkt 9 att avslå motion 2009:34
av Bertil Murray och Jan-Anders Ekelund om äktenskapet.
Utskottet punkt 13
Förslag ställdes
dels om bifall till utskottets förslag att avslå motion 2009:40 av Torbjörn
Lindahl och Jan-Anders Ekelund,
dels om bifall till motion 2009:40,
och förklarade ordföranden att han fann förslaget om bifall till utskottets förslag
med övervägande ja besvarat.

BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att avslå motion 2009:40 av Torbjörn
Lindahl och Jan-Anders Ekelund om utvidgat äktenskapsbegrepp och vigselrätt.
Utskottet punkt 1 och 2
Förslag ställdes
dels om bifall till utskottets förslag punkt 1 och 2,
dels om bifall till reservation 1 moment 2 och 3 av Fredrik Nilsson m.fl.,
dels om bifall till reservation 2 av Anna-Sara Walldén och reservation 5 av
Fredrik Nilsson,
dels bifall till av Anders Roos under överläggningen framlagt förslag att bifalla
reservation 5 av Fredrik Nilsson utom punkt 5 i reservationen,
dels om bifall till motion 2009:50 av Fredrik Sidenvall och Joakim Svensson,
och förklarade ordföranden att han fann förslaget om bifall till utskottets förslag
med övervägande ja besvarat.
Ola Isacssons begärde omröstning. För att fastställa motförslag till utskottets
förslag punkt 1 och 2 i huvudomröstningen ställdes förslag
dels om bifall till reservation 1 moment 2 och 3 av Fredrik Nilsson m.fl.,
dels om bifall till reservation 2 av Anna-Sara Walldén och reservation 5 av
Fredrik Nilsson,
dels om bifall till av Anders Roos under överläggningen framlagt förslag,
dels om bifall till motion 2009:50 av Fredrik Sidenvall och Joakim Svensson,
och förklarade ordföranden att han fann förslaget om bifall till reservation 2 och
5 med övervägande ja besvarat.
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Jan-Erik Ågren begärde omröstning. Som motförslag till reservation 2 och 5 ställdes
förslag
dels om bifall till reservation 1 moment 2 och 3,
dels om bifall till av Anders Roos under överläggningen framlagt förslag,
dels om bifall till motion 2009:50,
och förklarade ordföranden att han fann förslaget om bifall till Anders Roos
förslag med övervägande ja besvarat.
Karl-Gunnar Svensson begärde omröstning. Som motförslag till Anders Roos
förslag ställdes förslag
dels om bifall till reservation 1 moment 2 och 3,
dels om bifall till motion 2009:50,
och förklarade ordföranden att han fann förslaget om bifall till reservation 1
moment 2 och 3 med övervägande ja besvarat.
I omröstningen om motförslag till reservation 2 och 5 ställdes förslag
dels om bifall till reservation 1 moment 2 och 3,
dels om bifall till Anders Roos under överläggningen framlagt förslag,
och förklarade ordföranden att han fann förslaget om bifall till reservation 1
moment 2 och 3 med övervägande ja besvarat.
I omröstningen om motförslag i huvudomröstningen ställdes förslag
dels om bifall till reservation 1 moment 2 och 3,
dels om bifall till reservation 2 och 5,
och förklarade ordföranden att han fann förslaget om bifall till reservation 2 och
5 med övervägande ja besvarat.
På Karl-Gunnar Svenssons begäran företogs omröstning genom uppresning varvid
ordföranden fann förslaget om bifall till reservation 1 moment 2 och 3 med
övervägande ja besvarat.
Vid huvudomröstningen ställdes förslag
dels om bifall till utskottets förslag punkterna 1 och 2,
dels om bifall till reservation 1 moment 2 och 3,
och förklarade ordföranden att han fann förslaget om bifall till utskottets förslag
punkterna 1 och 2 med övervägande ja besvarat.
På Karl-Gunnar Svensson begäran företogs rösträkning varvid 176 ledamöter
röstade för utskottets förslag, 62 för reservationen och 11 ledamöter avstod från
att rösta. Röstlistor enligt bilaga 6.
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag punkterna 1 och 2
1. att i fråga om kyrkoordningen (SvKB 1991:1) anta Kyrkostyrelsens förslag till
ändringar i kyrkoordningen, enligt skrivelsen KsSkr 2009:6 punkt 1.
2. att anvisningarna i Kyrkostyrelsens skrivelse KsSkr 2009:6 bilaga 1 ska utgöra
ett tillägg till Den svenska kyrkohandboken, enligt KsSKr 2009:6 punkt 2 med
ikraftträdande den 1 november 2009.
Mot Kyrkomötets beslut reserverade sig Eva-Maria Munck, Hakon Långström,
Christer Mohlin, Staffan Holmgren, Ingvar Eriksson, Christina Holmgren och
Fredrik Nilsson.
Mot Kyrkomötets beslut reserverade sig Anna-Sara Walldén, Inger Lif, G. Olof
Kjellström, Elisabet Nilsson, Kristina Töyrä och Torbjörn Bolander i en skriftlig
reservation:
Vi reserverar oss mot Kyrkomötets beslut att bifalla Gudstjänstutskottets betänkande 2009:2 punkterna 1, 2 och 3.
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Vi menar att beslutet om att förändra synen på det kristna
äktenskapet strider mot Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.
Den text som genom hela den kristna kyrkans historia har kopplats
samman med det kristna äktenskapet, Matt. 19, talar tydligt om
relationen mellan en man och en kvinna. Det är om denna relation vi
kan säga, som prästen gör vid vigselgudstjänsten: ”Äktenskapet är en
Guds gåva instiftat till samhällets bestånd”.
Mot Kyrkomötets beslut reserverade sig Nils Gårder och Carina Etander Rimborg
i en skriftlig reservation:
Överröstade i Kyrkomötet reserverar vi oss mot dess beslut med
anledning av betänkandet Vigsel och äktenskap.
Vi anser att Svenska kyrkan inte bör ansöka om vigselrätt. Uppdraget att stadfästa äktenskap bör ankomma på en civil myndighet.
Äktenskapslag stiftas enlig gällande grundlag av riksdagen ensam.
Kyrkans uppgift är inte myndighetsutövning utan att bereda möjlighet
till deltagande i gudstjänst och bön samt att ge råd och stöd i frågor
som rör samlevnad. Kyrkan bör stå oberoende. Ett oberoende
tydliggör kyrkans natur. Genom att avstå från myndighetsutövning
kan även konflikten mellan religionsfrihet och förbudet mot diskriminering vid myndighetsutövning undvikas. Beslutet om ansökan
om vigselrätt har även kommit att stå i vägen för en fördjupad
inomkyrklig beredning av formerna för bön och gudstjänst i samband
med att makar ingått äktenskap. Valet att nu tillämpa den gällande
kyrkohandboken med smärre språkliga anpassningar även vid vigsel
av par med samma kön har inte föregåtts av en tillräcklig reflektion.
Likaså motsätter vi oss den ändring av Kyrkoordningen som
innebär att den ändrade av riksdagen stiftade civillagen förklaras vara
en del av kyrkans lära. På samma sätt finner vi det olämpligt att i
kyrkohandboken ge uttryck för detsamma. Det är möjligt att inom
kyrkan ha olika mening om gällande civillags lämplighet men när
civillagen uttrycks som en del av kyrkans lära uppkommer långt
större svårigheter.
Enligt vår mening bör inte äktenskapsrätten – eller familjerätten i
övrigt – hänföras till det som tillhör bekännelsen eller nådemedlen.
Genom att Kyrkomötet nu valt att förklara att det utvidgade äktenskapsbegreppet är identiskt med det som uttrycks i allmänkyrklig
tradition skapas en fördjupad motsättning, som jag anser att man
kunnat undgå om den gällande äktenskapsrätten inte förklarats vila
på bibelordet. Naturligtvis har riksdagen alls inte gjort gällande att så
är fallet. Tvärtom har lagstiftaren klargjort att lagstiftningen kan
avvika från det äktenskapsbegrepp som förekommer i trossamfund
med en egen äktenskapsrätt. Enligt min mening har Svenska kyrkan
inte en egen äktenskapsrätt men det finns inom kyrkan en äktenskapssyn. Kyrkomötet har genom att inte endast ge stöd för den
gällande civilrätten utan även ge denna en kontroversiell teologisk
begrundning försvårat det ekumeniska samarbetet.
För oss är det även av avgörande betydelse att vi ifrågasätter
lämpligheten av det förändrade föräldrabegrepp som utgör en del av
den förändrade familjerättsliga lagstiftningen. Äktenskap mellan
personer med samma kön innefattar även en förväntan om rätt för
makarna att få mottaga barn till vilka en av dem är biologisk/genetisk
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förälder. Lagstiftaren ger kvinnor, förutsatt att de bedöms socialt och
medicinskt lämpade, möjlighet att som föräldrar motta barn till
vilken den ena kvinnan är biologisk mor och faderskap inte fastställs.
Den genetiska fadern (donatorn) saknar rättslig relation till barnet.
Liknande regler gäller för makar med olika kön där mannen är
infertil. Den senare gruppen är dock mycket liten och medicinska
framsteg gör gruppen allt mindre. För makar med samma kön utgör
behovet att använda en tredje person av motsatt kön däremot en
nödvändighet. Principiellt är frågan dock densamma. Enligt vår
mening innebär den ändrade lagstiftningen ett steg i riktning mot att
skilja mellan en människas kropp och hennes person. Detta kan enligt
vår tolkning komma i konflikt med kristen människosyn. Om detta
kan man inom kyrkan ha olika mening men det blir särskilt svårt om
lagstiftningen indirekt i Kyrkoordningen och Den svenska kyrkohandboken uttrycks vara av Gud förordnad. Det är svårt för Svenska
kyrkan att viga till äktenskap och samtidigt ifrågasätta makarnas rätt
att enligt den i civilrätten givna ordningen motta barn. Om rätten att
motta barn inte anses följa med äktenskapslöftena bryter kyrkan mot
sin egen tolkning av dessa liksom mot civilrättens uppfattning, som
också den kan sägas stå fast vid att äktenskap för kvinnor ger denna
rätt. För äktenskap mellan män finns enligt civilrätten ingen möjlighet
att motta barn till vilket en av männen är far annat än om detta avlas
utom äktenskapet. Äktenskapslöftet som i kyrkohandboken uttrycks
vara livsvarigt hänvisar sålunda männen till barnlöshet. Detta
förhållande har utom det kyrkliga samtalet föranlett män att göra
anspråk på rätt att träffa avtal om s k surrogatmödraskap med en
kvinna, som inte blir barnets mor. Sådana avtal är i svensk rätt inte
giltiga. Vi delar helt lagstiftarens mening om att surrogatmödraskap
inte bör tillåtas. Det innebär risken för uppenbara missbruk av en
kvinnas utsatta ställning. I praktiken kringgås förbudet genom att
surrogatmödraavtal träffas i länder vars rättsordning medger detta.
Vi antar att det kan vara svårt att långsiktigt göra den åtskillnad i
rättigheter mellan könen som äktenskap mellan personer med samma
kön innebär. Äktenskap mellan män behandlas med nödvändighet
olika jämfört med äktenskap mellan kvinnor. Vi har all förståelse för
skillnaden men ser med oro på att intresseorganisationer även i vårt
land främjar surrogatmödraskap.
Relationen mellan föräldrar och barn är livslång och det finns
enligt vår mening en vilja för människan att så långt möjligt få
kunskap om och en relation till sina föräldrar. Detta kan tyvärr inte
alltid uppnås på grund av död, sjukdom eller sociala omständigheter.
Naturligtvis skall barn alltid behandlas lika och inte föraktas för att
de av någon anledning inte har dessa kunskaper eller relationer. Detta
gäller oavsett om en förälder är ensamstående eller sammanlever med
någon annan av det egna eller motsatta könet. Det blir däremot
problematiskt med en lagstiftning som utgår från att barn avlas eller
föds utan att syftet är att det skall ges denna relation. Lagstiftningen i
Sverige uppställer krav på att det biologiska faderskapet skall
registreras och delges barnet i mogen ålder. Det finns emellertid
uppenbara svårigheter att upprätthålla regeln om barnet inte avlas på
allmänt sjukhus i Sverige. Rätten till information i förening med
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avsaknaden av rätt till relation är därtill knappast diskuterad. Även
den man eller kvinna som är biologisk men inte rättslig förälder
utsätts för en betydande påfrestning. För kvinnan är det naturligtvis
särskilt svårt. Kyrkan kan enligt min mening i vart fall förhålla sig
avvaktande till denna praxis. Erfarenheterna omfattar inte ens två
generationer.
Vår mening är slutligen att Kyrkomötet, sedan beslutet att ansöka
om vigselrätt, hade bort bifalla reservationerna 2 och 5 alternativt det
av Anders Roos särskilda yrkandet. Om så hade skett hade det
funnits bättre möjligheter att uppnå en bredare enighet i de aktuella
frågorna.
Mot Kyrkomötets beslut reserverade sig Anders Roos i en skriftlig reservation:
Jag reserverar mig mot
1. beslutet att hos kammarkollegiet begära vigseluppdrag för
Svenska kyrkan. Det hade enligt min mening varit bättre, inte
minst med tanke på riskerna för den splittring i Svenska kyrkan
som beslutet kan komma att innebära, att avstå från vigseluppdraget redan nu. Det kommer sannolikt att redan om några år
komma beslut om en obligatorisk civil vigsel genom beslut i riksdagen. Då får äntligen Svenska kyrkan tillsammans med många
andra kyrkor ägna sig åt sin egentliga uppgift i sammanhanget, den
att välsigna människor som vill leva samman i ärlighet och trohet
och för detta vill ha Guds välsignelse.
2. beslutet att i kyrkoordningen införa ändringar i kyrkoordningen
kap 23. Jag har i en reservation till kyrkorättsutskottets yttrande
anfört:
De bestämmelser och texter som införs i kyrkoordningen ska dels
vara kyrkorättsligt korrekta, dels ge uttryck för den tro, bekännelse och lära som är Svenska kyrkans. De förslag till förändringar i kyrkoordningen som Kyrkostyrelsen ger i KsSkr 2009:6
har läromässigt prövats av Läronämnden. Kyrkorättsligt har de
prövats av kyrkorättsutskottet. Båda instanserna har funnit förslagen till förändringar möjliga. Full enighet har dock inte kunnat
uppnås.
Utifrån olika utgångspunkter menar många att Kyrkostyrelsens
förslag innebär så stora förändringar av nu gällande bestämmelser
att Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära om äktenskapet
förändras på ett avgörande sätt. För många betyder dessa
förändringar något positivt, för andra betyder de att Svenska
kyrkan går i en riktning som inte är acceptabel.
Förslagen till förändring har skyndats fram genom riksdagens
beslut om könsneutral äktenskapslagstiftning.
Det tycks oss som om rädslan för att mista en myndighetsutövning gör att texter som borde prövats bättre nu kan komma att
föras in i kyrkoordningen, texter som sedan kan vara svåra att
ändra när fortsatta teologiska överväganden sker.
Jag anser därför, att Kyrkorättsutskottets yttrande borde ha
uttryckt en tveksamhet till att i kyrkoordningen så brådskande
införa texter och bestämmelser – i för tro, bekännelse och lära
avgörande frågor – som utgör en risk att skapa splittring i Svenska
kyrkan.
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3. i övrigt mot beslutet i frågan. Det hade varit lyckligare för enheten
i kyrkan om man, när beslutet om att ansöka om vigseluppdraget
var fattat att Kyrkomötet hade beslutat i enlighet med mitt
särskilda yrkande eller den reservation som innebar stöd till
motion 2009:95 av Ola Isacsson.
Mot Kyrkomötets beslut reserverade sig Björn Söder, Eva Nyman, Margareta
Sandstedt och Arnold Boström i en skriftlig reservation:
Vid Kyrkomötet 2007 motionerades det om att man skulle uppdra åt
Kyrkostyrelsen att utreda konsekvenserna av att avstå vigselrätten. Vi
sverigedemokrater motsatte oss detta eftersom vi ansåg att Svenska
kyrkan både skulle behålla vigselrätten och kämpa för att behålla
äktenskapsbegreppet, som ett förbund mellan man och kvinna. Vi
hade en förhoppning om att vi skulle våga stå upp för vår tro och
våra bekännelser.
När riksdagen i år beslutade att göra äktenskapslagen könsneutral
fick Svenska kyrkan helt plötsligt bråttom att driva på förändringarna
inom kyrkan. Man skall då beakta att det finns många andra samfund
i Sverige som förvaltar vigseluppdraget och från dessa ges inga
signaler om att ändra uppfattning i frågan. Men Svenska kyrkan
väljer istället att gång efter annan ge vika för den världsliga maktens
krav på anpassning. I denna anpassning ingår att man ger upp vad
som tidigare betraktats som självklarheter.
Matteus 19:4–6 beskriver äktenskapet som ett förbund mellan
man och kvinna. Fram till den 31 mars i år var detta också Svenska
kyrkans uppfattning. Men efter att riksdagen fattat beslut om könsneutral äktenskapslagstiftning den 1 april tog det mindre än en timme
innan Svenska kyrkan proklamerade att man välkomnade förslaget –
detta trots att man i remissvaret tillsammans med Sveriges kristna råd
ansett annorlunda.
Vi instämmer med Fredrik Sidenvall när han i sin särskilda
mening till Ekumenikutskottets yttrande skriver att Svenska kyrkan
nu står i begrepp att beträda splittringens väg, egensinnig i
förhållande till Gud och medkristna men ängslig i förhållande till den
politiska makten.
Svenska kyrkan har, för att vara främst socialdemokratin och
liberalerna till lags, påbörjat en ökenvandring som endast kommer att
leda till självutplånelse. Sten för sten monteras kyrkan ned och snart
kommer Svenska kyrkan att endast vara en intresseklubb för inbördes
beundran. Och så frågar vi oss varför medlemmarna flyr vår kyrka?
Vi yrkade avslag på utskottets betänkande vad gäller punkterna
1–3, det vill säga Kyrkostyrelsens förslag. Vi instämde vidare i Fredrik
Sidenvalls framlagda särskilda mening till Ekumenikutskottets
yttrande. Eftersom vårt avslagsyrkande inte vann gehör reserverar vi
oss emot beslutet.
Av Lars Arvidsson under överläggningen framlagt förslag
Förslag ställdes
dels om bifall till av Lars Arvidsson under överläggningen framlagt förslag,
dels om avslag på Lars Arvidssons under överläggningen framlagt förslag,
och förklarade ordföranden att han fann förslaget om avslag på av Lars Arvidsson
under överläggningen framlagt förslag med övervägande ja besvarat.
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Kyrkomötet beslöt att avslå av Lars Arvidsson under överläggningen framlagt
förslag att vid bifall till utskottets förslag Kyrkostyrelsen får i uppdrag att återkomma till Kyrkomötet med förslag till ny inledningstext till kyrkoordningens
kapitel om vigsel där det som kan uppfattas som en sakramental äktenskapsuppfattning tas bort alternativt förklaras.
Av Carl Korch under överläggningen framlagt förslag
Förslag ställdes
dels om bifall till av Carl Korch under överläggningen framlagt förslag,
dels om avslag på av Carl Korch under överläggningen framlagt förslag,
och förklarade ordföranden att han fann förslaget om avslag på av Carl Korch
under överläggningen framlagt förslag med övervägande ja besvarat.

BESLUT

Kyrkomötet beslöt att avslå av Carl Korch under överläggningen framlagt förslag
att vid bifall till utskottets förslag och den äktenskapssyn som det representerar,
uppdra till Kyrkostyrelsen att med utgångspunkt i den äktenskapssynen föra
samtal med Borgågemenskapens kyrkor, och att innebörden i begreppet luthersk
tradition då särskilt beaktas.
Mot Kyrkomötets beslut i sin helhet reserverade sig Bo Grafström, Margareta
Nybelius och Runar Patriksson.
Mot Kyrkomötets beslut reserverade sig Dag Sandahl, Jan-Anders Ekelund, Bertil
Murray, Gustaf Bengtsson, Torbjörn Bolander, Kristina Töyrä, Karl-Gunnar
Svensson, Lennart Sacrédeus, Marianne Kronbäck, Torbjörn Lindahl, Yngve
Kalin, Alve Svensson, Kurt Hedman, Rolf Persson, Catarina Fondén, Lennart
Svensson, Birgitta Wrede, Christer Mohlin, Fredrik Sidenvall och Jan Erik Ågren i
en skriftlig reservation:
Svenska kyrkan har, liksom den samlade kristenheten, uppfattat att
Jesu undervisning om äktenskapet är entydig. Skaparen gjorde från
början människan till man och kvinna och avsikten är att de två ska
bli ett. Denna goda bekännelse läses vid varje vigsel och det är uppenbart att ett kristet äktenskap där Jesu egna ord inte kan eller ska läsas,
blir en självmotsägelse.
I reservation 2 till Läronämnden slås fast, att enligt evangelisk
luthersk bekännelse kan inte kyrkan ”lära och införa något som
direkt strider mot Bibeln som översta norm i kyrkan”. Vi ansluter oss
till denna klara och välgrundade mening.
Vi ansluter oss också till ställningstagandet i reservation 4 till
samma betänkande från Läronämnden: Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära kan inte förändras utifrån det underlag Kyrkostyrelsen
presenterat och att beslutet inte kommit till på ett sätt som står i
samklang med tron, bekännelsen och läran.
För att alls kunna fatta beslut med den skyndsamhet som påstås
ha varit av nöden, har Svenska kyrkan nonchalerat de ekumeniska
förpliktelser som träffats. Detta skadar det kyrkliga enhetsarbetet och
uppenbarligen Svenska kyrkans möjligheter att agera som ekumenisk
brokyrka. I reservation 3 till Läronämnden heter det: ”Bristen på
dialog och gemensamt samtal är allvarlig och bryter enligt vår
uppfattning mot andan i de ekumeniska avtal om kyrkogemenskap
som vi ingått.”
Kyrkomötet har fattat ett beslut som mötet egentligen inte kunnat
fatta därför att det strider mot bekännelsen, inte kommit till på ett
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sätt som står i samklang med tron, bekännelsen och läran och därför
att bristen på dialog och gemensamt samtal är uppenbar och strider
mot de ekumeniska förpliktelser Svenska kyrkan träffat.
Den omröstning som genomförts i Kyrkomötet visar att det finns
en betydande minoritet, som alls inte fått se sina invändningar mot
beslutsunderlaget eller frågor inför det besvarade.
Kyrkomötet har fattat ett ideologiskt men inte ett teologiskt
underbyggt beslut.
Omgivna av en sky av vittnen som om äktenskapet trott, lärt och
bekänt det Jesus säger om Skaparens avsikt om äktenskapet ser vi att
det fattade beslutet är en nullitet. Kyrkans lära är en annan än vad
Kyrkomötets majoritet beslutat. Att kyrkomöten far vilse är dock inte
någon nyhet. Det var också de evangeliska reformatorernas insikt.
Sådana kyrkomötesbeslut kunde de för evangeliets skull inte följa.
Mot Kyrkomötets beslut reserverade sig Ola Isacsson i en skriftlig reservation:
Kyrkomötet har beslutat att ”genom vigseln förenas två personer i
äktenskapet” och ”Gud sammanfogar de båda till ett”. Om detta
äktenskap säger kyrkohandboken och idag antaget tillägg till
kyrkohandboken: ”Äktenskapet är ett heligt förbund förordnat och
välsignat av Gud”.
Intill denna dag har Svenska kyrkan menat att det heliga förbund
som är ”förordnat och välsignat av Gud” ingås mellan man och
kvinna. Nu har Kyrkomötet fattat ett beslut som innebär att det ingås
mellan två personer.
Beslut som uttolkar vad som är ”förordnat och välsignat av Gud”
samt en könsneutral tolkning av uttrycket ”Gud sammanfogar de
båda till ett” borde ha föregåtts av avsevärt djupare bearbetning och
förankring, så väl inom Svenska kyrkan som i ekumeniska dialoger,
än vad som varit fallet.
Mot Kyrkomötets beslut reserverade sig Micael Dahlberg i en skriftlig reservation:
Av Läronämndens handlingar i ärendet framgår att Läronämnden är
starkt splittrad i frågan om Kyrkostyrelsens förslag kan anses stå i
överensstämmelse med Svenska kyrkans tro och lära.
Mot bakgrund av detta anser jag att Kyrkostyrelsens skrivelse för
närvarande inte kan bifallas.
Mot Kyrkomötets beslut till förmån för bifall till motion 2009:44 reserverade sig
Erna Arhag.
Med anledning av Kyrkomötets beslut lämnade biskoparna Carl Axel Aurelius,
Hans-Erik Nordin, Hans Stiglund, Esbjörn Hagberg, Ragnar Persenius, Sven
Thidevall och Lennart Koskinen en särskild synpunkt:
Som biskopar i vår kyrka har vi ansvar för kyrkans lära och enhet. Vi
sju biskopar menar att Kyrkomötets beslut om äktenskap och vigsel
har tillkommit på ett sätt som inte fått en tillfredsställande förankring
inomkyrkligt och ekumeniskt, inte fått en betryggande begrundning i
vår kyrkas tro, bekännelse och lära och som därför äventyrar kyrkans
enhet.
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§ 91 Diakoners medverkan vid vigsel- och begravningsgudstjänster, beslut

