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En öppen och välkomnande kyrka 
 

•   Stiftet ska stödja och främja församlingarnas arbete för att tillgängliggöra och förenkla för 
dop, konfirmation, vigslar och begravningar. 
 

•   Stiftet ska främja och inspirera församlingar och pastorat att erbjuda undervisning i kristen 
tro och liv till barn, unga och vuxna för att stärka kunskaperna vad gäller kristen tro. 
 

•   Stiftet ska stödja och främja det lokala arbetet för ett rikt och varierat gudstjänstliv och 
 möjliggöra att fler får delta i musik- och körverksamhet. 
 

•   Stiftet ska stödja församlingarna med kunskap och resurser så att våra kyrkor kan hållas öppna 
och våra lokaler tillgängliga, även för övrigt föreningsliv som delar vår syn på människors lika 
värde och rätt. 
 

•   Stiftet ska stödja och främja församlingarnas arbete med att vara ett komplement till andra 
aktörers verksamheter för äldre och personer med funktionsvariation. 
 
 

En kyrka som står upp för alla människors lika värde och rätt 
 

•   Stiftet ska stödja och främja församlingarnas diakonala arbete riktat mot utsatta och 
behövande medmänniskor oavsett kön, etnicitet eller religion. De kommande åren är behoven 
bland alla nyanlända ett särskilt viktigt område. 
 

•   Stiftet ska stödja och främja det lokala engagemanget för internationellt arbete, 
eftersom svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan. 
 

•   Inom den diakonala främjandeverksamheten ska stiftet genom kurser och fortbildningar 
inspirera och stödja församlingar och pastorat i frågor som gäller HBTQ-personers rätt, 
motståndet mot kvinnliga präster, mobbing bland barn, unga och vuxna samt 
främlingsfientlighet och rasism. 
 

En kyrka som vill vara Sveriges bästa arbetsgivare 
 

•   Stiftet ska underlätta församlingarnas arbete för en god arbetsmiljö och ett jämställt ledarskap. 
 

•   Stiftet ska verka för och underlätta kompetensutveckling för medarbetare, anställda, ideellt 
aktiva och förtroendevalda. 
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•   Stiftet ska uppmana och stödja församlingar och pastorat att genom sina 
kyrkogårdsförvaltningar erbjuda sommarjobb till ungdomar och inom olika verksamheter 
tillhandahålla praktikplatser för nyanlända och människor i behov av rehabilitering. 
 

•   Stiftet ska säkerställa att kollektivavtal och sociala krav ställs på företag, i alla led, vid 
upphandling av tjänster samt verka för att öka kunskapen om detta i den egna verksamheten 
samt i församlingar och pastorat. 

 
 
En kyrka som förvaltar skapelsen och agerar hållbart 
 

•   Stiftet ska bistå pastorat och församlingar för att stärka och säkra kompetens vid en 
systematisk genomgång av alla lokaler samt vid renoveringar av vårt kulturhistoriska arv. 

 
•   Stiftet ska bistå pastorat och församlingar för att stärka kompetens när underhållsplanering av 

fastigheter ska göras samt stödja församlingar och pastorat i att ställa relevanta villkor vid 
upphandlingar om material och erbjuda verktyg för bra uppföljning. 
 

•   Stiftet ska erbjuda kompetens inom fastighets- och egendomsfrågor liksom inom 
miljöområdet, för att stödja församlingarnas arbete med dessa frågor. 
 

•   Stiftet ska prioritera hållbara metoder i jord- och skogsbruk och bidra till biologisk mångfald. 
 

•   Stiftet ska aktivt arbeta för att församlingarnas breda miljöarbete stärks och effektiviseras och 
underlätta för församlingarna att diplomera sitt miljöarbete enligt Svensk kyrkans 
miljödiplomering. 
 
 

En kyrka som verkar för samarbete och utveckling 
 

•   Stiftet ska verka för att hitta goda lösningar för långsiktighet och bärkraftiga former när 
strukturerna måste förändras eller indelningsändringar ska genomföras. 
 
 

•   Stiftet ska underlätta och stödja det administrativa arbetet så