Från tisdagens överläggning med anledning av Gudstjänstutskottets betänkande
G 2009:3 Diakoners medverkan vid vigsel- och begravningsgudstjänster förelåg
endast utskottets förslag (§ 60).
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att avslå motion 2009:4 av LarsIvar Ericson om diakoners medverkan vid begravnings- och vigselgudstjänster och
2009:64 av Runar Patriksson om diakoners rätt att viga och förrätta jordfästningar i Svenska kyrkans ordning.
§ 92 Uppvärdering av bikten, beslut

Från tisdagens överläggning med anledning av Gudstjänstutskottets betänkande
G 2009:4 Uppvärdering av bikten förelåg endast utskottets förslag (§ 61).
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att avslå motion 2009:8 av KarlGunnar Svensson och Marianne Kronbäck om att uppvärdera bikten.
§ 93 Öppet nattvardsbord för de odöpta, beslut

Från tisdagens överläggning med anledning av Gudstjänstutskottets betänkande
G 2009:5 Öppet nattvardsbord för de odöpta förelåg endast utskottets förslag
(§ 62).
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag
1. att avslå motion 2009:30 av Johan Åkesson om öppet nattvardsbord för de
odöpta.
2. att uppdra åt Kyrkostyrelsen att teologiskt och pastoralt aktualisera det nödvändiga sambandet mellan dop och nattvard.
§ 94 Dop i krissituation, beslut

Från tisdagens överläggning med anledning av Gudstjänstutskottets betänkande
G 2009:6 Dop i krissituation förelåg följande förslag (§ 63).
♦ bifall till utskottets förslag
♦ bifall till motion 2009:59 punkt 1 och 2 av Johan Sobelius.
Utskottet punkt 3
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att avslå motion 2009:59 punkt 3
av Johan Sobelius om dop i krissituation.
Utskottet punkt 1 och 2
Förslag ställdes
dels om bifall till utskottets förslag punkt 1 och 2 att avslå motion 2009:59
punkt 1 och 2 av Johan Sobelius,
dels om bifall till motion 2009:59 punkt 1 och 2 av Johan Sobelius,
och förklarade ordföranden att han fann förslaget om bifall till utskottets förslag
med övervägande ja besvarat.

BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att avslå motion 2009:59 punkt 1
och 2 av Johan Sobelius om dop i krissituation.
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§ 95 Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå år 2008, beslut

Från tisdagens överläggning med anledning av Budgetutskottets betänkande
B 2009:2 Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå år 2008 förelåg endast
utskottets förslag (§ 64).
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag
1. att fastställa årsredovisning och koncernredovisning för Svenska kyrkans
nationella nivå år 2008.
2. att bevilja Kyrkostyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008.
I detta beslut deltog inte de ledamöter som har redovisningsskyldighet.
§ 96 Styrning och ledning, beslut

Från onsdagens överläggning med anledning av Organisationsutskottets betänkande
O 2009:1 Styrning och ledning förelåg följande förslag (§ 68):
♦ bifall till utskottets förslag med av utskottet föreslagna justeringar i
betänkandets bilaga 2 enligt utdelat förslag
♦ bifall till motion 2009:71 av Karl-Gunnar Svensson
♦ bifall till reservation av Susann Torgerson med av henne under överläggningen
framlagt förslag till tillägg.
Utskottet punkt 2
Förslag ställdes
dels om bifall till utskottets förslag punkt 2 att anta Kyrkostyrelsens förslag till
ändringar i 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 33, 34 och 57 kap. kyrkoordningen, med de
av utskottet föreslagna justeringarna enligt utdelat förslag,
dels om bifall till reservation av Susann Torgerson med av henne under
överläggningen framlagt tillägg,
och förklarade ordföranden att han fann förslaget om bifall till utskottets förslag
punkt 2 med övervägande ja besvarat.
På Åke Blomqvists begäran företogs omröstning genom uppresning varvid ordföranden förklarade att han fann att flertalet röstat för utskottets förslag.
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag punkt 2 att avslå reservation av
Susann Torgerson med av henne under överläggningen framlagt förslag till tillägg
att Kyrkomötet beslutar om följande justeringar i 8 kap. Kyrkoordningen jämfört
med utskottets förslag:
− 9 § ordet ”diakon” utgår
− 13 § ordet ”eller diakon” utgår
− 14 § ordet ”eller diakon” utgår
− 14 a § ordet ”eller diakon” utgår
− 16 a § ordet ”och diakon” utgår
− 23 a § ordet ”och diakon” utgår.
Mot Kyrkomötets beslut reserverade sig Åke Blomqvist och Ingemar Karlén.
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Utskottet punkt 11
Förslag ställdes
dels om bifall till utskottets förslag att avslå motion 2009:71 av Karl-Gunnar
Svensson,
dels om bifall till motion 2009:71 av Karl-Gunnar Svensson,
och förklarade ordföranden att han fann förslaget om bifall till utskottets förslag
med övervägande ja besvarat.
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att avslå motion 2009:71 av KarlGunnar Svensson om biskopars rösträtt i kyrkomötet.
Mot Kyrkomötets beslut reserverade sig Karl-Gunnar Svensson, Carina Etander
Rimborg, Marianne Kronbäck, Lennart Sacrédeus, Angela Boëthius och Birgitta
Wrede.
Utskottet punkterna 1, 3–10 och 12

BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att
1. att som vilande anta Kyrkostyrelsens förslag till ändringar i 11 kap. 16–19 §§
i kyrkoordningen enligt bilaga.
3. att anta Kyrkostyrelsens förslag till ändringar i 1, 3, 4, och 6 kap. i Arbetsordning för Kyrkomötet enligt bilaga 3.
4. att avslå motion 2009:1 av Ola Isacsson om biskopars rösträtt i Kyrkomötet.
5. att avslå motion 2009:18 av Ylva Wahlström om diakoners rösträtt i
biskopsval.
6. att avslå motion 2009:25 av Anna-Sara Walldén om rösträtt vid biskopsval
för präster inom EFS.
7. att avslå motion 2009:32 av Susann Torgerson m.fl. om att utreda sättet att
välja biskop.
8. att avslå motion 2009:38 punkt 1 Anders Roos om att välja biskop.
9. att bifalla motion 2009:38 punkt 2 av Anders Roos om att välja biskop.
10. att avslå motion 2009:54 av Joakim Svensson och Fredrik Sidenvall om
diakoners rösträtt vid biskopsval.
12. att med anledning av motion 2009:32 och 2009:38 punkten 1, ge Kyrkostyrelsen i uppdrag att göra en skyndsam översyn av formerna för biskopsvalen och återkomma till Kyrkomötet med förslag till förbättringar.
§ 97 Valfrågor, beslut

Från onsdagens överläggning med anledning av Organisationsutskottets betänkande
O 2009:2 Valfrågor förelåg följande förslag (§ 69):
♦ bifall till utskottets förslag
♦ bifall till reservation av Stefan Landmark.
Utskottet punkt 1
Förslag ställdes
dels om bifall till utskottets förslag punkt 1,
dels om bifall till reservation av Stefan Landmark,
och förklarade ordföranden att han fann förslaget om bifall till utskottets förslag
punkt 1 med övervägande ja besvarat.
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Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag punkt 1 att avslå reservation av
Stefan Landmark som yrkade bifall till motion 2009:10 av Karl-Gunnar Svensson
m.fl. om förändrat valsystem.
Mot Kyrkomötets beslut reserverade sig Lennart Sacrédeus, Marianne Kronbäck
och Karl-Gunnar Svensson.
Utskottet punkt 2

BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag punkt 2 att avslå motion 2009:63
av Per Lindberg om billigare kyrkoval.
Utskottet punkt 3

BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag punkt 3 att med anledning av
motion 2009:63 av Per Lindberg ge Kyrkostyrelsen i uppdrag att se över
möjligheterna till kostnadsbesparingar inom nuvarande valsystem.
§ 98 Församlingstillhörighet, beslut

Från onsdagens överläggning med anledning av Organisationsutskottets betänkande
O 2009:3 Församlingstillhörighet förelåg följande förslag (§ 70):
♦ bifall till utskottets förslag
♦ bifall till motion 2009:24 av Susann Torgerson och Hakon Långström
♦ bifall till motion 2009:33 av Jan-Anders Ekelund m.fl.
♦ bifall till motion 2009:76 av Inger Harlevi
♦ bifall till reservation av Kristina Lundgren m.fl.
♦ bifall till reservation av Stefan Landmark
♦ bifall till av Gustaf Bengtsson under överläggningen framlagt förslag.
Utskottet punkt 1
Förslag ställdes
dels om bifall till utskottets förslag att avslå motion 2009:24 av Susann
Torgerson och Hakon Långström,
dels om bifall till motion 2009:24 och därmed bifall till reservation av Kristina
Lundgren m.fl.,
och förklarade ordföranden att han fann förslaget om bifall till utskottets förslag
med övervägande ja besvarat.
På Hakon Långströms begäran företogs omröstning genom uppresning varvid
ordföranden förklarade att han fann att flertalet röstat för utskottets förslag.
På Hakon Långströms begäran företogs rösträkning varvid 162 ledamöter
röstade för utskottets förslag, 74 för motionen och 8 ledamöter avstod från att
rösta.
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att avslå motion 2009:24 av
Susann Torgerson och Hakon Långström om friare församlingstillhörighet – ta
bort det tvingande bosättningsbegreppet.
Mot Kyrkomötets beslut reserverade sig Annette Lundquist Larsson, Margareta
Nisser-Larsson, Hans G. Eriksson, Olle Reichenberg, Marianne Kronberg, Anna
Lena Wik-Thorsell, Chistina Schnackenburg, Hans Wallmark, Erna Arhag, Peter
Odentun, Susann Torgerson, Sven Esplund och Micael Dahlberg.

52

Protokoll

Torsdagen den 22 oktober 2009

Utskottet punkt 2
Förslag ställdes
dels om bifall till utskottets förslag att avslå motion 2009:33 av Jan-Anders
Ekelund m.fl.,
dels om bifall till motion 2009:33,
och förklarade ordföranden att han fann förslaget om bifall till utskottets förslag
med övervägande ja besvarat.
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag punkt 2 att avslå motion 2009:33
av Jan-Anders Ekelund m.fl. om friare församlingstillhörighet.
Mot Kyrkomötets beslut reserverade sig Hans Wallmark.
Utskottet punkt 3
Förslag ställdes
dels om bifall till utskottets förslag att avslå motion 2009:76 av Inger Harlevi,
dels om bifall till motion 2009:76 av Inger Harlevi och därmed bifall till
reservationen av Stefan Landmark,
dels om bifall till av Gustaf Bengtsson under överläggningen framlagt förslag,
och förklarade ordföranden att han fann förslaget om bifall till utskottets förslag
med övervägande ja besvarat.
Lennart Sacrédeus begärde omröstning. För att fastställa motförslag till utskottets
förslag i huvudomröstningen ställdes förslag
dels om bifall till motion 2009:76 av Inger Harlevi,
dels om bifall till av Gustaf Bengtsson under överläggningen framlagt förslag,
och förklarade ordföranden att han fann förslaget om bifall till av Gustaf
Bengtsson under överläggningen framlagt förslag med övervägande ja besvarat.
Vid huvudomröstningen ställdes förslag
dels om bifall till utskottets förslag punkt 3,
dels om bifall till av Gustaf Bengtsson under överläggningen framlagt förslag,
och förklarade ordföranden att han fann förslaget om bifall till utskottets förslag
punkt 3 med övervägande ja besvarat.
Inger Harlevi begärde rösträkning. Vid rösträkningen befanns att 167 ledamöter
röstat för utskottets förslag punkt 3, 64 för av Gustaf Bengtsson under överläggningen framlagt förslag och 14 ledamöter avstod från att rösta.

BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag punkt 3 och att avslå av Gustaf
Bengtsson under överläggningen framlagt förslag att bifalla motion 2009:76, med
den justeringen att försöket ska begränsas till att endast gälla inom Visby stift
folkbokförda tillhöriga.
Mot Kyrkomötets beslut reserverade sig Annette Lundquist Larsson och Olle
Reichenberg.
Mot Kyrkomötets beslut till förmån för bifall till motion 2009:76 reserverade sig
Peter Odentun, Lennart Sacrédeus, Karl-Gunnar Svensson och Marianne
Kronbäck.
Mot Kyrkomötets beslut i sin helhet reserverade sig Mats Hagelin och Eva
Hallström.
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§ 99 Tillhörighet till Karlskrona amiralitetsförsamling, beslut

Från onsdagens överläggning med anledning av Organisationsutskottets betänkande
O 2009:4 Tillhörighet till Karlskrona amiralitetsförsamlingen förelåg följande
förslag (§ 71):
♦ bifall till utskottets förslag
♦ bifall till motion 2009:20 av Hakon Långström och Mats Hagelin.
Förslag ställdes
dels om bifall till utskottets förslag att avslå motion 2009:20 av Hakon
Långström och Mats Hagelin,
dels om bifall till motion 2009:20,
och förklarade ordföranden att han fann förslaget om bifall till utskottets förslag
med övervägande ja besvarat.
På Hakon Långströms begäran företogs omröstning genom uppresning varvid
ordföranden förklarade att han fann att flertalet röstat för utskottets förslag.
På Hakon Långström begäran företogs rösträkning varvid 152 ledamöter
röstade för utskottets förslag, 82 för motionen och 11 ledamöter avstod från att
rösta.
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att avslå motion 2009:20 av
Hakon Långström och Mats Hagelin om tillhörighet till Karlskrona amiralitetsförsamling.
Mot Kyrkomötets beslut reserverade sig Micael Dahlberg, Annette Lundquist
Larsson, Peter Odentun, Hans Wallmark, Margareta Nisser-Larsson, Anna Lena
Wik-Thorsell, Olle Reichenberg, Mats Hagelin och Marija Kogler Johnsson.
§ 100 Flexibel mandattid för kyrkoråd och nämnder, beslut

Från onsdagens överläggning med anledning av Organisationsutskottets betänkande O 2009:5 Flexibel mandattid för kyrkoråd och nämnder förelåg följande
förslag (§ 72):
♦ bifall till utskottets förslag
♦ bifall till motion 2009:23 av Olle Reichenberg.
Förslag ställdes
dels om bifall till utskottets förslag att avslå motion 2009:23 av Olle
Reichenberg,
dels om bifall till motion 2009:23,
och förklarade ordföranden att han fann förslaget om bifall till utskottets förslag
med övervägande ja besvarat.
På Olle Reichenbergs begäran företogs omröstning genom uppresning varvid
ordföranden förklarade att han fann att flertalet röstat för utskottets förslag.
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att avslå motion 2009:23 av Olle
Reichenberg om flexibel mandattid för kyrkoråd och nämnder.
Mot Kyrkomötets beslut reserverade sig Annette Lundquist Larsson, Hans
Wallmark, Mats Hagelin och Marija Kogler Johnsson.
Mot Kyrkomötets beslut reserverade sig Olle Reichenberg i en skriftlig reservation:
Under flera år har frågan om hur fler yngre skall kunna engageras
som förtroendevalda i Svenska kyrkan diskuterats, inte minst här i
Kyrkomötet. Ett sätt att underlätta för yngre att åta sig förtroende-
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uppdrag är att göra det möjligt att välja kyrkoråd och nämnder på
kortare tid än fyra år, vilket motion 2009:23 föreslår. Det är därför
ytterst beklagligt att Kyrkomötets majoritet beslutade att avslå
motionen, och jag reserverar mig mot beslutet till förmån för bifall av
motionen.
Det är lätt att tala vackert om att underlätta för yngres engagemang, men svårare att agera när möjlighet finns att verkligen göra
något. Det är tråkigt att Kyrkomötets majoritet låtit byråkratiska
aspekter väga tyngre än argument för ökad delaktighet, förnyelse och
öppenhet.
Vid Kyrkomötet 2008 diskuterades en motion med rubriken ”De
ungas kyrkomöte” (motion 2008:87), och motionen mottogs mycket
positivt av i stort sett alla nomineringsgrupper. I år har ett ”De ungas
kyrkomöte” arrangerats av Svenska Kyrkans Unga och man har då
bland annat diskuterat några av de motioner som behandlas vid årets
kyrkomöte. En av de motioner som tagits upp är just den om
”Flexibel mandattid för kyrkoråd och nämnder”. I motionssvaret
från ”De ungas kyrkomöte” skrivs bland annat: ”Vi tror precis som
motionären att förslaget kan möjliggöra till en bättre spridning i
kyrkoråden. Personer som studerar, är på väg att skaffa barn eller
tillfälligt arbetssökande törs i och med detta ta steget att engagera sig
i Svenska kyrkan. Svenska Kyrkans Unga ser mycket positivt på
motionärens förslag som erbjuder församlingarna en möjlighet att
underlätta för dessa klart underrepresenterade grupper.”
I organisationsutskottets betänkande O 2009:5 ger utskottet tre
motiv för förslaget att avslå motionen. För det första menar utskottet
att det är önskvärt med viss kontinuitet i förtroendemannaorganen.
Det är en klok synpunkt, men det är nog i ytterst få fall som det
skulle göras några större förändringar av kyrkorådens sammansättning från ett år till ett annat. I de allra flesta fall kan man nog
förutsätta att en stor majoritet av ledamöterna och ersättarna skulle
väljas om.
Utskottets andra invändning är att församlingarna redan idag har
möjlighet att välja nämnder för en kortare tid än fyra år. Det är
riktigt, men eftersom många församlingar – inte minst i stockholmsområdet – endast har någon enstaka nämnd, om alls någon, så
kommer detta knappast att bidra till att underlätta rekrytering av
yngre. Med tanke på att rörligheten bland yngre är stor i just
stockholmstrakten är det ju just där som flexibel mandattid skulle
kunna ha stor betydelse.
Det tredje argumentet utskottet framför är att eftersom direktvalda kyrkoråd inte kan ha kortare mandattid än fyra år, så skulle
motionens förslag kunna få genomslag endast i hälften av alla kyrkoråd. Denna invändning ter sig märklig. Det vore väl helt fantastiskt
om hälften av alla kyrkoråd inom Svenska kyrkan skulle ges
möjlighet att införa flexibel mandattid. Då skulle många yngre,
studerande, småbarnsföräldrar och andra som är ”mitt i livet” kunna
bidra till att utveckla Svenska kyrkans lokala arbete genom ett
engagemang på ett, två, tre eller fyra år.
För många kyrkomötesledamöter är det alltså lätt att tala om hur
viktigt ungas engagemang är och uppmuntra till ett ”De ungas kyrko-
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möte”, men betydligt svårare att verkligen göra något. Och om man
inte tar hänsyn till vad ungdomarna faktiskt tycker är det nog klokare
att hålla tyst.
§ 101 Strukturfrågor, beslut

Från onsdagens överläggning med anledning av Organisationsutskottets betänkande O 2009:6 Strukturfrågor förelåg följande förslag (§ 73):
♦ bifall till utskottets förslag
♦ bifall till motion 2009:53 av Joakim Svensson och Fredrik Sidenvall
♦ bifall till motion 2009:58 av Bengt P. Gustafsson.
Utskottet punkt 2
Förslag ställdes
dels om bifall till utskottets förslag att avslå motion 2009:53 av Joakim
Svensson och Fredrik Sidenvall,
dels om bifall till motion 2009:53,
och förklarade ordföranden att han fann förslaget om bifall till utskottets förslag
med övervägande ja besvarat.
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att avslå motion 2009:53 av
Joakim Svensson och Fredrik Sidenvall om församlingssammanslagningar.
Utskottet punkt 3
Förslag ställdes
dels om bifall till utskottets förslag att avslå motion 2009:58 av Bengt P.
Gustafsson,
dels om bifall till motion 2009:58,
och förklarade ordföranden att han fann förslaget om bifall till utskottets förslag
med övervägande ja besvarat.

BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att avslå motion 2009:58 av
Bengt P. Gustafsson om en studie för att bevara vår kyrkas kärnverksamhet.
Mot Kyrkomötets beslut reserverade sig Bengt P. Gustafsson.
Utskottet punkterna 1 och 4

BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag punkterna 1 och 4 att avslå
motion 2009:37 av Anki Erdmann m.fl. om församlingssammanläggningar och
motion 2009:94 av Britta Olinder om Kyrkans verksamhet och församlingsbegreppet.
§ 102 Val av de ledamöter och ersättare som ska vara präst eller diakon i
domkapitlet, beslut

Från onsdagens överläggning med anledning av Organisationsutskottets betänkande O 2009:7 Val av de ledamöter och ersättare som ska vara präst eller diakon
i domkapitlet förelåg endast utskottets förslag (§ 74).
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att avslå motion 2009:41 av KarlGunnar Svensson om val av de ledamöter och ersättare som ska vara präst eller
diakon i domkapitlet.
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§ 103 Verksamhetsberättelse år 2008 för Svenska kyrkans
valprövningsnämnd, beslut

Från onsdagens överläggning med anledning av Organisationsutskottets betänkande O 2009:8 Verksamhetsberättelse år 2008 för Svenska kyrkans valprövningsnämnd förelåg endast utskottets förslag (§ 75).
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att lägga verksamhetsberättelse år
2008 för Svenska kyrkans valprövningsnämnd till handlingarna.
§ 104 Nationella minoriteter, beslut

Från onsdagens överläggning med anledning av Tillsyns- och uppdragsutskottets
betänkande TU 2009:1 Nationella minoriteter förelåg endast utskottets förslag
(§ 76).
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att
1. avslå motion 2009:13 av Kristina Töyrä om nationella minoriteter.
2. med anledning av motion 2009:13 uppdra till Kyrkostyrelsen att utreda
möjligheterna till en ändring av 57 kap. 5 § punkt 3 i enlighet med utskottets
överväganden.
§ 105 Biskop i tio år, beslut

Från onsdagens överläggning med anledning av Tillsyns- och uppdragsutskottets
betänkande TU 2009:2 Biskop i tio år förelåg följande förslag (§ 77):
♦ bifall till utskottets förslag
♦ bifall till motion 2009:15 punkt 1 och 2 av Ylva Wahlström
♦ bifall till motion 2009:15 av Ylva Wahlström
♦ bifall till av under överläggningen av Christina Berglund framlagt förslag att
Kyrkostyrelsen får i uppdrag att närmare utreda frågan om reträttposter för
biskopar som fullgjort sin tjänstgöringsperiod.
Motionen punkt 1
Förslag ställdes
dels om bifall till utskottets förslag att avslå motion 2009:15 punkt 1 av Ylva
Wahlström,
dels om bifall till motion 2009:15 punkt 1,
och förklarade ordföranden att han fann förslaget om bifall till utskottets förslag
med övervägande ja besvarat.
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att avslå motion 2009:15 punkt 1
av Ylva Wahlström om en begränsning av biskoparnas aktiva tjänstgöringstid till
tio år.
Motionen punkt 2
Förslag ställdes
dels om bifall till utskottets förslag att avslå motion 2009:15 punkt 2 av Ylva
Wahlström,
dels om bifall till motion 2009:15 punkt 2,
och förklarade ordföranden att han fann förslaget om bifall till utskottets förslag
med övervägande ja besvarat.
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Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att avslå motion 2009:15 punkt 2
av Ylva Wahlström om möjlighet för ett stift att förlänga en biskops tjänstgöringstid med två år.
Mot Kyrkomötets beslut till förmån för motion 2009:15 punkterna 1 och 2
reserverade sig Ylva Wahlström och Eva Hallström.
Motionen punkt 3

BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att avslå motion 2009:15 punkt 3
av Ylva Wahlström om en biskops rätt att gå i pension före tio års tjänstgöringstid.
§ 106 Antagningsbedömningen till präst- och diakonkandidater, beslut

Från onsdagens överläggning med anledning av Tillsyns- och uppdragsutskottets
betänkande TU 2009:3 Antagningsbedömningen till präst- och diakonkandidater
förelåg endast utskottets förslag (§ 78).
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att avslå motion 2009:17 av Ylva
Wahlström om antagningsbedömningen till präst- och diakonkandidater.
§ 107 Kyrkvärd och förtroendevald, beslut

Från onsdagens överläggning med anledning av Tillsyns- och uppdragsutskottets
betänkande TU 2009:4 Kyrkvärd och förtroendevald förelåg endast utskottets
förslag (§ 79).
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att avslå motion 2009:36 av
Anders Roos om kyrkvärd och förtroendevald.
§ 108 Andelen anställda av de förtroendevalda i Kyrkomötet, beslut

Från onsdagens överläggning med anledning av Tillsyns- och uppdragsutskottets
betänkande TU 2009:5 Andelen anställda av de förtroendevalda i Kyrkomötet
förelåg följande förslag (§ 80):
♦ bifall till utskottets förslag att avslå motion 2009:70 punkterna 1 och 2 av
Anita Eiderbrant Bylund
♦ bifall till motion 2009:70 punkt 2 av Anita Eiderbrant Bylund.
Förslag ställdes
dels om bifall till utskottets förslag att avslå motion 2009:70 punkterna 1 och
2 av Anita Eiderbrant Bylund,
dels om bifall till motion 2009:70 punkt 2,
och förklarade ordföranden att han fann förslaget om bifall till utskottets förslag
med övervägande ja besvarat.
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att avslå motion 2009:70 av Anita
Eiderbrant Bylund om andelen anställda av de förtroendevalda i Kyrkomötet.
§ 109 Yttrande till en befattning som diakon, beslut

Från onsdagens överläggning med anledning av Tillsyns- och uppdragsutskottets
betänkande TU 2009:6 Yttrande till en befattning som diakon förelåg endast
utskottets förslag (§81).
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Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att
1. avslå motion 2009:74 av Johan Sobelius om yttrande till en befattning som
diakon.
2. uppdra till Kyrkostyrelsen att utreda möjligheterna till ändring av 34 kap. 14 §
i kyrkoordningen så att behörighetsprövningen blir lika för befattningar som
präst och diakon.
§ 110 Kyrkoordningen och FN:s barnkonvention, beslut

Från onsdagens överläggning med anledning av Tillsyns- och uppdragsutskottets
betänkande TU 2009:7 Kyrkoordningen och FN:s barnkonvention förelåg endast
utskottets förslag (§ 82).
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att
1. avslå motion 2009:75 av Ola Isacsson och Dag Sandahl om kyrkoordningen
och FN:s barnkonvention.
2. att uppdra åt Kyrkostyrelsen att utreda frågor om barns och ungdomars dop
och kyrkotillhörighet i enlighet med vad utskottet har anfört.
§ 111 Diakonkandidaternas moment 22, beslut

Från onsdagens överläggning med anledning av Tillsyns- och uppdragsutskottets
betänkande TU 2009:8 Diakonkandidaternas moment 22 förelåg endast följande
förslag (§ 83).
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att avslå motion 2009:83 av Bo
Hanson och Mary Österström om diakonkandidaternas moment 22.
§ 112 Förtroendet för Svenska kyrkans rättssystem, beslut

Från onsdagens överläggning med anledning av Tillsyns- och uppdragsutskottets
betänkande TU 2009:9 Förtroendet för Svenska kyrkans rättssystem förelåg
endast utskottets förslag (§ 84).
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att avslå motion 2009:84 av
Birgitta Wrede om ett stärkt förtroende för kyrkans rättssystem.
§ 113 Svenska kyrkan måste leva som den lär, beslut

Från onsdagens överläggning med anledning av Tillsyns- och uppdragsutskottets
betänkande TU 2009:10 Svenska kyrkan måste leva som den lär förelåg följande
förslag (§ 85):
♦ bifall till utskottets förslag
♦ bifall till motion 2009:89 av Ulla Dahlberg.
Förslag ställdes
dels om bifall till utskottets förslag att avslå motion 2009:89 av Ulla Dahlberg,
dels om bifall till motion 2009:89,
och förklarade ordföranden att han fann förslaget om bifall till utskottets förslag
med övervägande ja besvarat.
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att avslå motion 2009:89 av Ulla
Dahlberg om att vår Svenska kyrka måste leva som den lär.
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§ 114 Verksamhetsberättelse år 2008 för Svenska kyrkans
överklagandenämnd, beslut

Från onsdagens överläggning med anledning av Tillsyns- och uppdragsutskottets
betänkande TU 2009:11 Verksamhetsberättelse år 2008 för Svenska kyrkans
överklagandenämnd förelåg endast utskottets förslag (§ 86).
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att lägga Svenska kyrkans överklagandenämnds verksamhetsberättelse för år 2008 till handlingarna.
§ 115 Verksamhetsberättelse år 2008 för Svenska kyrkans ansvarsnämnd för
biskopar, beslut

Från onsdagens överläggning med anledning av Tillsyns- och uppdragsutskottets
betänkande TU 2009:12 Verksamhetsberättelse år 2008 för Svenska kyrkans
ansvarsnämnd för biskopar förelåg endast utskottets förslag (§ 87).
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att lägga verksamhetsberättelsen
för år 2008 för Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar till handlingarna.
Förste vice ordförande övertog kl 11.50 ledningen av förhandlingarna.
§ 116 Vädjan från Budgetsutskottets ordförande

Marianne Kronberg vädjade till Kyrkomötet om återhållsamhet när det gäller
beslut om ny verksamhet med tanke på besparingsförslagen.
§ 117 Kommunikation kring dopet och medlemskapet

Förelåg Kyrkolivsutskottets betänkande Kl 2009:1 Kommunikation kring dopet
och medlemskapet.
I debatten yttrade sig
Sofija Pedersen Videke, som yrkade bifall till utskottets förslag
Roland Johansson, som yrkade bifall till utskottets förslag.
Överläggningen var därmed avslutad och förelåg endast utskottets förslag.
(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet den 23 oktober 2009)
§ 118 Svenska kyrkans närvaro på internet

Förelåg Kyrkolivsutskottets betänkande Kl 2009:2 Svenska kyrkans närvaro på
internet.
I debatten yttrade sig
Carina Etander Rimborg, som yrkade avslag på utskottets förslag punkt 2 samt
bifall till utskottets förslag punkt 4
Karin Långström Vinge
Roland Johansson, som yrkade bifall till utskottets förslag
Per Lindberg, som yrkade bifall till utskottets förslag
Maria Abrahamsson, som yrkade bifall till utskottets förslag
Soili Brunberg, som yrkade bifall till utskottets förslag
Roland Johansson.
Överläggningen var därmed avslutad och följande förslag förelåg:
♦ bifall till utskottets förslag
♦ avslag på utskottets förslag punkt 2.
(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet den 23 oktober 2009)
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§ 119 Själavård och andlig vägledning

Förelåg Kyrkolivsutskottets betänkande Kl 2009:3 Själavård och andlig vägledning.
I debatten yttrade sig
Johan Lothigius, som yrkade bifall till utskottets förslag
Lars Arvidsson, som yrkade bifall till motion 2009:85
Britt Louise Agrell
Dag Sandahl, som yrkade bifall till utskottets förslag
Britt Louise Agrell (replik)
Dag Sandahl (replik)
Anna Karin Hammar, som yrkade bifall till utskottets förslag
Lars Arvidsson, som återtog sitt yrkande.
Överläggningen var därmed avslutad och förelåg endast utskottets förslag.
(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet den 23 oktober 2009)
Förhandlingarna ajournerades kl 12.30.
–––––
Förhandlingarna återupptogs kl 14.00 under ledning av andre vice ordföranden.
§ 120 Kristen tro i en ny situation

Förelåg Kyrkolivsutskottets betänkande Kl 2009:4 Kristen tro i en ny situation.
I debatten yttrade sig
Christina Berglund, som yrkade bifall till motion 2009:86
Lars Arvidsson, som yrkade bifall till reservationen av Christina Berglund m.fl.
som innebär bifall till motion 2009:86
Kerstin Zetterberg, som yrkade bifall till motion 2009:86
Hans Ulfvebrand, som yrkade bifall till utskottets förslag
Britt Louise Agrell, som yrkade bifall till motion 2009:86
Dag Sandahl, som yrkade bifall till motion 2009:11
Hans Ulfvebrand (replik)
Dag Sandahl (replik)
Hans Ulfvebrand (replik)
Dag Sandahl (replik)
Bertil Murray
I detta anförande instämde Alve Svensson
Inger Harlevi, som yrkade bifall till utskottets förslag
Hans Ulfvebrand, som yrkade bifall till utskottets förslag
Bertil Murray (replik)
I detta anförande instämde Alve Svensson
Hans Ulfvebrand (replik).
Överläggningen var därmed avslutad och följande förslag förelåg:
♦ bifall till utskottets förslag
♦ bifall till motion 2009:11 av Dag Sandahl
♦ bifall till motion 2009:86 av Britt Louise Agrell
♦ bifall till reservation av Christina Berglund m.fl.
(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet den 23 oktober 2009)
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§ 121 Kyrkans musikundervisning

Förelåg Kyrkolivsutskottets betänkande Kl 2009:5 Kyrkans musikundervisning.
I debatten yttrade sig
Kerstin Zetterberg, som yrkade bifall till utskottets förslag
Runar Patriksson
Inger Harlevi, som yrkade bifall till utskottets förslag.
Överläggningen var därmed avslutad och förelåg endast utskottets förslag.
(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet den 23 oktober 2009)
§ 122 Barnkonsekvensanalys

Förelåg Kyrkolivsutskottets betänkande Kl 2009:6 Barnkonsekvensanalys.
I debatten yttrade sig
Karin Långström Vinge, som yrkade bifall till utskottets förslag
Johan Lothigius, som yrkade bifall till utskottets förslag
Gunnel Lagerkvist, som yrkade bifall till utskottets förslag.
Överläggningen var därmed avslutad och förelåg endast utskottets förslag.
(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet den 23 oktober 2009)
§ 123 Våld bland unga

Förelåg Kyrkolivsutskottets betänkande Kl 2009:7 Våld bland unga.
I debatten yttrade sig
Ylva Wahlström, som yrkade bifall till motion 2009:14
Per-Henrik Bodin, som yrkade bifall till utskottets förslag.
Överläggningen var därmed avslutad och följande förslag förelåg:
♦ bifall till utskottets förslag
♦ bifall till motion 2009:14 av Ylva Wahlström.
(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet den 23 oktober 2009)
§ 124 Mångfaldsarbete

Förelåg Kyrkolivsutskottets betänkande Kl 2009:8 Mångfaldsarbete.
I debatten yttrade sig
Sofia Särdquist, som yrkade bifall till utskottets förslag
Sofija Pedersen Videke, som yrkade bifall till utskottets förslag
I detta anförande instämde Anki Erdmann.
Överläggningen var därmed avslutad och förelåg endast utskottets förslag.
(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet den 23 oktober 2009)
§ 125 Utbildning i HBT-frågor

Förelåg Kyrkolivsutskottets betänkande Kl 2009:9 Utbildning i HBT-frågor.
I debatten yttrade sig
Irene Gustafsson, som yrkade bifall till motion 2009:5
Timmy Leijen, som yrkade bifall till motion 2009:5
I detta anförande instämde Gun Andersson
Nanna Tranströmer, som yrkade bifall till reservationen av Birgitta Lindén
I detta anförande instämde Sofija Pedersen Videke
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Birgitta Lindén, som yrkade bifall till motion 2009:5 punkt 2
I detta anförande instämde Gun Andersson och Anki Erdmann
Jerry Adbo, som yrkade bifall till reservationen av Birgitta Lindén
I detta anförande instämde Ann-Sofie Nelstrand, Ingrid Skäremo, Gun
Andersson och Anki Erdmann
Rolf Forslin, som yrkade bifall till utskottets förslag
Jerry Adbo (replik)
Rolf Forslin (replik)
Jerry Adbo (replik)
Rolf Forslin (replik)
Terence Hongslo, som yrkade bifall till motion 2009:5 punkt 2
Irene Gustafsson.
Överläggningen var därmed avslutad och följande förslag förelåg:
♦ bifall till utskottets förslag
♦ bifall till motion 2009:5 av Irene Gustafsson och Paul Trossö
♦ bifall till reservation av Birgitta Lindén.
(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet den 23 oktober 2009)
§ 126 Aborter

Förelåg Kyrkolivsutskottets betänkande Kl 2009:10 Aborter.
I debatten yttrade sig
Margareta Sandstedt, som yrkade bifall till motion 2009:66
Lennart Sacrédeus
Ylva Wahlström, som yrkade bifall till utskottets förslag
Åsa Ek, som yrkade bifall till utskottets förslag
Margareta Sandstedt (replik).
Överläggningen var därmed avslutad och följande förslag förelåg:
♦ bifall till utskottets förslag
♦ bifall till motion 2009:66 av Margareta Sandstedt.
(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet den 23 oktober 2009)
§ 127 Sexuellt utnyttjande

Förelåg Kyrkolivsutskottets betänkande Kl 2009:11 Sexuellt utnyttjande.
I debatten yttrade sig
Vanja Björsson, som yrkade bifall till utskottets förslag
Ulla Dahlberg, som yrkade bifall till utskottets förslag.
Överläggningen var därmed avslutad och förelåg endast utskottets förslag.
(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet den 23 oktober 2009)
§ 128 Svenska kyrkan och landsbygdsarbetet

Förelåg Kyrkolivsutskottets betänkande Kl 2009:12 Svenska kyrkan och landsbygdsarbetet.
I debatten yttrade sig
Olof Kjellström, som yrkade bifall till utskottets förslag
Sten Persson.
Överläggningen var därmed avslutad och förelåg endast utskottets förslag.
(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet den 23 oktober 2009)
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§ 129 Medvetenheten om söndagens betydelse

Förelåg Kyrkolivsutskottets betänkande Kl 2009:13 Medvetenheten om söndagens
betydelse.
I debatten yttrade sig
Eva Nyman, som yrkade bifall till motion 2009:77
Birgitta Lindén, som yrkade bifall till utskottets förslag
Eva Nyman (replik)
Birgitta Lindén (replik)
Lennart Sacrédeus.
Överläggningen var därmed avslutad och följande förslag förelåg:
♦ bifall till utskottets förslag
♦ bifall till motion 2009:77 av Eva Nyman.
(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet den 23 oktober 2009)
§ 130 Svenska kyrkans betydelse för Sveriges identitet

Förelåg Kyrkolivsutskottets betänkande Kl 2009:14 Svenska kyrkans betydelse för
Sveriges identitet.
I debatten yttrade sig
Björn Söder, som yrkade bifall till motion 2009:60
Eva Nyman, som yrkade bifall till motion 2009:60
Hans Ulfvebrand, som yrkade bifall till utskottets förslag
I detta anförande instämde Urban Gibson och Anki Erdmann
Björn Söder (replik).
Överläggningen var därmed avslutad och följande förslag förelåg:
♦ bifall till utskottets förslag
♦ bifall till motion 2009:60 av Björn Söder.
(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet den 23 oktober 2009)
Ordföranden övertog kl 16.10 ledningen av förhandlingarna.
§ 131 Svenska kyrkan som aktieägare

Förelåg Ekonomi- och egendomsutskottets betänkande EE 2009:1 Svenska kyrkan
som aktieägare.
I debatten yttrade sig
Ylva Wahlström, som yrkade bifall till motion 2009:16 punkterna 1 och 2
Nils Furtenbach, som yrkade bifall till utskottets förslag
Ylva Wahlström
Nils Furtenbach (replik)
Ylva Wahlström (replik)
Bertil Persson.
Överläggningen var därmed avslutad och följande förslag förelåg:
♦ bifall till utskottets förslag
♦ bifall till motion 2009:16 punkterna 1 och 2 av Ylva Wahlström.
(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet den 23 oktober 2009)
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§ 132 Clearing och ekonomiskt ansvar beträffande utlandsförsamlingar

Förelåg Ekonomi- och egendomsutskottets betänkande EE 2009:2 Clearing och
ekonomiskt ansvar beträffande utlandsförsamlingar.
I debatten yttrade sig
Anders Roos, som yrkade bifall till utskottets förslag
Runar Patriksson, som yrkade bifall till utskottets förslag.
Överläggningen var därmed avslutad och förelåg endast utskottets förslag.
(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet den 23 oktober 2009)
§ 133 Stiftsbidrag och kontinuitetsskogsbruk

Förelåg Ekonomi- och egendomsutskottets betänkande EE 2009:3 Stiftsbidrag och
kontinuitetsskogsbruk.
I debatten yttrade sig
Sten Persson, som yrkade bifall till utskottets förslag
I detta anförande instämde Kenneth Åberg och Birgit Ahlström
Terence Hongslo, som yrkade bifall till motion 2009:82
Sten Persson
Terence Hongslo (replik)
Sten Persson (replik)
Terence Hongslo (replik).
Överläggningen var därmed avslutad och följande förslag förelåg:
♦ bifall till utskottets förslag
♦ bifall till motion 2009:82 av Terence Hongslo.
(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet den 23 oktober 2009)
§ 134 Kodsystem som beskriver tillgängligheten till Svenska kyrkans lokaler

Förelåg Ekonomi- och egendomsutskottets betänkande EE 2009:4 Kodsystem som
beskriver tillgängligheten till Svenska kyrkans lokaler.
I ärendet yttrade sig
Sigvard Olsson, som yrkade bifall till utskottets förslag.
Överläggningen var därmed avslutad och förelåg endast utskottets förslag.
(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet den 23 oktober 2009)
§ 135 Kyrkoavgift och avdragsrätt för gåvor

Förelåg Ekonomi- och egendomsutskottets betänkande EE 2009:5 Kyrkoavgift
och avdragsrätt för gåvor.
I debatten yttrade sig
Lennart Sacrédeus
Ingvar Eriksson, som yrkade bifall till utskottets förslag
Ordföranden
Lennart Sacrédeus (replik)
Carl Korch
Ingvar Eriksson
Lennart Sacrédeus (replik)
Ordföranden
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Lennart Sacrédeus, som yrkade bifall till av honom under överläggningen framlagt
förslag
Carl Korch, som yrkade bifall till av Lennart Sacrédeus under överläggningen
framlagt förslag.
Överläggningen var därmed avslutad och följande förslag förelåg:
♦ bifall till utskottets förslag
♦ bifall till av Lennart Sacrédeus under överläggningen framlagt förslag.
(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet den 23 oktober 2009)
§ 136 Kyrkokonstansvarig person i varje församling

Förelåg Ekonomi- och egendomsutskottets betänkande EE 2009:6 Kyrkokonstansvarig person i varje församling.
I debatten yttrade sig
Ingrid Karlsson, som yrkade bifall till utskottets förslag
Inga Alm, som yrkade bifall till motion 2009:43.
Överläggningen var därmed avslutad och följande förslag förelåg:
♦ bifall till utskottets förslag
♦ bifall till motion 2009:43 av Inga Alm och Gunnel Lagerkvist.
(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet den 23 oktober 2009)
§ 137 Mission som begrepp och uppgift i kyrkoordningen

Förelåg Ekumenikutskottets betänkande Eu 2009:1 Mission som begrepp och
uppgift i kyrkoordningen.
I debatten yttrade sig
Johan Åkesson
I detta anförande instämde Bo Lennart Anbäcken
Angela Boëthius, som yrkade bifall till utskottets förslag
Dag Sandahl, som yrkade bifall till motion 2009:12
Johan Åkesson, som yrkade bifall till motion 2009:22
I detta anförande instämde Bo Lennart Anbäcken.
Överläggningen var därmed avslutad och följande förslag förelåg:
♦ bifall till utskottets förslag
♦ bifall till motion 2009:12 av Dag Sandahl
♦ bifall till motion 2009:22 av Johan Åkesson och Bo Lennart Anbäcken.
(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet den 23 oktober 2009)
§ 138 Samarbetskyrkor

Förelåg Ekumenikutskottets betänkande Eu 2009:2 Samarbetskyrkor.
I debatten yttrade sig
Lennart Sacrédeus, som yrkade bifall till motion 2009:35
Bengt-Åke Gustafsson, som yrkade bifall till utskottets förslag
Jan-Anders Ekelund
Torbjörn Lindahl
Åke Blomqvist, som yrkade bifall till utskottets förslag
Lennart Sacrédeus
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Bertil Murray
I detta anförande instämde Bengt P. Gustafsson
Bengt-Åke Gustafsson, som yrkade bifall till utskottets förslag.
Överläggningen var därmed avslutad och följande förslag förelåg:
♦ bifall till utskottets förslag
♦ bifall till motion 2009:35 av Bertil Murray m.fl.
(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet den 23 oktober 2009)
Förhandlingarna ajournerades kl 17.25.
–––––
Förhandlingarna återupptogs kl 17.40 under ledning av ordföranden.
§ 139 Global rättvisa, vapenhandel, fred och gemensam säkerhet

Förelåg Ekumenikutskottets betänkande Eu 2009:3 Global rättvisa, vapenhandel,
fred och gemensam säkerhet.
I debatten yttrade sig
Agneta Brendt, som yrkade bifall till utskottets förslag
Anna Karin Hammar, som yrkade bifall till utskottets förslag
I detta anförande instämde Ylva Wahlström och Eva Hallström
Terence Hongslo, som yrkade bifall till motion 2009:81
I detta anförande instämde Eva Hallström
Torgny Larsson.
Överläggningen var därmed avslutad och följande förslag förelåg:
♦ bifall till utskottets förslag
♦ bifall till motion 2009:81 av Terence Hongslo.
(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet den 23 oktober 2009)
§ 140 Skydd för flyktingar och migranter

Förelåg Ekumenikutskottets betänkande Eu 2009:5 Skydd för flyktingar och
migranter.
I debatten yttrade sig
Margareta Sandstedt, som yrkade bifall till motionerna 2009:67 och 2009:61
Lars Stjernkvist, som yrkade bifall till utskottets förslag
I detta anförande instämde Sven-E. Kragh, Mats Johansson Flygg, Anders
Novak, Ann-Sofie Nelstrand, Eva-Maria Munck, Ingrid Karlsson, Birger
Wernersson, Birgitta Lindén, Inger Persson, Lena Schachinger, Anki Erdmann,
Ylva Wahlström, Anders Åkerlund, Birgitta Halvarsson, Ragnar Bergstén,
Emma Hedlundh, Agneta Brendt, Lena Brolin, Margareta Carlenius, Mary
Österström, Gun Andersson, Kaya Ålander, Anna Karin Hammar, Mats
Hagelin, Erik Sjöstrand, Bo Lennart Anbäcken, Annette Lundquist Larsson,
Kenneth Åberg, Hans Ulfvebrand, Hans Wallmark, Marianne Kronberg,
Kerstin Larsson och Eva Hallström
Margareta Sandstedt (replik)
Lars Stjernkvist (replik)
I detta anförande instämde Hans Ulfvebrand, Marianne Kronberg, Margareta
Carlenius, Gun Andersson, Agneta Brendt, Birgitta Halvarsson, Anders
Åkerlund och Ylva Wahlström
Margareta Sandstedt (replik)
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Lars Stjernkvist (replik)
Soili Brunberg, som yrkade bifall till utskottets förslag
I detta anförande instämde Terence Hongslo, Eva Hallström och Kaya Ålander
Margareta Sandstedt (replik)
Soili Brunberg (replik).
Överläggningen var därmed avslutad och följande förslag förelåg:
♦ bifall till utskottets förslag
♦ bifall till motion 2009:61 av Björn Söder
♦ bifall till motion 2009:67 av Margareta Sandstedt.
(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet den 23 oktober 2009)
§ 141 Utdelning av Svenska kyrkans kulturstipendier

Britas Lennart Eriksson, ordförande i Nämnden för utbildning, forskning och
kultur, informerade om Svenska kyrkans kulturuppdrag och Svenska kyrkans
kulturstipendium som delas ut varje år med sammanlagt 500 000 kronor.
Kyrkomötets förste vice ordförande Karin Perers presenterade årets sju
kulturstipendiater och ärkebiskopen och Kyrkomötets ordförande överlämnade
stipendierna.
Under ceremonin framfördes musik av Pontus Robertsson.
Förhandlingarna ajournerades kl 18.30.
–––––
Förhandlingarna återupptogs kl 19.30 under ledning av ordföranden.
§ 142 Svenska kyrkans medverkan i Jesusmanifestationen

Förelåg Ekumenikutskottets betänkande Eu 2009:4 Svenska kyrkans medverkan i
Jesusmanifestationen.
I debatten yttrade sig
Margareta Nisser Larsson, som yrkade bifall till utskottets förslag
Hakon Långström
I detta anförande instämde Rolf Persson
Eva-Maria Munck, som yrkade bifall till motion 2009:49 punkt 1
I detta anförande instämde Rolf Persson, Anders Novak och Runar Patriksson
Gustaf Bengtsson, som yrkade bifall till reservationen av Lennart Sacrédeus
Lennart Sacrédeus, som yrkade bifall till reservationen av Lennart Sacrédeus
Anna Karin Hammar
Catarina Fondén, som yrkade bifall till motion 2009:49 punkt 1
Hakon Långström
I detta anförande instämde Rolf Persson
Bertil Murray
biskop Erik Aurelius
Eva-Maria Munck (replik)
I detta anförande instämde Rolf Persson
Daniel Tisell
Hakon Långström (replik)
Daniel Tisell (replik)
Ordföranden
Marja Hillerström, som yrkade bifall till motion 2009:49 punkt 1.
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Överläggningen var därmed avslutad och följande förslag förelåg:
♦ bifall till utskottets förslag
♦ bifall till motion 2009:49 av Eva-Maria Munck och Gustaf Bengtsson punkt 1
som innebär bifall till reservation av Lennart Sacrédeus.
(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet den 23 oktober 2009)
§ 143 Sveriges kristna råds folder om kyrkan och migrationsfrågorna

Förelåg Ekumenikutskottets betänkande Eu 2009:6 Sveriges kristna råds folder
om kyrkan och migrationsfrågorna.
I debatten yttrade sig
Margareta Sandstedt, som yrkade bifall till motion 2009:65
biskop Erik Aurelius
I detta anförande instämde Sonja Grunselius, Birger Wernersson, Birger
Ahlström, Margareta Nybelius, Mary Österström, Inga Alm, Christina
Berglund, Ingemar Öberg, Birgit Friggebo, Christina Andersson, Niclas
Lindberg, Anna Lundblad Mårtensson, Sten Persson, Britt Louise Agrell, Emma
Hedlundh, Gun Andersson, Agneta Brendt, Birgit Ahlström, Sofija Pedersen
Videke, Ragnar Bergstén, Hans Ulfvebrand, Mats Hagelin, Inger Persson, Runar
Patriksson, Kerstin Larsson, Ingrid Smittsarve, Inger Harlevi, Annette Lundquist
Larsson, Sven-E Kragh, Birgitta Halvarsson, Mats Johansson Flygg, Johan
Lothigius, Lena Brolin, Marianne Kronberg, Bo Lennart Anbäcken, Erik
Sjöstrand, Kaya Ålander, Anna Karin Hammar och Anki Erdmann
Margareta Sandstedt (replik)
biskop Erik Aurelius (replik)
I detta anförande instämde Birgit Ahlström, Margareta Nybelius, Bengt
Kristiansson, Inga Alm, Ingemar Öberg, Birgit Friggebo, Anna Lena WikThorsell, Christina Schnackenburg, Åke Blomqvist, Sten Persson, Ragnar
Bergstén, Agneta Brendt, Sofija Pedersen Videke, Christina Andersson, Inger
Persson, Mats Hagelin, Mats Johansson Flygg och Johan Lothigius
Överläggningen var därmed avslutad och följande förslag förelåg:
♦ bifall till utskottets förslag
♦ bifall till motion 2009:65 av Margareta Sandstedt.
(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet den 23 oktober 2009)
§ 144 Omsorg om utsatta kristna minoriteter

Förelåg Ekumenikutskottets betänkande Eu 2009:7 Omsorg om utsatta kristna
minoriteter.
I debatten yttrade sig
Lennart Sacrédeus, som yrkade bifall till utskottets förslag
Anki Erdmann, som yrkade bifall till utskottets förslag
I detta anförande instämde Stig Eriksson
Britta Olinder, som yrkade bifall till utskottets förslag
Anders Åkerlund, som yrkade bifall till utskottets förslag
Kaya Ålander, som yrkade bifall till utskottets förslag.
Överläggningen var därmed avslutad och förelåg endast utskottets förslag.
(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet den 23 oktober 2009)
Dagen avslutades med en andakt ledd av Olof Kjellström.
Förhandlingarna ajournerades kl 20.30.
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Kl. 09.00–14.40
Förhandlingarna återupptogs under ledning av ordföranden.
Dagen inleddes med en andakt ledd av den avgående ålderspresidenten Urban Gibson.
§ 145 Meddelanden

Ordförande informerade om det nya intranätet. Alla förtroendevalda har en egen
inloggning. Instruktion är delad i facken.
Förste vice ordföranden övertog kl 09.20 ledningen av förhandlingarna.
§ 146 Kommunikation kring dopet och medlemskapet, beslut

Från torsdagens överläggning med anledning av Kyrkolivsutskottets betänkande
Kl 2009:1 Kommunikation kring dopet och medlemskapet förelåg endast utskottets
förslag (§ 117).
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att
1. avslå motion 2009:3 av Lars-Ivar Ericson om en handbok i medlemsvård.
2. bifalla motion 2009:80 av Sofija Pedersen Videke att uppdra till Kyrkostyrelsen
att finna former för hur Svenska kyrkan på den nationella nivån kan lägga
fokus på dopet.
§ 147 Svenska kyrkans närvaro på internet, beslut

Från torsdagens överläggning med anledning av Kyrkolivsutskottets betänkande
Kl 2009:2 Svenska kyrkans närvaro på internet förelåg följande förslag (§ 118):
♦ bifall till utskottets förslag
♦ avslag på utskottets förslag punkt 2.
Utskottet punkt 2
Förslag ställdes
dels om bifall till utskottets förslag punkt 2,
dels om avslag på utskottets förslag punkt 2,
och förklarade ordföranden att hon fann förslaget om bifall till utskottets förslag
med övervägande ja besvarat.
På Bertil Perssons begäran företogs omröstning genom uppresning varvid ordföranden förklarade att hon fann att flertalet röstat för utskottets förslag.
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag punkt 2 att med anledning av
motion 2009:52 av Per Lindberg ge Kyrkostyrelsen i uppdrag att skyndsamt införa
en öppen interaktiv mötesplats som Svenska kyrkan erbjuder och tar ansvar för.
Mot Kyrkomötets beslut reserverade sig Carina Etander Rimborg i en skriftlig
reservation:
Jag reserverar mig mot beslutet som innebär att Kyrkostyrelsen får i
uppdrag att skyndsamt införa en öppen interaktiv mötesplats som
Svenska kyrkan erbjuder och tar ansvar för.
Jag håller helt med utskottet när man på sid 8 i betänkandet
skriver att det bara är fantasin som sätter gränser för vad Svenska
kyrkan skulle kunna göra och erbjuda på nätet.
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Därför är det högst olyckligt att Kyrkomötet binder sig för en
interaktiv mötesplats. Detta beslut låser Svenska kyrkan på ett sätt
jag inte uppfattar är motionärens avsikt.
Utskottet punkterna 1, 3 och 4
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag punkterna 1, 3 och 4 att
1. avslå motion 2009:52 av Per Lindberg om interaktiv mötesplats för Svenska
kyrkan.
3. avslå motion 2009:57 av Karin Långström Vinge och Vivianne Wetterling om
jourhavande präst på Internet.
4. bifalla motion 2009:78 av Ann-Sofie Persson och Maria Abrahamson att uppdra
till Kyrkostyrelsen att ta fram riktlinjer alternativt policy för att utveckla,
stimulera och öka Svenska kyrkans närvaro online.
§ 148 Själavård och andlig vägledning, beslut

Från torsdagens överläggning med anledning av Kyrkolivsutskottets betänkande
Kl 2009:3 Själavård och andlig vägledning förelåg endast utskottets förslag (§ 119).
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag punkterna 1–3 att
1. bifalla motion 2009:21 av Anna Karin Hammar att uppdra till Kyrkostyrelsen
att kartlägga och utvärdera själavård och andlig vägledning inom Svenska
kyrkan i syfte att undersöka det eventuella behovet av kompletteringar och
förändringar i kyrkoordningen jämte det eventuella behovet av institutionellt
stöd på den nationella nivån.
2. avslå motion 2009:85 av Britt Louise Agrell om själavård.
3. avslå motion 2009:90 av Britta Olinder om själavård – en grunduppgift.
§ 149 Kristen tro i en ny situation, beslut

Från torsdagens överläggning med anledning av Kyrkolivsutskottets betänkande
Kl 2009:4 Kristen tro i en ny situation förelåg följande förslag (§ 120):
♦ bifall till utskottets förslag
♦ bifall till motion 2009:11 av Dag Sandahl
♦ bifall till motion 2009:86 av Britt Louise Agrell
♦ bifall till reservation av Christina Berglund m.fl som innebär bifall till motion
2009:86.
Utskottet punkt 1
Förslag ställdes
dels om bifall till utskottets förslag punkt 1 att avslå motion 2009:11 av Dag
Sandahl,
dels om bifall till motion 2009:11,
och förklarade ordföranden att hon fann förslaget om bifall till utskottets förslag
med övervägande ja besvarat.
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att avslå motion 2009:11 av Dag
Sandahl om apologetisk nysatsning.
Mot Kyrkomötets beslut reserverade sig Eva Nyman, Fredrik Nilsson, Carina
Etander Rimborg, Alve Svensson och Jan-Anders Ekelund.
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Utskottet punkt 2
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag punkt 2 att avslå motion 2009:62
av Bertil Murray om vuxnas väg till tro.
Utskottet punkt 3

BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att med anledning av motion
2009:62 av Bertil Murray uppdra till Kyrkostyrelsen att planera och genomföra
en satsning kring vuxnas väg till tro.
Utskottet punkt 4
Förslag ställdes
dels om bifall till utskottets förslag punkt 4 att avslå motion 2009:86 av Britt
Louise Agrell,
dels om bifall till motion 2009:86,
och förklarade ordföranden att hon fann förslaget om bifall till utskottets förslag
med övervägande ja besvarat.
På Urban Gibsons begäran företogs omröstning genom uppresning varvid ordföranden förklarade att hon fann att flertalet röstat för utskottets förslag.

BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att avslå motion 2009:86 av Britt
Louise Agrell om undervisning i kristen tro för barn upp till tolv år.
Mot Kyrkomötets beslut reserverade sig Lennart Sacrédeus, Runar Patriksson,
Ulla Dahlberg, Gunvor Åsblom, Margareta Nybelius och Eva-Maria Munck.
Mot Kyrkomötes beslut reserverade sig Christina Berglund, Åke Blomqvist, John
Sund, Helén Lindbäck, Marianne Kronbäck, Karl-Gunnar Svensson, Karin
Långström Vinge, Susann Torgerson, Kristna Töyrä, Nils Gårder, Kerstin
Zetterberg, Britt Louise Agrell, Lars Arvidsson, Christina Holmgren, Ingemar
Karlén, Inger Gustafsson, Vivianne Wetterling, Roland Johansson, Anders Roos
och Ingemar Åhs i en skriftlig reservation:
Beslutet borde, enligt vår mening, följt Britt Louise Agrells förslag att
Kyrkostyrelsen får i uppdrag att inom programmet 0–18 år, särskilt uppmärksamma behovet av riktlinjer för församlingarnas undervisning om
kristen tro för barn upp till 12 år. Vi anser att ett pedagogiskt fullödigt
arbete och en kraftigt förstärkt insats för att nå barn i den lägre skolåldern, 6–12 år, är grundläggande för att barnen skall få stöd att skaffa
sig kunskaper om evangelierna och delaktighet i kristen tro och tradition. Det är väsentligt att vi lyfter fram denna åldersgrupp i församlingarnas verksamhet. Med hänsyn till den sjunkande kunskapen om
kristen tro i föräldragenerationen är det nödvändigt att skyndsamt
påbörja en större satsning med ett planerat och strukturerat undervisningsarbete bland barn redan före konfirmandåldern. Riktlinjer är ett
bra redskap för detta och ett sätt att lyfta fram vikten av detta arbete.
§ 150 Kyrkans musikundervisning, beslut

Från torsdagens överläggning med anledning av Kyrkolivsutskottets betänkande
Kl 2009:5 Kyrkans musikundervisning förelåg endast utskottets förslag (§ 121).
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att avslå motion 2009:56 av Runar
Patriksson om att skapa en Svenska kyrkans musikskola i varje pastorat och
motion 2009:79 av Ann-Sofie Persson om orgelundervisning.
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§ 151 Barnkonsekvensanalys, beslut

Från torsdagens överläggning med anledning av Kyrkolivsutskottets betänkande
Kl 2009:6 Barnkonsekvensanalys förelåg endast utskottets förslag (§ 122).
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag punkterna 1–3 att
1. avslå motion 2009:9 punkt 1 av Gunnel Lagerkvist m.fl.
2. bifalla motion 2009:9 punkt 2 av Gunnel Lagerkvist m.fl. att uppdra till Kyrkostyrelsen att utarbeta ett arbetssätt så att det görs en barnkonsekvensanalys
inför beslut.
3. avslå motion 2009:9 punkt 3 av Gunnel Lagerkvist m.fl.
4. bifalla motion 2009:55 av Karin Långström Vinge och Runar Patriksson.
§ 152 Våld bland unga, beslut

Från torsdagens överläggning med anledning av Kyrkolivsutskottets betänkande
Kl 2009:7 Våld bland unga förelåg följande förslag (§ 123):
♦ bifall till utskottets förslag
♦ bifall till motion 2009:14 av Ylva Wahlström.
Förslag ställdes
dels om bifall till utskottets förslag att avslå motion 2009:14 av Ylva Wahlström,
dels om bifall till motion 2009:14,
och förklarade ordföranden att hon fann förslaget om bifall till utskottets förslag
med övervägande ja besvarat.
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att avslå motion 2009:14 av Ylva
Wahlström om att motverka våldet bland våra unga.
Mot Kyrkomötets beslut reserverade sig Eva Hallström och Ylva Wahlström.
§ 153 Mångfaldsarbete, beslut

Från torsdagens överläggning med anledning av Kyrkolivsutskottets betänkande
Kl 2009:8 Mångfaldsarbete förelåg endast utskottets förslag (§ 124).
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att avslå motion 2009:42 av Sofia
Pederson Videke och Anki Erdmann om att synliggöra mångfaldsarbetet.
§ 154 Utbildning i HBT-frågor, beslut

Från torsdagens överläggning med anledning av Kyrkolivsutskottets betänkande
Kl 2009:9 Utbildning i HBT-frågor förelåg följande förslag (§ 125):
♦ bifall till utskottets förslag
♦ bifall till motion 2009:5 av Irene Gustafsson och Paul Trossö
♦ bifall till reservation av Birgitta Lindén.
Utskottet punkt 1
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att avslå motion 2009:5 punkt 1
av Irene Gustafsson och Paul Trossö om utbildning av kyrkomötesledamöterna i
HBT-frågorna.
Mot Kyrkomötets beslut reserverade sig Gun Andersson och Anki Erdmann.
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Utskottet punkt 2
Förslag ställdes
dels om bifall till utskottets förslag att avslå motion 2009:5 punkt 2 av Irene
Gustafsson och Paul Trossö,
dels om bifall till motion 2009:5 punkt 2,
och förklarade ordföranden att hon fann förslaget om bifall till utskottets förslag
med övervägande ja besvarat.
På Marianne Kronbergs begäran företogs omröstning genom uppresning varvid
ordföranden förklarade att hon fann att flertalet röstat för motionen punkt 2.
På Irene Gustafsson begäran företogs rösträkning varvid 119 ledamöter
röstade för utskottets förslag, 105 för motionen punkt 2 och 17 ledamöter avstod
från att rösta.
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag punkt 2 att avslå motion 2009:5
punkt 2 av Irene Gustafsson och Paul Trossö om att uppmuntra stiften starta
utbildningar för anställda och förtroendevalda i HBT-frågorna.
Mot Kyrkomötets beslut reserverade sig Anki Erdmann, Terence Hongslo, Gun
Andersson, Kaya Ålander, Sofija Pedersen Videke, Mary Österström, Ylva
Wahlström, Lena Brolin, Marta Axner, Johan Sobelius, Agneta Brendt, Britas
Lennart Eriksson, Birgitta Lindén och Kjerstin Sörngård Thulin.
Mot Kyrkomötets beslut reserverade sig Timmy Leijen i en skriftlig reservation:
Jag anser att det vore av stor nytta att Kyrkomötet via Kyrkostyrelsen
uppmuntrar stiften att stimulera Svenska kyrkans församlingar att
lyfta kunskapsfrågan runt HBT-frågor.
HBT-personer är en utsatt grupp i vårt samhälle på många sätt –
för hot, våld och kränkningar. Inte minst av tystnadens kultur och
normer som utgår från heteronormen. Om detta bör vi prata och lära
oss så utsatthet minskar och förståelse ökar för de sakerna.
Därför reserverar jag mig mot beslutet att inte genomföra vad
punkt 2 i betänkandet önskade.
Mot Kyrkomötets beslut reserverade sig Irene Gustafsson, Nanna Tranströmer
och Jerry Adbo i en skriftlig reservation:
Vi reserverar oss mot beslutet i ärendet. Vi vill särskilt hänvisa till
reservationen i ärendet av Birgitta Lindén, men också till alla de goda
argument som framförts i debatten i plenum.
Vår kyrka, särskilt efter det beslut vi fattat i äktenskapsfrågan,
behöver lära oss mer om HBT-frågorna
De två frågorna går hand i hand.
Mot Kyrkomötets beslut till förmån för motion 2009:5 av Irene Gustafsson och
Paul Trossö punkterna 1 och 2 reserverade sig Ann-Sofie Nelstrand.
§ 155 Aborter, beslut

Från torsdagens överläggning med anledning av Kyrkolivsutskottets betänkande
Kl 2009:10 Aborter förelåg följande förslag (§ 126):
♦ bifall till utskottets förslag
♦ bifall till motion 2009:66 av Margareta Sandstedt.
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Förslag ställdes
dels om bifall till utskottets förslag att avslå motion 2009:66 av Margareta
Sandstedt,
dels om bifall till motion 2009:66,
och förklarade ordföranden att hon fann förslaget om bifall till utskottets förslag
med övervägande ja besvarat.
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att avslå motion 2009:66 om att
Svenska kyrkan ska arbeta för att förebygga aborter.
Mot Kyrkomötets beslut reserverade sig Eva Nyman, Margareta Sandstedt, Björn
Söder och Arnold Boström.
§ 156 Sexuellt utnyttjande, beslut

Från torsdagens överläggning med anledning av Kyrkolivsutskottets betänkande
Kl 2009:11 Sexuellt utnyttjande förelåg endast utskottets förslag (§ 127).
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att avslå motion 2009:88 av Ulla
Dahlberg om sexuellt utnyttjande.
§ 157 Svenska kyrkan och landsbygdsarbetet, beslut

Från torsdagens överläggning med anledning av Kyrkolivsutskottets betänkande
Kl 2009:12 Svenska kyrkan och landsbygdsarbetet förelåg endast utskottets
förslag (§ 128).
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att avslå motion 2009:31 av Sten
Persson m.fl. om Svenska kyrkan och landsbygden.
§ 158 Medvetenheten om söndagens betydelse, beslut

Från torsdagens överläggning med anledning av Kyrkolivsutskottets betänkande
Kl 2009:13 Medvetenheten om söndagens betydelse förelåg följande förslag (§ 129):
♦ bifall till utskottets förslag
♦ bifall till motion 2009:77 av Eva Nyman.
Förslag ställdes
dels om bifall till utskottets förslag att avslå motion 2009:77 av Eva Nyman,
dels om bifall till motion 2009:77,
och förklarade ordföranden att hon fann förslaget om bifall till utskottets förslag
med övervägande ja besvarat.
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att avslå motion 2009:77 av Eva
Nyman om medvetenheten om söndagens betydelse.
Mot Kyrkomötets beslut reserverade sig Eva Nyman, Margareta Sandstedt, Björn
Söder och Arnold Boström.
§ 159 Svenska kyrkans betydelse för Sveriges identitet, beslut

Från torsdagens överläggning med anledning av Kyrkolivsutskottets betänkande
Kl 2009:14 Svenska kyrkans betydelse för Sveriges identitet förelåg följande förslag (§ 130):
♦ bifall till utskottets förslag
♦ bifall till motion 2009:60 av Björn Söder.

75

Fredagen den 23 oktober 2009

Protokoll

Förslag ställdes
dels om bifall till utskottets förslag att avslå motion 2009:60 av Björn Söder,
dels om bifall till motion 2009:60,
och förklarade ordföranden att hon fann förslaget om bifall till utskottets förslag
med övervägande ja besvarat.
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att avslå motion 2009:60 av Björn
Söder om Svenska kyrkans betydelse för Sveriges identitet.
Mot Kyrkomötets beslut reserverade sig Margareta Sandstedt, Eva Nyman och
Arnold Boström.
Mot Kyrkomötets beslut reserverade sig Björn Söder i en skriftlig reservation:
Under många års tid har Svenska kyrkan tappat allt fler medlemmar.
Inte bara har detta försvagat och utarmat kyrkan, minskat antalet
besökare, lett till stängning och utförsäljning av kyrkobyggnader och
minskat våra resurser. Som en naturlig följd är det också färre människor i Sverige som idag får chansen att komma i kontakt med Gud.
Många av de värden som vi i Svenska kyrkan förespråkar delas av
de flesta svenskar, som tar dem för givna. Men den allmänna synen
på rätt och fel, och den samhörighet och identitet som det svenska
samhället vilar på, är till stor del en konsekvens av vår kyrka. Och
dessa värden kommer från bibeln.
Det är Sverigedemokraternas övertygelse att om fler människor
förstod Svenska kyrkans roll i framväxten av mycket av det vi håller
för kärt och ser som rätt och sant, så skulle det också bidra till en
positiv, eller i alla fall mindre negativ, medlemsutveckling vilket i sin
tur skulle leda till att vi kunde hjälpa fler människor finna Gud.
Jag tycker det är oerhört beklämmande att se hur Kyrkolivsutskottet föreslår avslag på min motion, med hänvisning till andra religioners
framväxt i Sverige. Om man är kristen och anser att vår tro är rätt, så
blir en naturlig följd att t.ex. Koranen innehåller felaktigheter. Om
man tror på budorden så kan man inte samtidigt tro på Sharialagarna.
Med det i åtanke tycker jag det är en direkt skam, och ett svek
mot Gud och kristendomen, när mina kollegor inom kyrkan nu
menar att Svenska kyrkan inte ska kunna framhålla kopplingen
mellan de, på kärleksbudskapet baserade, värderingar som idag är
samhällsbärande och Svenska kyrkan.
Självklart ska vi respektera övriga religioner och självklart ska vi
försvara religionsfriheten. Men lika självklart torde det vara att en
sann kristen också försöker hjälpa andra människor finna vägen till
Gud. Och lika självklart torde det vara att vi hjälper våra medmänniskor förstå kristendomen och dess betydelse.
Jag yrkade bifall till motion 2009:60. Eftersom mitt bifallsyrkande
inte vann gehör reserverar jag mig mot beslutet.
§ 160 Svenska kyrkan som aktieägare, beslut

Från torsdagens överläggning med anledning av Ekonomi- och egendomsutskottets betänkande EE 2009:1 Svenska kyrkan som aktieägare förelåg följande
förslag (§ 131):
♦ bifall till utskottets förslag
♦ bifall till motion 2009:16 av Ylva Wahlström punkterna 1 och 2.
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Utskottet punkt 1
Förslag ställdes
dels om bifall till utskottets förslag punkt 1 att avslå motion 2009:16 av Ylva
Wahlström,
dels om bifall till motion 2009:16 punkterna 1 och 2,
och förklarade ordföranden att hon fann förslaget om bifall till utskottets förslag
med övervägande ja besvarat.
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att avslå motion 2009:16
punkterna 1, 2 och 3 av Ylva Wahlström om direkt bevakning av Svenska kyrkans
aktier på bolagsstämmor.
Mot Kyrkomötets beslut till förmån för motion 2009:16 punkterna 1 och 2
reserverade sig Ylva Wahlström och Eva Hallström i en skriftlig reservation:
Visst kan man påverka bolag även med andra kontakter än just som
bolagsbevakare, men denna motion handlar huvudsakligen just om
att närvara på bolagsstämmor så andra deltagare också kan se vad vi
som folkkyrka gör med och för vårt kapital. Här blir vi tydliga
opinionsbildare. Detta kan gärna utgå från kapitalförvaltningsrådet,
som redan idag har denna möjlighet att närvara vid bolagsstämmor,
men väljer att inte göra så.
Vidare har rådet uppenbarligen inte tagit något större ansvar då
man under år 2008 och 2009 inte funnit det motiverat att närvara
från Svenska kyrkans sida för att frågorna inte var tillräckligt
betydelsefulla. Har man då noterat debatterna som förts under dessa
år om bonusar, etiska frågeställningar så som barnarbete, miljö och
klimatfrågor. Avsaknad av kvinnor i bolagens styrelser och andra
mångfaldsaspekter? Vi behövs vid flera tillfällen! Det har även på de
olika stämmorna informellt frågats efter, varför Svenska kyrkan inte
närvarar när man har ett förhållande vis stort kapital, i jämförelse
med många privatpersoner. Så närvaro kommer att ge goodwill!
Vi behöver närvara på våra svenska bolagsstämmor för att
förbättra företagen på t.ex. jämställdhets- och rättvisefrågor och
miljöaspekter. Vi som kyrka behöver ha god koll på mammon, eller
marknaden, som ska styras av goda etiska krafter.
Utskottet punkt 2

BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att avslå motion 2009:87 av Bo
Hanson om incitamentsprogram och människosyn.
§ 161 Clearing och ekonomiskt ansvar beträffande utlandsförsamlingar, beslut

Från torsdagens överläggning med anledning av Ekonomi- och egendomsutskottets betänkande EE 2009:2 Clearing och ekonomiskt ansvar beträffande utlandsförsamlingar förelåg endast utskottets förslag (§ 132).
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att avslå motion 2009:68 av
Anders Roos om vigsel och dop i utlandsförsamling och motion 2009:91 av Britta
Olinder om utlandskyrkan – församlingars ekonomiska ansvar.
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§ 162 Stiftsbidrag och kontinuitetsskogsbruk, beslut

Från torsdagens överläggning med anledning av Ekonomi- och egendomsutskottets betänkande EE 2009:3 Stiftsbidrag och kontinuitetsskogsbruk förelåg följande
förslag (§ 133):
♦ bifall till utskottets förslag
♦ bifall till motion 2009:82 av Terence Hongslo.
Utskottet punkt 1
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att avslå motion 2009:7 av KarlGunnar Svensson om värdesäkring av stiftsbidrag.
Mot Kyrkomötets beslut reserverade sig Ylva Wahlström.
Utskottet punkt 2
Förslag ställdes
dels om bifall till utskottets förslag att avslå motion 2009:82 av Terence Hongslo,
dels om bifall till motion 2009:82,
och förklarade ordföranden att hon fann förslaget om bifall till utskottets förslag
med övervägande ja besvarat.

BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att avslå motion 2009:82 av
Terence Hongslo om övergång till kontinuitetsskogsbruk.
Mot Kyrkomötets beslut reserverade sig Eva Hallström, Ylva Wahlström och
Johan Sobelius.
§ 163 Kodsystem som beskriver tillgängligheten till Svenska kyrkans lokaler,
beslut

Från torsdagens överläggning med anledning av Ekonomi- och egendomsutskottets betänkande EE 2009:4 Kodsystem som beskriver tillgängligheten till Svenska
kyrkans lokaler förelåg endast utskottets förslag (§ 134).
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att avslå motion 2009:45 av KarlGunnar Svensson om kodsystem som beskriver tillgängligheten till Svenska
kyrkans lokaler.
§ 164 Kyrkoavgift och avdragsrätt för gåvor, beslut

Från torsdagens överläggning med anledning av Ekonomi- och egendomsutskottets betänkande EE 2009:5 Kyrkoavgift och avdragsrätt för gåvor förelåg följande
förslag (§ 135):
♦ bifall till utskottets förslag
♦ bifall till av Lennart Sacrédeus under överläggningen framlagt förslag.
Utskottet punkterna 1 och 2
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag punkterna 1 och 2 att avslå
motion 2009:29 av Lennart Sacrédeus om avdragsrätt för privatpersoners gåvor
till ideella organisationer och motion 2009:69 av Carl Korch om breddning av
underlaget för kyrkoavgiften.
Mot Kyrkomötets beslut att avslå motion 2009:29 av Lennart Sacrédeus
reserverade sig Birgitta Halvarsson.
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Av Lennart Sacrédeus under överläggningen framlagt förslag
Förslag ställdes
dels om bifall till av Lennart Sacrédeus under överläggningen framlagt förslag,
att Kyrkomötet ställer sig bakom Kyrkostyrelsens yttrande i fråga om avdragsrätt för privatpersoners gåvor till ideella organisationer,
dels om avslag på av Lennart Sacrédeus under överläggningen framlagt förslag,
och förklarade ordföranden att hon fann förslaget om avslag på av Lennart
Sacrédeus under överläggningen framlagt förslag med övervägande ja besvarat.
På Lennart Sacrédeus begäran företogs omröstning genom uppresning varvid
ordföranden förklarade att hon fann att flertalet röstat för avslag på av Lennart
Sacrédeus under överläggningen framlagt förslag.
På Lennart Sacrédeus begäran företogs rösträkning varvid 107 ledamöter
röstade för av Lennart Sacrédeus under överläggningen framlagt förslag, 105 för
avslag och 21 ledamöter avstod från att rösta.
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla av Lennart Sacrédeus under överläggningen framlagt
förslag att Kyrkomötet ställer sig bakom Kyrkostyrelsens yttrande i fråga om
avdragsrätt för privatpersoners gåvor till ideella organisationer.
Mot Kyrkomötets beslut reserverade sig Jerry Adbo och Levi Bergström.
§ 165 Kyrkokonstansvarig person i varje församling, beslut

Från torsdagens överläggning med anledning av Ekonomi- och egendomsutskottets betänkande EE 2009:6 Kyrkokonstansvarig person i varje församling
förelåg följande förslag (§ 136):
♦ bifall till utskottets förslag
♦ bifall till motion 2009:43 av Inga Alm och Gunnel Lagerkvist.
Förslag ställdes
dels om bifall till utskottets förslag att avslå motion 2009:43 av Inga Alm och
Gunnel Lagerkvist,
dels om bifall till motion 2009:43,
och förklarade ordföranden att hon fann förslaget om bifall till utskottets förslag
med övervägande ja besvarat.
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att avslå motion 2009:43 om
kyrkokonstansvarig person i varje församling
Mot Kyrkomötets beslut reserverade sig Inga Alm.
§ 166 Mission som begrepp och uppgift i kyrkoordningen, beslut

Från torsdagens överläggning med anledning av Ekumenikutskottets betänkande
Eu 2009:1 Mission som begrepp och uppgift i kyrkoordningen förelåg följande
förslag (§ 137):
♦ bifall till utskottets förslag
♦ bifall till motion 2009:12 av Dag Sandahl
♦ bifall till motion 2009:22 av Johan Åkesson och Bo Lennart Anbäcken.
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Utskottet punkt 1
Förslag ställdes
dels om bifall till utskottets förslag att avslå motion 2009:12 av Dag Sandahl,
dels om bifall till motion 2009:12,
och förklarade ordföranden att hon fann förslaget om bifall till utskottets förslag
med övervägande ja besvarat.
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att avslå motion 2009:12 av Dag
Sandahl om mission som uppgift i kyrkoordningen
Utskottet punkt 2
Förslag ställdes
dels om bifall till utskottets förslag att avslå motion 2009:22 av Johan Åkesson
och Bo Lennart Anbäcken,
dels om bifall till motion 2009:22,
och förklarade ordföranden att hon fann förslaget om bifall till utskottets förslag
med övervägande ja besvarat.

BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att avslå motion 2009:22 av Johan
Åkesson och Bo Lennart Anbäcken om missionsbegreppet i kyrkoordningen.
§ 167 Samarbetskyrkor, beslut

Från torsdagens överläggning med anledning av Ekumenikutskottets betänkande
Eu 2009:2 Samarbetskyrkor förelåg följande förslag (§ 138):
♦ bifall till utskottets förslag
♦ bifall till motion 2009:35 av Bertil Murray m.fl.
Förslag ställdes
dels om bifall till utskottets förslag att avslå motion 2009:35 av Bertil Murray
m.fl.,
dels om bifall till motion 2009:35,
och förklarade ordföranden att hon fann förslaget om bifall till utskottets förslag
med övervägande ja besvarat.
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att avslå motion 2009:35 av Bertil
Murray m.fl. om samarbetskyrkor.
Mot Kyrkomötets beslut reserverade sig Alve Svensson, Fredrik Nilsson, Eva
Nyman och Jan-Anders Ekelund.
Mot Kyrkomötets beslut reserverade sig Kristina Töyrä och Lennart Sacrédeus i
en skriftlig reservation:
Jag stödjer motionen som ett uttryck för den omsorg som Svenska
kyrkan som helhet och dess ledning har för att ge fortsatt plats åt och
stöd till historiskt förankrade fromhetstraditioner såsom laestadianismen, gammalkyrkliga, lågkyrkliga och evangelisk luthersk mission.
§ 168 Global rättvisa, vapenhandel, fred och gemensam säkerhet, beslut

Från torsdagens överläggning med anledning av Ekumenikutskottets betänkande
Eu 2009:3 Global rättvisa, vapenhandel, fred och gemensam säkerhet förelåg
följande förslag (§ 139):
♦ bifall till utskottets förslag
♦ bifall till motion 2009:81 av Terence Hongslo.
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Utskottet punkt 1
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag punkt 1 att avslå motion 2009:47
av Anna Karin Hammar och Torgny Larsson om gemensam säkerhet och begränsad
vapenexport.
Utskottet punkt 2
Förslag ställdes
dels om bifall till utskottets förslag punkt 2 att avslå motion 2009:81 av
Terence Hongslo,
dels om bifall till motion 2009:81,
och förklarade ordföranden att hon fann förslaget om bifall till utskottets förslag
med övervägande ja besvarat.

BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag punkt 2 att avslå motion 2009:81
av Terence Hongslo om intensifiering av arbetet för fred och global rättvisa.
Mot Kyrkomötets beslut reserverade sig Terence Hongslo och Eva Hallström i en
skriftlig reservation.
Ekumenikutskottet har kanske uppfattat motionen som kritik mot att
Svenska kyrkan inte är aktiv nog för fred och ekonomisk rättvisa och
lägger ner väldigt mycket möda på att redovisa olika processer,
konferenser, projekt och insatser som gjorts under längre tid. Man
konstaterar avslutningsvis att Svenska kyrkan redan är aktiv i olika
avseenden som berörs i motionen, att man redan budgeterat ökade
anslag och därför föreslår att motion 2009:81 skall avslås.
Det ser illa ut att Kyrkomötet avslår motionen som handlar om
fred och rättvisa när särskilt världens alla kvinnor och barn, som är
mest engagerade i kyrkorna, samtidigt är mest drabbade av krig, svält
och orättvisor. Det kan också ställas mot att FN samtidigt kunnat
enas om att kärnvapnen skall avskaffas.
Motionen ville framförallt mot bakgrund av globala ekonomiska
kriser, höjning av livsmedelspriser och klimathot och som särskilt
drabbar den fattiga världen, betona att fred och ekonomisk rättvisa
är en förutsättning för att uppnå en socialt, ekonomiskt och
miljömässigt hållbar utveckling. Jag är förvissad om att Svenska
kyrkan gör uppskattade insatser framförallt genom politisk påverkan
och ekumeniska konferenser på nationell och internationell nivå. Men
jag tror att Kyrkostyrelsen genom en rekommendation kunde få stift,
lokala församlingar, kyrkor och medlemmar att anslå ökade resurser
till ”Hela världen” och arbeta för en starkare opinion för både
ekonomisk rättvisa och för fred och nedrustning. Ökade resurser
behövs både för att mobilisera bistånd samt för politisk påverkan.
Fred, rättvisa och icke-våld borde i väsentligt större utsträckning få
genomsyra såväl gudstjänster som barn- och ungdomsverksamhet.
Detta i synnerhet som predikotexternas tema ofta gäller just fred,
kärlek, barmhärtighet och enhet.
Därför vill jag reservera mig mot att motionen avslås.
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§ 169 Svenska kyrkans medverkan i Jesusmanifestationen, beslut

Från torsdagens överläggning med anledning av Ekumenikutskottets betänkande
Eu 2009:4 Svenska kyrkans medverkan i Jesusmanifestationen förelåg följande
förslag (§ 142):
♦ bifall till utskottets förslag att avslå motion 2009:49 punkterna 1 och 2
♦ bifall till motion 2009:49 punkt 1 av Eva-Maria Munck och Gustaf Bengtsson
Utskottet punkt 1
Förslag ställdes
dels om bifall till utskottets förslag att avslå motion 2009:49 punkt 1 av EvaMaria Munck och Gustaf Bengtsson,
dels om bifall till motion 2009:49 punkt 1,
och förklarade ordföranden att hon fann förslaget om bifall till utskottets förslag
med övervägande ja besvarat.
På Lennart Sacrédeus begäran företogs omröstning genom uppresning varvid
ordföranden förklarade att hon fann att flertalet röstat för utskottets förslag.
På Lennart Sacrédeus begäran företogs rösträkning varvid 177 ledamöter
röstade för utskottets förslag, 55 för motionen punkt 1 och 9 ledamöter avstod
från att rösta.
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att avslå motion 2009:49 punkt 1
av Eva-Maria Munck och Gustaf Bengtsson.
Mot Kyrkomötets beslut reserverade sig Ulla Dahlberg, Peter Bernövall, Eva
Hallström, Fredrik Nilsson, Alve Svensson, Eva Nyman, Lennart Sacrédeus,
Kristina Töyrä, Arnold Boström, Gustaf Bengtsson, Yngve Kalin, Carina Etander
Rimborg, Eva-Maria Munck, Marianne Kronbäck, Karl-Gunnar Svensson, JanAnders Ekelund och Dag Sandahl.
Utskottet punkt 2

BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att avslå motion 2009:49 punkt 2.
Mot Kyrkomötets beslut till förmån för motion 2009:49 av Eva-Maria Munck
och Gustaf Bengtsson punkterna 1 och 2 reserverade sig Ylva Wahlström, Rolf
Persson, Stefan Landmark, Anders Roos och John Sund.
§ 170 Skydd för flyktingar och migranter, beslut

Från torsdagens överläggning med anledning av Ekumenikutskottets betänkande
Eu 2009:5 Skydd för flyktingar och migranter förelåg följande förslag (§ 140):
♦ bifall till utskottets förslag
♦ bifall till motion 2009:61 av Björn Söder
♦ bifall till motion 2009:67 av Margareta Sandstedt.
Utskottet punkt 1
Förslag ställdes
dels om bifall till utskottets förslag punkt 1 att avslå motion 2009:61 av Björn
Söder,
dels om bifall till motion 2009:61,
och förklarade ordföranden att hon fann förslaget om bifall till utskottets förslag
med övervägande ja besvarat.
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Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att avslå motion 2009:61 av Björn
Söder om att avbryta kyrkornas stöd till internationella kriminella nätverk.
Mot Kyrkomötets beslut reserverade sig Arnold Boström.
Mot Kyrkomötets beslut reserverade sig Björn Söder i en skriftlig reservation.
För något år sedan gjorde påven Benedictus XVI ett uttalande med anledning av massmigrationen i världen. I huvudsak kan det sammanfattas i tre satser: ta hand om flyktingar, det är regeringarna i flyktingarnas
ursprungsländer som är ansvariga för lösa de problem som driver människor till flykt, samt gör något åt den kriminalitet som invandringen är
förknippad med. Uttalandet finns på Vatikanens hemsida.
Den svenska migrationspolitiken i dagens utformning är en synnerligen ohelig allians av intressen som i grunden är helt motsatta. Här
förenas och samverkar i huvudsak tre grupper: godtrogna humanister
som ibland är kristna, cyniska nyliberaler och kriminella nätverk.
De kriminella vill tjäna pengar. Enligt Rikspolisstyrelsens analysenhet transporterar de kriminella nätverken vad som helst, bara de
får bra betalt. Ena dagen är det migranter, inte sällan lurade av
samma nätverk att paradiset ligger i Sverige, där man får arbetsfria
inkomster och gratis sjukvård livet ut. Nästa dag är det vapen och
ammunition, knark av olika slag samt kvinnor som skall utnyttjas för
sexuella tjänster.
Nyliberalerna tror att alla kommer att tjäna pengar om vi för in så
mycket överflödig arbetskraft i landet att vi får ett överutbud på
arbetskraft, som pressar ner lönerna. Att överskottet också kostar en
hel del brukar man inte alltid ta med i kalkylen.
Migranter som ankommer till Sverige råkar också lätt ut för
kriminella. Det gäller inte bara unga kvinnor i sexindustrin, utan även
s.k. ”papperslösa” som utnyttjas till underbetalning, inte sällan av
samvetslösa landsmän. Svartarbete utan trygghet och sociala avgifter
innebär också att konkurrensen förvrids för hederliga företagare.
Ett stort moraliskt, socialt och juridiskt problem ligger i att
Svenska kyrkan genom att uppmuntra till och främja fortsatt
massmigration in i Sverige samtidigt underhåller, stabiliserar och
främjar de kriminella nätverken inom och utom landet och deras
obeskattade vinster.
Kyrkan har, som vi alla vet, en totalt kritiklös inställning att
stödja massinvandring av s.k. flyktingar. På olika håll sysslar man
med ”flykting”-gömmande och tror att det är världens mest humanitära och kristliga gärning. Uppgifterna, som jag redogjort för,
innebär att man samtidigt stimulerar och indirekt sponsrar de internationella kriminella nätverken. Detta är ett problem som de ansvariga
måste konfronteras med.
Amnesty meddelade den 3 mars 2009 att man beräknade att
Sverige släppt in ca 1 500 krigsförbrytare och gett dem skydd. Frågan
ger sig: Hur många av dessa har Svenska kyrkan hjälpt? Hur många
har man gömt? Hur många gömmer man idag?
Sådana kritiska frågor måste vi ställa. Jag misstänker att vi inte
kommer att få några riktiga svar, i varje fall inte några bra svar. Då
ger sig följdfrågan naturligt: Har ni inte koll på detta? Vet ni inte vad
det är för folk ni hjälper in i landet? Är det inte väl godtroget,
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ansvarslöst godtroget, att förutsätta att alla är goda och snälla och
presenterar sanna historier om sin bakgrund och sitt flyktingskap?
Jag tycker att jag åskådliggör ett angeläget problem. Vad gör då
Ekumenikutskottet? Jo, det svarar att vissa av mina påståenden är svepande och försåtliga och att de inte bidrar till en seriös debatt. Vidare
påstår man att påståenden grundar sig på en beskrivning av samband
som är tendentiös och felaktig och som utskottet tar avstånd ifrån.
Jag undrar vem som för fram oseriös argumentation. Jag har
belägg för mina påståenden, det verkar inte utskottet ha. Utskottets
egen bakgrundstext kan nämligen inte påvisa att jag har fel i min
argumentation.
Det handlar ytterst om att detta är så pass känsligt ämne för
Svenska kyrkan att befatta sig med. Det är givetvis pinsamt att man är
en aktör som sannolikt bidrar till att understödja kriminella nätverk.
Detta har så klart utskottet insett och därför avfärdar man motionen.
Jag reserverar mig mot beslutet om att avslå motionen.
Utskottet punkt 2
Förslag ställdes
dels om bifall till utskottets förslag punkt 2 att avslå motion 2009:67 av
Margareta Sandstedt,
dels om bifall till motion 2009:67,
och förklarade ordföranden att hon fann förslaget om bifall till utskottets förslag
med övervägande ja besvarat.
På Margareta Sandstedts begäran företogs omröstning genom uppresning varvid
ordföranden förklarade att hon fann att flertalet röstat för utskottets förslag.
På Margareta Sandstedts begäran företogs rösträkning varvid 233 ledamöter
röstade för utskottets förslag att avslå motionen, 5 för bifall till motionen och 4
ledamöter avstod från att rösta.
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att avslå motion 2009:67 av
Margareta Sandstedt om Svenska kyrkans engagemang om flyktingar utifrån
Sveriges asyllagstiftning.
Mot Kyrkomötets beslut reserverade sig Eva Nyman, Arnold Boström och Björn
Söder.
Mot Kyrkomötets beslut till förmån för motion 2009:61 av Björn Söder och
motion 2009:67 av Margareta Sandstedt reserverade sig Margareta Sandstedt.
§ 171 Sveriges kristna råds folder om kyrkan och migrationsfrågorna, beslut

Från torsdagens överläggning med anledning av Ekumenikutskottets betänkande
Eu 2009:6 Sveriges kristna råds folder om kyrkan och migrationsfrågorna förelåg
följande förslag (§ 143):
♦ bifall till utskottets förslag
♦ bifall till motion 2009:65 av Margareta Sandstedt.
Förslag ställdes
dels om bifall till utskottets förslag att avslå motion 2009:65 av Margareta
Sandstedt,
dels om bifall till motion 2009:65,
och förklarade ordföranden att hon fann förslaget om bifall till utskottets förslag
med övervägande ja besvarat.
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Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att avslå motion 2009:65 av
Margareta Sandstedt om Sveriges kristna råds folder om kyrkan och migrationsfrågorna.
Mot Kyrkomötets beslut reserverade sig Margareta Sandstedt, Björn Söder och
Arnold Boström.
§ 172 Omsorg om utsatta kristna minoriteter, beslut

Från torsdagens överläggning med anledning av Ekumenikutskottets betänkande
Eu 2009:7 Omsorg om utsatta kristna minoriteter förelåg endast utskottets förslag
(§ 144).
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att
1. avslå motion 2009:92 av Britta Olinder om omsorg om utsatta kristna minoriteter
2. med anledning av motion 2009:92 av Britta Olinder ge Kyrkostyrelsen i
uppdrag att överväga förstärkta respektive nya insatser för hävdandet av
religionsfriheten och för utsatta kristna minoriteter.
Ordförande övertog kl 10.05 ledningen av överläggningarna.
§ 173 Fyllnadsval till Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar

Kyrkomötet ska utse ny ledamot i Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar
efter Eva Brunne, som avsagt sig uppdraget.
BESLUT

Kyrkomötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag att utse Thomas Stoor,
Linköpings stift, till ledamot av Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar från
och med beslutsdagen till dess Kyrkomötet har fattat nytt beslut under nästa
mandatperiod.
§ 174 Fyllnadsval till Läronämnden

Kyrkomötet ska utse ny ledamot i Läronämnden efter Cristina Grenholm, som
avsagt sig uppdraget.
BESLUT

Kyrkomötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag, att utse Margarethe
Isberg, Västerås stift, till ledamot i Läronämnden från och med beslutsdagen till
dess Kyrkomötet har fattat nytt beslut under nästa mandatperiod.
Andre vice ordförande övertog kl 10.10 ledningen av överläggningarna.
§ 175 Ändringar i kyrkoordningen

Förelåg Kyrkorättsutskottets betänkande Kr 2009:1 Ändringar i kyrkoordningen.
I debatten yttrade sig
Lars Johnsson, som yrkade bifall till utskottets förslag
Ingrid Smittsarve, som yrkade bifall till reservation av Stig-Göran Fransson m.fl.
Staffan Holmgren, som yrkade bifall till utskottets förslag
Stig Eriksson, som yrkade bifall till reservation av Stig-Göran Fransson m.fl.
I detta anförande instämde Ingrid Karlsson och Kenneth Åberg
Gudrun Carlsson, som yrkade avslag till utskottets förslag i den del som handlar
om inskränkt valbarhet till stiftsfullmäktige till förmån för ett av henne under
överläggningen framlagt förslag om bifall till Kyrkostyrelsens förslag i KsSkr
2009:3 i den del som handlar om inskränkt valbarhet till stiftsfullmäktige
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Per Lindberg, som yrkade bifall till av honom och Gudrun Carlsson under
överläggningen framlagt förslag om bifall till Kyrkostyrelsens förslag i den del
som handlar om inskränkt valbarhet till stiftsfullmäktige
biskop Thomas Söderberg
Gerd Gullberg-Johnson, som yrkade bifall till av henne under överläggningen
framlagt förslag
Nils Gårder
biskop Thomas Söderberg (replik)
Nils Gårder (replik)
Lars Johnsson, som yrkade bifall till utskottets förslag
biskop Thomas Söderberg, som yrkade bifall till reservation av Stig-Göran Fransson
m.fl.
Lars Johnsson (replik)
biskop Thomas Söderberg (replik)
Ingrid Smittsarve, som yrkade bifall till reservation av Stig-Göran Fransson m.fl.
Stig Eriksson.
Överläggningen var därmed avslutad och följande förslag förelåg:
♦ bifall till utskottets förslag
♦ bifall till reservation av Stig-Göran Fransson m.fl.
♦ bifall till av Gudrun Carlsson och Per Lindberg under överläggningen framlagt
förslag
♦ bifall till av Gerd Gullberg-Johnson under överläggningen framlagt förslag.
(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet senare denna dag)
§ 176 Instruktion för Nämnden för internationell mission och diakoni samt
ändring i kyrkoordningen

Förelåg Kyrkorättsutskottets betänkande Kr 2009:2 Instruktion för Nämnden för
internationell mission och diakoni samt ändring i kyrkoordningen.
I ärendet yttrade sig
Mari Lönnerblad, som yrkade bifall till utskottets förslag.
Överläggningen var därmed avslutad och förelåg endast utskottets förslag.
(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet senare denna dag)
§ 177 Kyrkomötet 2.0 – nya arbetsformer

Förelåg Kyrkorättsutskottets betänkande Kr 2009:3 Kyrkomötet 2.0 – nya arbetsformer.
I debatten yttrade sig
Kerstin Hesslefors Persson, som yrkade bifall till motion 2009:2
Maria Abrahamsson, som yrkade bifall till motion 2009:2
Jerry Adbo, som yrkade bifall till utskottets förslag
Inger Harlevi, som yrkade bifall till motion 2009:2
Marta Axner, som yrkade bifall till motion 2009:2
Erik Sjöstrand, som yrkade bifall till motion 2009:2
Jerry Adbo, som yrkade bifall till utskottets förslag
Marta Axner (replik)
Kerstin Hesslefors Persson, som yrkade bifall till motion 2009:2
Maria Abrahamsson
Eric Muhl, som yrkade bifall till utskottets förslag
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Anders Roos, som yrkade bifall till utskottets förslag
Marta Axner (replik)
Anders Roos (replik)
Marta Axner (replik)
Erik Sjöstrand (replik)
Staffan Holmgren, som yrkade bifall till utskottets förslag
Jerry Adbo (replik)
Kerstin Hesslefors Persson (replik)
Marie Wojidkow, som yrkade bifall till motion 2009:2
Vivianne Wetterling, som yrkade bifall till utskottets förslag
Kerstin Hesslefors Persson (replik)
Eva-Maria Munck, som yrkade bifall till av Daniel Tisell senare under överläggningen framlagt förslag
Daniel Tisell, som yrkade bifall till av honom under överläggningen framlagt
förslag
I detta anförande instämde Ulla Rickardsson
Torgny Larsson
Ylva Wahlström
Sofija Pedersen Videke
Jerry Adbo (replik).
Överläggningen var därmed avslutad och följande förslag förelåg:
♦ bifall till utskottets förslag
♦ bifall till motion 2009:2 av Maria Abrahamsson m.fl.
♦ bifall till av Daniel Tisell under överläggningen framlagt förslag.
(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet senare denna dag)
§ 178 Flyttning av Kyrkomötet till Uppsala Konsert och Kongress

Förelåg Kyrkorättsutskottets betänkande Kr 2009:4 Flyttning av Kyrkomötet till
Uppsala Konsert och Kongress.
I debatten yttrade sig
Bo Lennart Anbäcken, som yrkade bifall till motion 2009:6
I detta anförande instämde Ylva Wahlström
Carl Korch, som yrkade bifall till utskottets förslag.
Överläggningen var därmed avslutad och följande förslag förelåg:
♦ bifall till utskottets förslag
♦ bifall till motion 2009:6 av Bo Lennart Anbäcken.
(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet senare denna dag)
§ 179 Utredning om konsekvenserna av att upphäva lagen om Svenska kyrkan

Förelåg Kyrkorättsutskottets betänkande Kr 2009:5 Utredning om konsekvenserna
av att upphäva lagen om Svenska kyrkan.
I debatten yttrade sig
Inger Persson, som yrkade bifall till utskottets förslag
Urban Gibson, som yrkade bifall till motion 2009:46.
Överläggningen var därmed avslutad och följande förslag förelåg:
♦ bifall till utskottets förslag
♦ bifall till motion 2009:46 av Urban Gibson och Birgit Friggebo.
(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet senare denna dag)
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§ 180 Bekännelseskrifterna

Förelåg Kyrkorättsutskottets betänkande Kr 2009:6 Bekännelseskrifterna.
I debatten yttrade sig
Anders Roos, som yrkade bifall till utskottets förslag
Fredrik Sidenvall, som yrkade bifall till motion 2009:51
I detta anförande instämde Bengt P. Gustafsson
Anders Roos (replik)
Fredrik Sidenvall (replik), som yrkade bifall till av honom under överläggningen
framlagt förslag.
Överläggningen var därmed avslutad och följande förslag förelåg:
♦ bifall till utskottets förslag
♦ bifall till motion 2009:51 av Fredrik Sidenvall m.fl.
♦ bifall till av Fredrik Sidenvall under överläggningen framlagt förslag.
(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet senare denna dag)
§ 181 Begravningsavgift eller gravavgift

Förelåg Kyrkorättsutskottets betänkande Kr 2009:7 Begravningsavgift eller gravavgift.
I debatten yttrade sig
Carina Etander Rimborg, som yrkade bifall till motion 2009:73
Jan Erik Forsberg, som yrkade bifall till utskottets förslag
Carina Etander Rimborg (replik)
Jan Erik Forsberg (replik).
Överläggningen var därmed avslutad och följande förslag förelåg:
♦ bifall till utskottets förslag
♦ bifall till motion 2009:73 av Carina Etander Rimborg.
(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet senare denna dag)
§ 182 Jämställdhet i nomineringsgruppernas förslag

Förelåg Kyrkorättsutskottets betänkande Kr 2009:8 Jämställdhet i nomineringsgruppernas förslag.
I debatten yttrade sig
Vivianne Wetterling, som yrkade bifall till utskottets förslag.
Sven-E Kragh, som yrkade bifall till utskottets förslag.
Överläggningen var därmed avslutad och förelåg endast utskottets förslag.
(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet senare denna dag)
Förhandlingarna ajournerades kl 12.05.
Förhandlingarna återupptogs kl 14.00 under ledning av ordföranden.
§ 183 Avtackning av biskoparna Tony Guldbrandzén och Caroline Krook

Ordföranden avtackade biskoparna Tony Guldbrandzén och Caroline Krook, som
båda avgår med pension under hösten.

88

Protokoll

Fredagen den 23 oktober 2009

§ 184 Ändringar i kyrkoordningen, beslut

Från dagens överläggning med anledning av Kyrkorättsutskottets betänkande
Kr 2009:1 Ändringar i kyrkoordningen förelåg följande förslag (§ 175):
♦ bifall till utskottets förslag
♦ bifall till reservation av Stig-Göran Fransson m.fl.
♦ bifall till av Gerd Gullberg-Johnson under överläggningen framlagt förslag
♦ bifall till av Gudrun Carlsson och Per Lindberg under överläggningen framlagt
förslag.
Utskottet punkt 1, 4 och 5
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att
1. anta Kyrkostyrelsens förslag till ändringar i 4 kap. i kyrkoordningen enligt
bilaga 1.
4. som vilande anta Kyrkostyrelsens förslag till ändringar i 54 kap. i kyrkoordningen enligt bilaga 2.
5. ersätta ordet ”skall” med ”ska” i kyrkoordningen.
Utskottet punkt 2
Förslag ställdes
dels om bifall till utskottets förslag punkt 2,
dels om bifall till av Gudrun Carlsson och Per Lindberg under överläggningen
framlagt förslag,
och förklarade ordföranden att han fann förslaget om bifall till utskottets förslag
punkt 2 med övervägande ja besvarat.

BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag punkt 2 att avslå Kyrkostyrelsens
förslag i KsSkr 2009:3 till ändringar i 7, 33, 38 kap. i kyrkoordningen och att ge
Kyrkostyrelsen i uppdrag att bereda frågan på nytt.
Reservation av Stig-Göran Fransson m.fl.
Förslag ställdes
dels om bifall till reservation av Stig-Göran Fransson m.fl.,
dels om avslag på reservation,
och förklarade ordföranden att han fann förslaget om avslag på reservationen av
Stig-Göran Fransson m.fl. med övervägande ja besvarat.
På Ingrid Smittsarves begäran företogs omröstning genom uppresning varvid ordföranden förklarade att han fann att flertalet röstat för avslag på reservationen.
På Stig-Göran Franssons begäran företogs rösträkning varvid 157 ledamöter
röstade för avslag på reservationen, 62 för bifall till reservationen och 17 ledamöter
avstod från att rösta.

BESLUT

Kyrkomötet beslöt att avslå reservationen av Stig-Göran Fransson m.fl. mot
beslutet att Kyrkostyrelsen får utfärda närmare bestämmelser om förvaltningen av
prästlönetillgångarna.
Mot Kyrkomötets beslut reserverade sig Ingrid Smittsarve, Inga Alm, Margarethe
Isberg, Lennart Kjellin, Kenneth Åberg, Ulla Rickardsson och Peter Bernövall.
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Utskottet punkt 3
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag punkt 3 att anta Kyrkostyrelsens
förslag till ändringar i 46 kap. i kyrkoordningen enligt bilaga 1.
Mot Kyrkomötets beslut reserverade sig Ulla Dahlberg.
Av Gerd Gullberg-Johnson under överläggningen framlagt förslag
Förslag ställdes
dels om bifall till av Gerd Gullberg-Johnson under överläggningen framlagt
förslag,
dels om avslag till av Gerd Gullberg-Johnson under överläggningen framlagt
förslag,
och förklarade ordföranden att han fann förslaget om avslag med övervägande ja
besvarat.

BESLUT

Kyrkomötet beslöt att avslå av Gerd Gullberg-Johnson under överläggningen
framlagt förslag att ge Kyrkostyrelsen i uppdrag att utreda frågan om att erbjuda
stiften en kontaktperson på riksnivå att utöva tillsyn, ge råd och stöd vid
förvaltning av prästlönetillgångarna.
§ 185 Instruktion för Nämnden för internationell mission och diakoni samt
förändring i kyrkoordningen, beslut

Från dagens överläggning med anledning av Kyrkorättsutskottets betänkande
Kr 2009:2 Instruktion för Nämnden för internationell mission och diakoni samt
förändring i kyrkoordningen förelåg endast utskottets förslag (§ 176).
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att
1. anta Kyrkostyrelsens förslag till instruktion för Nämnden för internationell
mission och diakoni. Se bilaga 1.
2. anta Kyrkostyrelsens förslag till ändring i kyrkoordningen 12 kap. 9 §. Se
bilaga 2.
3. uppdra till Kyrkostyrelsen att till Kyrkomötet återkomma med förslag på
nödvändiga revideringar av instruktionerna för nämnderna på nationell nivå.
§ 186 Kyrkomötet 2.0 – nya arbetsformer, beslut

Från dagens överläggning med anledning av Kyrkorättsutskottets betänkande
Kr 2009:3 Kyrkomötet 2.0 – nya arbetsformer förelåg följande förslag (§ 177):
♦ bifall till utskottets förslag att avslå motion 2009:2
♦ bifall till utskottets förslag att uppdra till Kyrkomötets presidium att göra en
översyn av Kyrkomötets arbetsformer utifrån vad utskottet anfört
♦ bifall till motion 2009:2 av Maria Abrahamsson m.fl.
♦ bifall till av Daniel Tisell under överläggningen framlagt förslag att uppdra till
Kyrkomötets presidium att göra en översyn av Kyrkomötets arbetsformer med
särskilt beaktande av motionens intentioner och förslag.
Ordföranden konstaterade att utskottets förslag punkt 2 och det av Daniel Tisell
under överläggningen framlagda förslaget inte skiljer sig nämnvärt åt. Ordförande
föreslog därför att dessa två förslag slås samman till en sats och att utskottets
punkt 2 därför stryks.
BESLUT

Kyrkomötet beslöt i enlighet med ordförandes förslag att utskottets förslag
punkt 2 stryks.
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Förslag ställdes
dels om bifall till utskottets förslag att avslå motion 2009:2 av Maria
Abrahamson m.fl.,
dels om bifall till motion 2009:2,
och förklarade ordföranden att han fann förslaget om bifall till utskottets förslag
med övervägande ja besvarat.
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att avslå motion 2009:2 av Maria
Abrahamson m.fl. om Kyrkomötet 2.0 – nya arbetsformer.
Mot Kyrkomötets beslut till förmån för motion 2009:2 av Maria Abrahamsson
m.fl. reserverade sig Lena Brolin.
Av Daniel Tisell under överläggningen framlagt förslag
Förslag ställdes
dels om bifall till av Daniel Tisell under överläggningen framlagt förslag,
dels om avslag på av Daniel Tisell under överläggningen framlagt förslag,
och förklarade ordföranden att han fann förslaget om bifall till Daniel Tisells
förslag med övervägande ja besvarat.

BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla av Daniel Tisell under överläggningen framlagt
förslag, att uppdra åt Kyrkomötets presidium att göra en översyn av Kyrkomötets
arbetsformer med särskilt beaktande av motionens intentioner och förslag.
§ 187 Flyttning av Kyrkomötet till Uppsala Konsert och Kongress, beslut

Från dagens överläggning med anledning av Kyrkorättsutskottets betänkande
Kr 2009:4 Flyttning av Kyrkomötet till Uppsala Konsert och Kongress förelåg
följande förslag (§ 178):
♦ bifall till utskottets förslag
♦ bifall till motion 2009:6 av Bo Lennart Anbäcken.
Förslag ställdes
dels om bifall till utskottets förslag att avslå motion 2009:6 av Bo Lennart
Anbäcken,
dels om bifall till motion 2009:6,
och förklarade ordföranden att han fann förslaget om bifall till utskottets förslag
med övervägande ja besvarat.
På Bo Lennart Anbäckens begäran företogs omröstning genom uppresning varvid
ordföranden förklarade att han fann att flertalet röstat för utskottets förslag.
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att avslå motion 2009:6 av Bo
Lennart Anbäcken om flyttning av Kyrkomötet till Uppsala Konsert och Kongress.
Mot Kyrkomötets beslut reserverade sig Ylva Wahlström och Bo Lennart
Anbäcken.
§ 188 Utredning om konsekvenserna av att upphäva lagen om Svenska
kyrkan, beslut

Från dagens överläggning med anledning av Kyrkorättsutskottets betänkande
Kr 2009:5 Utredning om konsekvenserna av att upphäva lagen om Svenska
kyrkan förelåg följande förslag (§ 179):
♦ bifall till utskottets förslag
♦ bifall till motion 2009:46 av Urban Gibson och Birgit Friggebo.
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Förslag ställdes
dels om bifall till utskottets förslag att avslå motion 2009:46 av Urban Gibson
och Birgit Friggebo,
dels om bifall till motion 2009:46,
och förklarade ordföranden att han fann förslaget om bifall till utskottets förslag
med övervägande ja besvarat.
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att avslå motion 2009:46 av Urban
Gibson och Birgit Friggebo om utredning om konsekvenserna av att upphäva
lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan.
§ 189 Bekännelseskrifterna, beslut

Från dagens överläggning med anledning av Kyrkorättsutskottets betänkande
Kr 2009:6 Bekännelseskrifterna förelåg följande förslag (§ 180):
♦ bifall till utskottets förslag
♦ bifall till motion 2009:51 av Fredrik Sidenvall m.fl.
♦ bifall till av Fredrik Sidenvall under överläggningen framlagt förslag att ett
utrymme på 50 000 kronor lämnas i budgeten 2010 för att till Kyrkomötets
ledamöter kunna inköpa Svenska kyrkans bekännelseskrifter.
Förslag ställdes
dels om bifall till utskottets förslag att avslå motion 2009:51 av Fredrik
Sidenvall m.fl.,
dels om bifall till motion 2009:51,
och förklarade ordföranden att han fann förslaget om bifall till utskottets förslag
med övervägande ja besvarat.
På Fredrik Sidenvalls begäran företogs omröstning genom uppresning varvid
ordföranden förklarade att han fann att flertalet röstat för utskottets förslag.
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att avslå motion 2009:51 av
Fredrik Sidenvall m.fl. om inköp av bekännelseskrifterna.
Mot Kyrkomötets beslut reserverade sig Fredrik Sidenvall, Jan-Anders Ekelund,
Karl-Gunnar Svensson, Marianne Kronbäck, Torbjörn Lindahl, Yngve Kalin,
Bengt P. Gustafsson, Helén Lindbäck och Lennart Sacrédeus.
§ 190 Begravningsavgift eller gravavgift, beslut

Från dagens överläggning med anledning av Kyrkorättsutskottets betänkande
Kr 2009:7 Begravningsavgift eller gravavgift förelåg följande förslag (§ 181):
♦ bifall till utskottets förslag
♦ bifall till motion 2009:73 punkterna 1 och 2 av Carina Etander Rimborg.
Förslag ställdes
dels om bifall till utskottets förslag att avslå motion 2009:73 av Carina
Etander Rimborg,
dels om bifall till motion 2009:73,
och förklarade ordföranden att han fann förslaget om bifall till utskottets förslag
med övervägande ja besvarat.
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att avslå motion 2009:73 av
Carina Etander Rimborg om begravningsavgift eller gravavgift.
Mot Kyrkomötets beslut reserverade sig Helén Lindbäck, Marianne Kronbäck,
Anders Novak och Lennart Sacrédeus.
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§ 191 Jämställdhet i nomineringsgruppernas förslag, beslut

Från dagens överläggning med anledning av Kyrkorättsutskottets betänkande
Kr 2009:8 Jämställdhet i nomineringsgruppernas förslag förelåg endast utskottets
förslag (§ 182).
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att avslå motion 2009:93 av Britta
Olinder om jämställdhet i nomineringsgruppernas förslag.
§ 192 Verksamhet och ekonomi för den nationella nivån åren 2010–2012, beslut

Från tisdagens överläggning med anledning av Budgetutskottets betänkande
B 2009:1 Verksamhet och ekonomi för den nationella nivån åren 2010–2012
förelåg följande förslag (§ 67):
♦ bifall till utskottets förslag
♦ bifall till Kyrkostyrelsens skrivelse 2009:1
Förslag ställdes
dels om bifall till utskottets förslag punkterna 1–12,
dels om bifall till Kyrkostyrelsens förslag,
och förklarade ordföranden att han fann förslaget om bifall till utskottets förslag
med övervägande ja besvarat.
På Lennart Sacrédeus begäran företogs omröstning genom uppresning varvid
ordföranden förklarade att han fann att flertalet röstat för utskottets förslag.
På Lennart Sacrédeus begäran företogs rösträkning varvid 185 ledamöter
röstade för utskottets förslag, 39 för Kyrkostyrelsens förslag och 12 ledamöter
avstod från att rösta.
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att
1. fastställa inriktning för verksamheten på nationell nivå för åren 2010–2012.
2. fastställa ramen för de nationella kostnaderna år 2010 till 2 639 miljoner
kronor.
3. medge planeringsramar för 2011 till 2 703 miljoner kronor.
4. till församlingar med egen ekonomi och till samfälligheter år 2011 utbetala
100 miljoner kronor att användas för strategiska insatser inom församlingarna. Beloppet fördelas i proportion till antal tillhöriga per den 1 januari
2010 i respektive församling.
5. ett riktat församlingsbidrag om 100 miljoner kronor destineras till församlingar år 2011 att användas till åtgärder som leder till ökad samverkan mellan
församlingar i syfte att uppnå bestående förändringar och verksamhetseffektivisering. Beloppet avsätts proportionerligt, utifrån antalet kyrkotillhöriga per
den 1 januari 2010, till stiften.
6. avslå Kyrkostyrelsens förslag om att 2011 utbetala 37 miljoner kronor för
stöd till Verbum Förlag AB:s julbok.
7. medge planeringsramar för 2012 till 2 716 miljoner kronor.
8. till församlingar med egen ekonomi och till samfälligheter år 2012 utbetala
100 miljoner kronor att användas för strategiska insatser inom församlingarna. Beloppet fördelas i proportion till antal tillhöriga per den 1 januari 2011
i respektive församling.
9. att ett riktat församlingsbidrag om 100 miljoner kronor destineras till församlingar år 2012 att användas till åtgärder som leder till ökad samverkan
mellan församlingar i syfte att uppnå bestående förändringar och verksamhetseffektivisering. Beloppet avsätts proportionerligt, utifrån antalet kyrkotillhöriga per den 1 januari 2011, till stiften.
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10. medge att kostnadsramen för utjämningssystemet under år 2010 får överskridas om detta kan finansieras genom ökade intäkter.
11. medge att kostnadsramen för den internationella avdelningens verksamhet
under år 2010 får överskridas om detta kan finansieras genom ökade intäkter.
12. bemyndiga Kyrkostyrelsen att inom budgetramen göra nödvändiga omdisponeringar.
Mot Kyrkomötets beslut reserverade sig Gustaf Bengtsson, Karl-Gunnar Svensson,
Marianne Kronbäck, Eva Nyman, Helén Lindbäck, Lennart Sacrédeus och Jerry
Adbo.
§ 193 Kyrkomötet avslutas

Ordföranden tackade Kyrkomötet för gott arbete och givande debatter.
Ordföranden riktade ett varmt tack till de 119 ledamöter, 47 procent, som nu
lämnar Kyrkomötet. De avtackades med var sitt exemplar av Den svenska psalmboken.
Ordföranden riktade också ett tack till personalen som arbetar med Kyrkomötet
och vände sig särskilt till Birgitta Gunnarsson. Ett tack riktades också till
kollegorna i presidiet: Kyrkomötets sekreterare Birgitta Eilemar och de båda vice
ordförandena Karin Perers och Lars Rydje. Han tackade för allt stöd han fått
under åren och önskade nästa presidium lycka till i arbetet.
Karin Perers tackade ordföranden Gunnar Sibbmark för mandatperiodens
arbete.
Ordföranden förklarade kl 14.40 Kyrkomötet 2009 avslutat.
–––––
Kyrkomötets ledamöter och biskoparna deltog därefter i en avslutningsmässa i
Uppsala domkyrka då biskop Tony Guldbrandzén predikade.
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Bilaga 1
Debattregler vid procedurfrågor
En företrädare för varje nomineringsgrupp får i sitt första anförande tala längst
5 minuter. Övriga talare får tala längst 3 minuter.
En talare som haft ordet och vill återkomma i debatten får tala längst
3 minuter. Varje talare får hålla högst två anföranden i varje ärende.
Oberoende av talarordningen får ordföranden lämna ordet till den som
tidigare har yttrat sig i överläggningen för att bemöta närmast föregående talare
(replik). Tiden för replik får inte överstiga 1 minut. Varje talare får avge högst två
repliker på varje huvudanförande.
Den som har förbrukat sin replikrätt kan efter sista repliken i ett replikskifte få
antecknat till protokollet att han eller hon inte har rätt till någon ytterligare
replik. Blanketten Begäran om ordet ska alltid fyllas i. Blanketten delas i
1 exemplar till varje ledamot i postfacket. Ytterligare blanketter finns att hämta i
en korg framför podiet.
Instämmande

Oberoende av talarordningen får den som har rätt att yttra sig i överläggningen
instämma med närmast föregående talare utan att ange skälen. Ett instämmande
betyder att man till fullo står bakom varje ord talaren sagt.
Den som vill instämma i ett anförande ska fylla i blanketten Instämmande och
lägga den i en särskild korg framför podiet omedelbart efter det att det anförande
som instämmandet avser avslutats. En blankett som inte är fullständigt ifylld eller
inlämnas för sent beaktas inte.
Blanketten Instämmande delas i 1 exemplar till varje ledamot i postfacket.
Ytterligare blanketter finns att hämta i en korg framför podiet.
Reservation

En ledamot som har deltagit i beslutet i ett ärende och som helt eller delvis vill
reservera sig mot det beslut som Kyrkomötet har fattat, ska anmäla reservationen
genom att fylla i blanketten Reservation. Blanketten ska läggas i en särskild korg
framför podiet innan sammanträdet i plenum har avslutats den dag som beslutet
fattades. En blankett som inte är fullständigt ifylld beaktas inte.
Skriftlig reservation
Om en ledamot vill utveckla en reservation genom en skriftlig motivering ska
blanketten Reservation fyllas i och särskild ruta på blanketten kryssas i. Den
skriftliga motiveringen ska lämnas i korgen för reservationer framför podiet innan
årets kyrkomöte avslutas. Observera, om inte blanketten Reservation är inlämnad
beaktas inte den skriftliga motiveringen. Samtliga reservanter på en reservation
måste lämna in blanketten Reservation för att stå med på den skriftliga
reservationen.
Blanketten Reservation delas i 1 exemplar till varje ledamot i postfacket.
Ytterligare blanketter finns att hämta i en korg framför podiet.
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Bilaga 2
Debattregler och blanketter
Begäran om ordet

Den som vill och får yttra sig under frågedebatten eller i annat ärende i plenum
ska om möjligt i förväg anmäla detta genom att fylla i blanketten Begäran om
ordet.
Blanketten kan lämnas i Mötesbyrån fram till en halvtimme före plenums
inledande varje dag. Därefter lämnas blanketten i korgen till höger uppe på
podiet.
Blanketten Begäran om ordet delas i 2 exemplar till varje ledamot. Fler
blanketter finns att hämta i en korg framför podiet eller i Mötesbyrån.
(11 kap. 9 § kyrkoordningen samt 2 kap. 4 § och 6 kap. 1 § andra stycket i
Kyrkomötets arbetsordning)
Frågedebatt

Frågor ska vara insända till Kyrkomötets kansli senast den 12 oktober 2009 kl.
17.00.
Frågedebatten hålls tisdagen den 20 oktober 2009 kl. 15.00 före
arbetsplenum. Alla ledamöter och biskopar får delta i debatten. En ordförande i
en nämnd eller styrelse som fått en fråga får delta i frågedebatten även om han
eller hon inte är ledamot av Kyrkomötet eller Kyrkostyrelsen.
♦ Varje talare får ett anförande som inte får överstiga 3 minuter.
♦ Varje talare får avge högst två repliker på varje anförande. Tiden för replik får
inte överstiga 1 minut.
Ordningsföljden för frågornas besvarande framgår av föredragningslistan.
Frågorna trycks och delas till ledamöterna före frågedebatten. Den som har
ställt en fråga får i sitt postfack tillgång till en utskrift av svaret senast 2 timmar
innan frågedebatten börjar.
(6 kap. i Kyrkomötets arbetsordning)
Debatt vid behandlingen av utskottsbetänkanden

Förslag
Utskottsbetänkandena föredras inte i plenum, eftersom materialet sänts ut i
förväg. Om inte något annat sägs anses utskottet ha föreslagit bifall till sina
förslag i betänkandet.
♦ Annat förslag än bifall till utskottets förslag ska framställas i samband med
begäran om ordet på den förtryckta baksidan på blanketten Begäran om ordet
och tydligt framställas muntligt under överläggningen.
♦ Vill någon föreslå bifall till en reservation i utskottets betänkande måste detta
framställas särskilt under överläggningen.
♦ Annat särskilt förslag ska också framställas muntligt under överläggningen.
(5 kap. 2 § i Kyrkomötets arbetsordning)
Anförande
Förhandsanmäld talare är den ledamot, biskop eller ledamot av Kyrkostyrelsen
som har lämnat in blanketten Begäran om ordet senast kl. 15.00 dagen före den
dag då överläggningen i ett ärende äger rum. I ärenden som ska behandlas
97

Bilaga 2

Protokoll

tisdagen den 20 oktober 2009 efter frågedebatten ska förhandsanmälan lämnas in
senast kl. 15.00 samma dag. Observera att den som företräder utskottet måste
lämna in blanketten Begäran om ordet även om utskottet redan anmält
företrädaren. Även företrädare för motion och reservation måste lämna in
blanketten Begäran om ordet.
Kyrkomötets presidium skickar före oktobersessionen ut en preliminär plan
för ärendenas behandling i plenum som underlag för förhandsanmälan.
Förhandsanmäld talare får högst två anföranden i varje ärende. Följande talartider gäller:
4 minuter i första anförandet får
♦ utskottsordförande eller annan företrädare för utskottet
♦ en företrädare för varje reservation i utskottsbetänkandet
♦ en företrädare för en skrivelse eller motion som behandlats i
utskottsbetänkandet
♦ en företrädare för varje särskilt yttrande.
3 minuter i första anförandet får
♦ annan förhandsanmäld talare.
2 minuter i andra anförandet får
♦ alla förhandsanmälda talare.
Talare som inte är förhandsanmäld får ett anförande som inte får överstiga
3 minuter.
I talarstolen finns en klocka som visar talartiden.
(2 kap. 3 och 4 §§ i Kyrkomötets arbetsordning)
Replik
Oberoende av talarordningen får ordföranden lämna ordet till den som tidigare
har yttrat sig i överläggningen för att bemöta ett (personligt) angrepp från
närmast föregående talare eller för rättelse med anledning av dennes anförande
(replik).
Vid behandling av en skrivelse från Kyrkostyrelsen har Kyrkostyrelsens
ordförande eller annan företrädare för Kyrkostyrelsen rätt till replik för att lämna
en upplysning.
Varje talare får avge högst två repliker på varje anförande. Tiden för replik får
inte överstiga 1 minut.
Den som har förbrukat sin replikrätt kan efter sista repliken i ett replikskifte få
antecknat till protokollet att han eller hon inte har rätt till någon ytterligare
replik. Anteckningen till protokollet sker på ledamotens begäran.
(2 kap. 5 § i Kyrkomötets arbetsordning)
Instämmande

Oberoende av talarordningen får den som har rätt att yttra sig i överläggningen
instämma med närmast föregående talare utan att ange skälen. Ett instämmande
betyder att man till fullo står bakom varje ord talaren sagt.
Den som vill instämma i ett anförande ska fylla i blanketten Instämmande och
lägga den i en särskild korg framför podiet omedelbart efter det att det anförande
avslutats som instämmandet avser. En blankett som inte är fullständigt ifylld eller
inlämnas för sent beaktas inte.
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Blanketten Instämmande delas i 2 exemplar till varje ledamot. Fler blanketter
finns att hämta i en korg framför podiet.
(2 kap. 6 § i Kyrkomötets arbetsordning)
Reservation

En ledamot som har deltagit i beslutet i ett ärende och som helt eller delvis vill
reservera sig mot det beslut som Kyrkomötet har fattat, ska anmäla reservationen
genom att fylla i blanketten Reservation. Blanketten ska läggas i en särskild korg
framför podiet och lämnas innan sammanträdet i plenum har avslutats den dag
som beslutet fattades. En blankett som inte är fullständigt ifylld eller inlämnas för
sent beaktas inte.
Skriftlig reservation
Om en ledamot vill utveckla en reservation genom en skriftlig motivering ska
blanketten Reservation fyllas i och särskild ruta på blanketten kryssas i. Den
skriftliga motiveringen ska lämnas i korgen för reservationer framför podiet innan
årets kyrkomöte avslutas. Observera, om inte blanketten Reservation är inlämnad
beaktas inte den skriftliga motiveringen. Samtliga reservanter på en reservation
måste lämna in blanketten Reservation för att stå med på den skriftliga
reservationen. En reservation som inlämnas för sent beaktas inte.
Blanketten Reservation delas i 2 exemplar till varje ledamot. Fler blanketter
finns att hämta i en korg framför podiet.
(33 kap. 12 § i kyrkoordningen)
Valärenden

I valärende som är berett av valberedningen får varje talare ett anförande som inte
får överstiga 3 minuter och två repliker som inte får överstiga 1 minut. Blanketten
Begäran om ordet ska alltid fyllas i.
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Resultat Gudstjänstutskottet 2009:2, Ansökan om vigselrätt,
rösträkning 1
Avgivna röster: 249
Nej: 68
Ja: 178
Avstår: 3
1 Anbäcken, Bo Lennart
2 Jonäng, Stefan
3 Ek, Åsa
4 Brendt, Agneta
5 Brolin, Lena
6 Alm, Inga
7 Gustafsson, Bengt-Åke
8 Lundegård, Key
9 Agrell, Britt Louise
10 Hedlundh, Emma
11 Axner, Marta
12 Skoglund, Vera
13 Bergsten, Ragnar
14 Dahlberg, Micael
15 Åsblom, Gunvor
16 Sjöstrand, Erik
17 Hammar, Anna Karin
18 Berglund, Marianne
19 Brunberg, Soili
20 Forslin, Rolf
21 Murray, Bertil
22 Holmberg, Markus
23 Sandstedt, Margareta
24 Hillerström, Marja
25 Stjernkvist, Lars
26 Lundblad Mårtensson, Anna
27 Persson, Sten
28 Björkman, Anders
29 Lago, Monica
30 Carlsson, Irma
31 Turesson, Anna
32 Hedman, Kurt
33 Björkroth, Inger
34 Olsson, Sigvard
35 Lindell, Bo
36 Carlenius, Margareta
37 Johansson, Gerd
38 Persson, Inger
39 Derlén, Teresia
40 Prytz Leland, Gunnar
41 Carlsson, Gudrun
42 Lindberg, Per
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43 Gustafsson, Bengt P
44 Lönnerblad, Mari
45 Öberg, Ingemar
46 Särdquist, Sofia
47 Nilsson, Jan
48 Skoglund, Uhlf
49 Långström Vinge, Karin
50 Grunselius, Sonja
51 Gram, Rutger
52 Dafgård, Inger
53 Ramnerö Ödestad, Katarina
54 Ekelund, Jan-Anders
55 Johnsson, Lars
56 Wingård Mellqvist, Gunnel
57 Gullberg-Johnson, Gerd
58 Björsson, Vanja
59 Wrede, Birgitta
60 Karlsson, Göte
61 Flock Andersson, Ingegerd
62 Elmberg, Sten
63 Zetterberg, Kerstin
64 Johansson, Gunilla
65 Bengtsson, Gustaf
66 Landmark, Stefan
67 Leijen, Timmy
68 Odentun, Peter
69 Rydje, Lars
70 Jönsson, Kerstin
71 Linger, Anders
72 Björk, Kerstin
73 Lundgren, Kristina
74 Perers, Karin
75 Nilsson, Bo E
76 Dahlberg, Ulla
77 Emanuelsson, Ulla-Britt
78 Erikson, Hans G
79 Åkerlund, Anders
80 Bernövall, Peter
81 Eriksson, Britas Lennart
82 Nybelius, Margareta
83 Sund, John
84 Isberg, Margarethe
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85 Kjellin, Lennart
86 Fransson, Stig-Göran
87 Björkman, Anna-Maria
88 Sibbmark, Gunnar
89 Mohlin, Christer
90 Nilsson, Elisabet
91 Forsberg, Jan Erik
92 Ingvall, Barbro
93 Forsman, Ann-Kristin
94 Isacsson, Ola
95 Karlsson, Astor
96 Lindén, Birgitta
97 Sandahl, Dag
98 Ahlström, Birgit
99 Åberg, Kenneth
100 Korch, Carl
101 Gustafsson, Inger
102 Fondén, Catarina
103 Marcusson, Olof
104 Svensson, Inger
105 Wallmark, Hans
106 Hultén, Majvis
107 Gårder, Nils
108 Nord, Tobias
109 Arhag, Erna
110 Karlsson, Ingrid
111 Persson, Sven-Bertil
112 Hagelin, Mats
113 Hinton, Per
114 Svensson, Lennart
115 Wernersson, Birger
116 Åhs, Ingemar
117 Kogler Johnsson, Marija
118 Samuelsson, Ulla
119 Boström, Arnold
120 Pedersen Videke, Sofija
121 Svensson, Alve
122 Eriksson, Ingvar
123 Nilsson, Fredrik
124 Åkesson, Johan
125 Ericson, Lars-Ivar
126 Härdig, Mikael
127 Nilsson, Maj-Britt
128 Persson, Rolf
130 Wojidkow, Marie
131 Persson, Tommy
132 Backe, Kristina
133 Håkansson, Glenn
134 Arvidsson, Lars
135 Sörngård Thulin, Kjerstin
136 Olinder, Britta
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137 Nyman, Eva
138 Hallström, Eva
139 Andreasson, Åke
140 Holmgren, Staffan
141 Rickardsson, Ulla
142 Andrén, Hans-Olof
143 Hanson, Bo
144 Larsson, Torgny
145 Kalin, Yngve
146 Jönsson, Thomas
147 Kjellström, Olof
148 Etander Rimborg, Carina
149 Hallin, Ann-Marie
150 Svensson, Karl-Gunnar
151 Wetterling, Vivianne
152 Broman, Britta
153 Thorkilsson, Solveig
154 Raask, Sigvard
155 Tisell, Daniel
156 Boëthius, Angela
157 Sidenvall, Fredrik
158 Österström, Mary
159 Muhl, Eric
160 Abrahamson, Maria
161 Lif, Inger
162 Hesslefors Persson, Kerstin
163 Wahlström, Ylva
164 Schachinger, Lena
165 Kronbäck, Marianne
166 Karlén, Ingemar
167 Uggla, Karin
168 Johansson, Laila
169 Kristiansson, Bengt
170 Halvarsson, Birgitta
171 Kragh, Sven E
172 Johansson Flygg, Mats
173 Lothigius, Johan
174 Johansson Gadde, Marie
175 Larsson, Kerstin
176 Patriksson, Runar
177 Nisser-Larsson, Margareta
179 Sobelius, Johan
180 Thorstensson, Gustav
181 Persson, Benny
182 Eiderbrant Bylund, Anita
183 Eriksson, Tommy
184 Egervärn, Erik A
185 Nilsson, Leif
186 Bodin, Per-Henrik
187 Andersson, Christina
188 Andersson, Lennart
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189 Ågren, Jan Erik
190 Lindblad, Mats
191 Grafström, Bo
192 Bodén, Sven Erik
193 Bergström, Levi
194 Larsson, Anna-Lena
195 Eriksson, Stig
196 Sacrédeus, Lennart
197 Köhler, Sture
198 Bolander, Torbjörn
199 Köpsén, Monica
200 Grönlund, Jan-Olof
201 Walldén, Anna-Sara
202 Samuelsson, Roland
203 Holmgren, Christina
204 Töyrä, Kristina
205 Gustafsson, Irene
206 Jonsson, Erik
207 Lagerkvist, Gunnel
208 Frisk, Lars-Gunnar
209 Lindahl, Torbjörn
210 Smittsarve, Ingrid
211 Harlevi, Inger
212 Lundquist Larsson, Annette
213 Burell, Olle
214 Reichenberg, Olle
215 Pierazzi, Irene
216 Berglund, Christina
217 Torgerson, Susann
218 Kronberg, Marianne
219 Beijer, Britt
220 Starkerud, Lars
221 Långström, Hakon
222 Johansson, Roland
223 Tranströmer, Nanna
224 Schnackenburg, Christina
225 Blomqvist, Åke
226 Esplund, Sven
227 Lindberg, Niclas
228 Lindbäck, Helén
229 Furtenbach, Nils
230 Andersson, Christina
231 Axelsson, Christina
232 Roos, Anders
233 Ulfvebrand, Hans
234 Claeson, Jösta
235 Friggebo, Birgit
236 Söder, Björn
237 Brinck, Cecilia
238 Erdmann, Anki
239 Andersson, Gun
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240 Säberg, Bengt
241 Novak, Anders
242 Persson, Bertil
243 Skäremo, Ingrid
244 Adbo, Jerry
245 Wik-Thorsell, Anna Lena
246 Hongslo, Terence
247 Gibson, Urban
248 Rönnberg, Karin
249 Nelstrand, Ann-Sofie
250 Munck, Eva-Maria
251 Ålander, Kaya
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Resultat Gudstjänstutskottet 2009:2, Svenska kyrkans syn
på äktenskapet rösträkning 2
Avgivna röster: 249
Nej: 49
Ja: 184
Avstår: 16
1 Anbäcken, Bo Lennart
2 Jonäng, Stefan
3 Ek, Åsa
4 Brendt, Agneta
5 Brolin, Lena
6 Alm, Inga
7 Gustafsson, Bengt-Åke
8 Lundegård, Key
9 Agrell, Britt Louise
10 Hedlundh, Emma
11 Axner, Marta
12 Skoglund, Vera
13 Bergsten, Ragnar
14 Dahlberg, Micael
15 Åsblom, Gunvor
16 Sjöstrand, Erik
17 Hammar, Anna Karin
18 Berglund, Marianne
19 Brunberg, Soili
20 Forslin, Rolf
21 Murray, Bertil
22 Holmberg, Markus
23 Sandstedt, Margareta
24 Hillerström, Marja
25 Stjernkvist, Lars
26 Lundblad Mårtensson, Anna
27 Persson, Sten
28 Björkman, Anders
29 Lago, Monica
30 Carlsson, Irma
31 Turesson, Anna
32 Hedman, Kurt
33 Björkroth, Inger
34 Olsson, Sigvard
35 Lindell, Bo
36 Carlenius, Margareta
37 Johansson, Gerd
38 Persson, Inger
39 Derlén, Teresia
40 Prytz Leland, Gunnar
41 Carlsson, Gudrun
42 Lindberg, Per
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43 Gustafsson, Bengt P
44 Lönnerblad, Mari
45 Öberg, Ingemar
46 Särdquist, Sofia
47 Nilsson, Jan
48 Skoglund, Uhlf
49 Långström Vinge, Karin
50 Grunselius, Sonja
51 Gram, Rutger
52 Dafgård, Inger
53 Ramnerö Ödestad, Katarina
54 Ekelund, Jan-Anders
55 Johnsson, Lars
56 Wingård Mellqvist, Gunnel
57 Gullberg-Johnson, Gerd
58 Björsson, Vanja
59 Wrede, Birgitta
60 Karlsson, Göte
61 Flock Andersson, Ingegerd
62 Elmberg, Sten
63 Zetterberg, Kerstin
64 Johansson, Gunilla
65 Bengtsson, Gustaf
66 Landmark, Stefan
67 Leijen, Timmy
68 Odentun, Peter
69 Rydje, Lars
70 Jönsson, Kerstin
71 Linger, Anders
72 Björk, Kerstin
73 Lundgren, Kristina
74 Perers, Karin
75 Nilsson, Bo E
76 Dahlberg, Ulla
77 Emanuelsson, Ulla-Britt
78 Erikson, Hans G
79 Åkerlund, Anders
80 Bernövall, Peter
81 Eriksson, Britas Lennart
82 Nybelius, Margareta
83 Sund, John
84 Isberg, Margarethe
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85 Kjellin, Lennart
86 Fransson, Stig-Göran
87 Björkman, Anna-Maria
88 Sibbmark, Gunnar
89 Mohlin, Christer
90 Nilsson, Elisabet
91 Forsberg, Jan Erik
92 Ingvall, Barbro
93 Forsman, Ann-Kristin
94 Isacsson, Ola
95 Karlsson, Astor
96 Lindén, Birgitta
97 Sandahl, Dag
98 Ahlström, Birgit
99 Åberg, Kenneth
100 Korch, Carl
101 Gustafsson, Inger
102 Fondén, Catarina
103 Marcusson, Olof
104 Svensson, Inger
105 Wallmark, Hans
106 Hultén, Majvis
107 Gårder, Nils
108 Nord, Tobias
109 Arhag, Erna
110 Karlsson, Ingrid
111 Persson, Sven-Bertil
112 Hagelin, Mats
113 Hinton, Per
114 Svensson, Lennart
115 Wernersson, Birger
116 Åhs, Ingemar
117 Kogler Johnsson, Marija
118 Samuelsson, Ulla
119 Boström, Arnold
120 Pedersen Videke, Sofija
121 Svensson, Alve
122 Eriksson, Ingvar
123 Nilsson, Fredrik
124 Åkesson, Johan
125 Ericson, Lars-Ivar
126 Härdig, Mikael
127 Nilsson, Maj-Britt
128 Persson, Rolf
130 Wojidkow, Marie
131 Persson, Tommy
132 Backe, Kristina
133 Håkansson, Glenn
134 Arvidsson, Lars
135 Sörngård Thulin, Kjerstin
136 Olinder, Britta
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137 Nyman, Eva
138 Hallström, Eva
139 Andreasson, Åke
140 Holmgren, Staffan
141 Rickardsson, Ulla
142 Andrén, Hans-Olof
143 Hanson, Bo
144 Larsson, Torgny
145 Kalin, Yngve
146 Jönsson, Thomas
147 Kjellström, Olof
148 Etander Rimborg, Carina
149 Hallin, Ann-Marie
150 Svensson, Karl-Gunnar
151 Wetterling, Vivianne
152 Broman, Britta
153 Thorkilsson, Solveig
154 Raask, Sigvard
155 Tisell, Daniel
156 Boëthius, Angela
157 Sidenvall, Fredrik
158 Österström, Mary
159 Muhl, Eric
160 Abrahamson, Maria
161 Lif, Inger
162 Hesslefors Persson, Kerstin
163 Wahlström, Ylva
164 Schachinger, Lena
165 Kronbäck, Marianne
166 Karlén, Ingemar
167 Uggla, Karin
168 Johansson, Laila
169 Kristiansson, Bengt
170 Halvarsson, Birgitta
171 Kragh, Sven E
172 Johansson Flygg, Mats
173 Lothigius, Johan
174 Johansson Gadde, Marie
175 Larsson, Kerstin
176 Patriksson, Runar
177 Nisser-Larsson, Margareta
179 Sobelius, Johan
180 Thorstensson, Gustav
181 Persson, Benny
182 Eiderbrant Bylund, Anita
183 Eriksson, Tommy
184 Egervärn, Erik A
185 Nilsson, Leif
186 Bodin, Per-Henrik
187 Andersson, Christina
188 Andersson, Lennart
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189 Ågren, Jan Erik
190 Lindblad, Mats
191 Grafström, Bo
192 Bodén, Sven Erik
193 Bergström, Levi
194 Larsson, Anna-Lena
195 Eriksson, Stig
196 Sacrédeus, Lennart
197 Köhler, Sture
198 Bolander, Torbjörn
199 Köpsén, Monica
200 Grönlund, Jan-Olof
201 Walldén, Anna-Sara
202 Samuelsson, Roland
203 Holmgren, Christina
204 Töyrä, Kristina
205 Gustafsson, Irene
206 Jonsson, Erik
207 Lagerkvist, Gunnel
208 Frisk, Lars-Gunnar
209 Lindahl, Torbjörn
210 Smittsarve, Ingrid
211 Harlevi, Inger
212 Lundquist Larsson, Annette
213 Burell, Olle
214 Reichenberg, Olle
215 Pierazzi, Irene
216 Berglund, Christina
217 Torgerson, Susann
218 Kronberg, Marianne
219 Beijer, Britt
220 Starkerud, Lars
221 Långström, Hakon
222 Johansson, Roland
223 Tranströmer, Nanna
224 Schnackenburg, Christina
225 Blomqvist, Åke
226 Esplund, Sven
227 Lindberg, Niclas
228 Lindbäck, Helén
229 Furtenbach, Nils
230 Andersson, Christina
231 Axelsson, Christina
232 Roos, Anders
233 Ulfvebrand, Hans
234 Claeson, Jösta
235 Friggebo, Birgit
236 Söder, Björn
237 Brinck, Cecilia
238 Erdmann, Anki
239 Andersson, Gun
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240 Säberg, Bengt
241 Novak, Anders
242 Persson, Bertil
243 Skäremo, Ingrid
244 Adbo, Jerry
245 Wik-Thorsell, Anna Lena
246 Hongslo, Terence
247 Gibson, Urban
248 Rönnberg, Karin
249 Nelstrand, Ann-Sofie
250 Munck, Eva-Maria
251 Ålander, Kaya
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Bilaga 5
Resultat Gudstjänstutskottet 2009:2, Åtagandena som finns
inom Lutherska världsförbundet och Borgågemenskapen,
rösträkning 3
Avgivna röster: 249
Nej: 39
Ja: 182
Avstår: 28
1 Anbäcken, Bo Lennart
2 Jonäng, Stefan
3 Ek, Åsa
4 Brendt, Agneta
5 Brolin, Lena
6 Alm, Inga
7 Gustafsson, Bengt-Åke
8 Lundegård, Key
9 Agrell, Britt Louise
10 Hedlundh, Emma
11 Axner, Marta
12 Skoglund, Vera
13 Bergsten, Ragnar
14 Dahlberg, Micael
15 Åsblom, Gunvor
16 Sjöstrand, Erik
17 Hammar, Anna Karin
18 Berglund, Marianne
19 Brunberg, Soili
20 Forslin, Rolf
21 Murray, Bertil
22 Holmberg, Markus
23 Sandstedt, Margareta
24 Hillerström, Marja
25 Stjernkvist, Lars
26 Lundblad Mårtensson, Anna
27 Persson, Sten
28 Björkman, Anders
29 Lago, Monica
30 Carlsson, Irma
31 Turesson, Anna
32 Hedman, Kurt
33 Björkroth, Inger
34 Olsson, Sigvard
35 Lindell, Bo
36 Carlenius, Margareta
37 Johansson, Gerd
38 Persson, Inger
39 Derlén, Teresia
40 Prytz Leland, Gunnar
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41 Carlsson, Gudrun
42 Lindberg, Per
43 Gustafsson, Bengt P
44 Lönnerblad, Mari
45 Öberg, Ingemar
46 Särdquist, Sofia
47 Nilsson, Jan
48 Skoglund, Uhlf
49 Långström Vinge, Karin
50 Grunselius, Sonja
51 Gram, Rutger
52 Dafgård, Inger
53 Ramnerö Ödestad, Katarina
54 Ekelund, Jan-Anders
55 Johnsson, Lars
56 Wingård Mellqvist, Gunnel
57 Gullberg-Johnson, Gerd
58 Björsson, Vanja
59 Wrede, Birgitta
60 Karlsson, Göte
61 Flock Andersson, Ingegerd
62 Elmberg, Sten
63 Zetterberg, Kerstin
64 Johansson, Gunilla
65 Bengtsson, Gustaf
66 Landmark, Stefan
67 Leijen, Timmy
68 Odentun, Peter
69 Rydje, Lars
70 Jönsson, Kerstin
71 Linger, Anders
72 Björk, Kerstin
73 Lundgren, Kristina
74 Perers, Karin
75 Nilsson, Bo E
76 Dahlberg, Ulla
77 Emanuelsson, Ulla-Britt
78 Erikson, Hans G
79 Åkerlund, Anders
80 Bernövall, Peter
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81 Eriksson, Britas Lennart
82 Nybelius, Margareta
83 Sund, John
84 Isberg, Margarethe
85 Kjellin, Lennart
86 Fransson, Stig-Göran
87 Björkman, Anna-Maria
88 Sibbmark, Gunnar
89 Mohlin, Christer
90 Nilsson, Elisabet
91 Forsberg, Jan Erik
92 Ingvall, Barbro
93 Forsman, Ann-Kristin
94 Isacsson, Ola
95 Karlsson, Astor
96 Lindén, Birgitta
97 Sandahl, Dag
98 Ahlström, Birgit
99 Åberg, Kenneth
100 Korch, Carl
101 Gustafsson, Inger
102 Fondén, Catarina
103 Marcusson, Olof
104 Svensson, Inger
105 Wallmark, Hans
106 Hultén, Majvis
107 Gårder, Nils
108 Nord, Tobias
109 Arhag, Erna
110 Karlsson, Ingrid
111 Persson, Sven-Bertil
112 Hagelin, Mats
113 Hinton, Per
114 Svensson, Lennart
115 Wernersson, Birger
116 Åhs, Ingemar
117 Kogler Johnsson, Marija
118 Samuelsson, Ulla
119 Boström, Arnold
120 Pedersen Videke, Sofija
121 Svensson, Alve
122 Eriksson, Ingvar
123 Nilsson, Fredrik
124 Åkesson, Johan
125 Ericson, Lars-Ivar
126 Härdig, Mikael
127 Nilsson, Maj-Britt
128 Persson, Rolf
130 Wojidkow, Marie
131 Persson, Tommy
132 Backe, Kristina
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133 Håkansson, Glenn
134 Arvidsson, Lars
135 Sörngård Thulin, Kjerstin
136 Olinder, Britta
137 Nyman, Eva
138 Hallström, Eva
139 Andreasson, Åke
140 Holmgren, Staffan
141 Rickardsson, Ulla
142 Andrén, Hans-Olof
143 Hanson, Bo
144 Larsson, Torgny
145 Kalin, Yngve
146 Jönsson, Thomas
147 Kjellström, Olof
148 Etander Rimborg, Carina
149 Hallin, Ann-Marie
150 Svensson, Karl-Gunnar
151 Wetterling, Vivianne
152 Broman, Britta
153 Thorkilsson, Solveig
154 Raask, Sigvard
155 Tisell, Daniel
156 Boëthius, Angela
157 Sidenvall, Fredrik
158 Österström, Mary
159 Muhl, Eric
160 Abrahamson, Maria
161 Lif, Inger
162 Hesslefors Persson, Kerstin
163 Wahlström, Ylva
164 Schachinger, Lena
165 Kronbäck, Marianne
166 Karlén, Ingemar
167 Uggla, Karin
168 Johansson, Laila
169 Kristiansson, Bengt
170 Halvarsson, Birgitta
171 Kragh, Sven E
172 Johansson Flygg, Mats
173 Lothigius, Johan
174 Johansson Gadde, Marie
175 Larsson, Kerstin
176 Patriksson, Runar
177 Nisser-Larsson, Margareta
179 Sobelius, Johan
180 Thorstensson, Gustav
181 Persson, Benny
182 Eiderbrant Bylund, Anita
183 Eriksson, Tommy
184 Egervärn, Erik A
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185 Nilsson, Leif
186 Bodin, Per-Henrik
187 Andersson, Christina
188 Andersson, Lennart
189 Ågren, Jan Erik
190 Lindblad, Mats
191 Grafström, Bo
192 Bodén, Sven Erik
193 Bergström, Levi
194 Larsson, Anna-Lena
195 Eriksson, Stig
196 Sacrédeus, Lennart
197 Köhler, Sture
198 Bolander, Torbjörn
199 Köpsén, Monica
200 Grönlund, Jan-Olof
201 Walldén, Anna-Sara
202 Samuelsson, Roland
203 Holmgren, Christina
204 Töyrä, Kristina
205 Gustafsson, Irene
206 Jonsson, Erik
207 Lagerkvist, Gunnel
208 Frisk, Lars-Gunnar
209 Lindahl, Torbjörn
210 Smittsarve, Ingrid
211 Harlevi, Inger
212 Lundquist Larsson, Annette
213 Burell, Olle
214 Reichenberg, Olle
215 Pierazzi, Irene
216 Berglund, Christina
217 Torgerson, Susann
218 Kronberg, Marianne
219 Beijer, Britt
220 Starkerud, Lars
221 Långström, Hakon
222 Johansson, Roland
223 Tranströmer, Nanna
224 Schnackenburg, Christina
225 Blomqvist, Åke
226 Esplund, Sven
227 Lindberg, Niclas
228 Lindbäck, Helén
229 Furtenbach, Nils
230 Andersson, Christina
231 Axelsson, Christina
232 Roos, Anders
233 Ulfvebrand, Hans
234 Claeson, Jösta
235 Friggebo, Birgit
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236 Söder, Björn
237 Brinck, Cecilia
238 Erdmann, Anki
239 Andersson, Gun
240 Säberg, Bengt
241 Novak, Anders
242 Persson, Bertil
243 Skäremo, Ingrid
244 Adbo, Jerry
245 Wik-Thorsell, Anna Lena
246 Hongslo, Terence
247 Gibson, Urban
248 Rönnberg, Karin
249 Nelstrand, Ann-Sofie
250 Munck, Eva-Maria
251 Ålander, Kaya
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Bilaga 6
Resultat Gudstjänstutskottet 2009:2, Ändringar i kyrkoordningen som innebär att vigsel även kan gälla par av samma
kön samt anvisningar för vigselgudstjänst som ska utgöra
tillägg till Den svenska kyrkohandboken, rösträkning 4
Avgivna röster: 249
Nej: 62
Ja: 176
Avstår: 11
1 Anbäcken, Bo Lennart
2 Jonäng, Stefan
3 Ek, Åsa
4 Brendt, Agneta
5 Brolin, Lena
6 Alm, Inga
7 Gustafsson, Bengt-Åke
8 Lundegård, Key
9 Agrell, Britt Louise
10 Hedlundh, Emma
11 Axner, Marta
12 Skoglund, Vera
13 Bergsten, Ragnar
14 Dahlberg, Micael
15 Åsblom, Gunvor
16 Sjöstrand, Erik
17 Hammar, Anna Karin
18 Berglund, Marianne
19 Brunberg, Soili
20 Forslin, Rolf
21 Murray, Bertil
22 Holmberg, Markus
23 Sandstedt, Margareta
24 Hillerström, Marja
25 Stjernkvist, Lars
26 Lundblad Mårtensson, Anna
27 Persson, Sten
28 Björkman, Anders
29 Lago, Monica
30 Carlsson, Irma
31 Turesson, Anna
32 Hedman, Kurt
33 Björkroth, Inger
34 Olsson, Sigvard
35 Lindell, Bo
36 Carlenius, Margareta
37 Johansson, Gerd
38 Persson, Inger
39 Derlén, Teresia
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40 Prytz Leland, Gunnar
41 Carlsson, Gudrun
42 Lindberg, Per
43 Gustafsson, Bengt P
44 Lönnerblad, Mari
45 Öberg, Ingemar
46 Särdquist, Sofia
47 Nilsson, Jan
48 Skoglund, Uhlf
49 Långström Vinge, Karin
50 Grunselius, Sonja
51 Gram, Rutger
52 Dafgård, Inger
53 Ramnerö Ödestad, Katarina
54 Ekelund, Jan-Anders
55 Johnsson, Lars
56 Wingård Mellqvist, Gunnel
57 Gullberg-Johnson, Gerd
58 Björsson, Vanja
59 Wrede, Birgitta
60 Karlsson, Göte
61 Flock Andersson, Ingegerd
62 Elmberg, Sten
63 Zetterberg, Kerstin
64 Johansson, Gunilla
65 Bengtsson, Gustaf
66 Landmark, Stefan
67 Leijen, Timmy
68 Odentun, Peter
69 Rydje, Lars
70 Jönsson, Kerstin
71 Linger, Anders
72 Björk, Kerstin
73 Lundgren, Kristina
74 Perers, Karin
75 Nilsson, Bo E
76 Dahlberg, Ulla
77 Emanuelsson, Ulla-Britt
78 Erikson, Hans G
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79 Åkerlund, Anders
80 Bernövall, Peter
81 Eriksson, Britas Lennart
82 Nybelius, Margareta
83 Sund, John
84 Isberg, Margarethe
85 Kjellin, Lennart
86 Fransson, Stig-Göran
87 Björkman, Anna-Maria
88 Sibbmark, Gunnar
89 Mohlin, Christer
90 Nilsson, Elisabet
91 Forsberg, Jan Erik
92 Ingvall, Barbro
93 Forsman, Ann-Kristin
94 Isacsson, Ola
95 Karlsson, Astor
96 Lindén, Birgitta
97 Sandahl, Dag
98 Ahlström, Birgit
99 Åberg, Kenneth
100 Korch, Carl
101 Gustafsson, Inger
102 Fondén, Catarina
103 Marcusson, Olof
104 Svensson, Inger
105 Wallmark, Hans
106 Hultén, Majvis
107 Gårder, Nils
108 Nord, Tobias
109 Arhag, Erna
110 Karlsson, Ingrid
111 Persson, Sven-Bertil
112 Hagelin, Mats
113 Hinton, Per
114 Svensson, Lennart
115 Wernersson, Birger
116 Åhs, Ingemar
117 Kogler Johnsson, Marija
118 Samuelsson, Ulla
119 Boström, Arnold
120 Pedersen Videke, Sofija
121 Svensson, Alve
122 Eriksson, Ingvar
123 Nilsson, Fredrik
124 Åkesson, Johan
125 Ericson, Lars-Ivar
126 Härdig, Mikael
127 Nilsson, Maj-Britt
128 Persson, Rolf
130 Wojidkow, Marie

110

Protokoll
c
POSK
s
FiSK
kr
s
c
c
s
m
POSK
c
s
kr
m
POSK
c
s
FK
c
s
m
FiSK
POSK
s
s
m
c
POSK
s
m
s
c
m
–
kr
s
FiSK
m
c
sd
s
FK
m
POSK
s
c
m
s
SPI
POSK

Ja
Nej
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Avstår
Ja
Avstår
Nej
Avstår
Ja
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Avstår
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja

131 Persson, Tommy
132 Backe, Kristina
133 Håkansson, Glenn
134 Arvidsson, Lars
135 Sörngård Thulin, Kjerstin
136 Olinder, Britta
137 Nyman, Eva
138 Hallström, Eva
139 Andreasson, Åke
140 Holmgren, Staffan
141 Rickardsson, Ulla
142 Andrén, Hans-Olof
143 Hanson, Bo
144 Larsson, Torgny
145 Kalin, Yngve
146 Jönsson, Thomas
147 Kjellström, Olof
148 Etander Rimborg, Carina
149 Hallin, Ann-Marie
150 Svensson, Karl-Gunnar
151 Wetterling, Vivianne
152 Broman, Britta
153 Thorkilsson, Solveig
154 Raask, Sigvard
155 Tisell, Daniel
156 Boëthius, Angela
157 Sidenvall, Fredrik
158 Österström, Mary
159 Muhl, Eric
160 Abrahamson, Maria
161 Lif, Inger
162 Hesslefors Persson, Kerstin
163 Wahlström, Ylva
164 Schachinger, Lena
165 Kronbäck, Marianne
166 Karlén, Ingemar
167 Uggla, Karin
168 Johansson, Laila
169 Kristiansson, Bengt
170 Halvarsson, Birgitta
171 Kragh, Sven E
172 Johansson Flygg, Mats
173 Lothigius, Johan
174 Johansson Gadde, Marie
175 Larsson, Kerstin
176 Patriksson, Runar
177 Nisser-Larsson, Margareta
179 Sobelius, Johan
180 Thorstensson, Gustav
181 Persson, Benny
182 Eiderbrant Bylund, Anita
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183 Eriksson, Tommy
184 Egervärn, Erik A
185 Nilsson, Leif
186 Bodin, Per-Henrik
187 Andersson, Christina
188 Andersson, Lennart
189 Ågren, Jan Erik
190 Lindblad, Mats
191 Grafström, Bo
192 Bodén, Sven Erik
193 Bergström, Levi
194 Larsson, Anna-Lena
195 Eriksson, Stig
196 Sacrédeus, Lennart
197 Köhler, Sture
198 Bolander, Torbjörn
199 Köpsén, Monica
200 Grönlund, Jan-Olof
201 Walldén, Anna-Sara
202 Samuelsson, Roland
203 Holmgren, Christina
204 Töyrä, Kristina
205 Gustafsson, Irene
206 Jonsson, Erik
207 Lagerkvist, Gunnel
208 Frisk, Lars-Gunnar
209 Lindahl, Torbjörn
210 Smittsarve, Ingrid
211 Harlevi, Inger
212 Lundquist Larsson, Annette
213 Burell, Olle
214 Reichenberg, Olle
215 Pierazzi, Irene
216 Berglund, Christina
217 Torgerson, Susann
218 Kronberg, Marianne
219 Beijer, Britt
220 Starkerud, Lars
221 Långström, Hakon
222 Johansson, Roland
223 Tranströmer, Nanna
224 Schnackenburg, Christina
225 Blomqvist, Åke
226 Esplund, Sven
227 Lindberg, Niclas
228 Lindbäck, Helén
229 Furtenbach, Nils
230 Andersson, Christina
231 Axelsson, Christina
232 Roos, Anders
233 Ulfvebrand, Hans
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234 Claeson, Jösta
235 Friggebo, Birgit
236 Söder, Björn
237 Brinck, Cecilia
238 Erdmann, Anki
239 Andersson, Gun
240 Säberg, Bengt
241 Novak, Anders
242 Persson, Bertil
243 Skäremo, Ingrid
244 Adbo, Jerry
245 Wik-Thorsell, Anna Lena
246 Hongslo, Terence
247 Gibson, Urban
248 Rönnberg, Karin
249 Nelstrand, Ann-Sofie
250 Munck, Eva-Maria
251 Ålander, Kaya
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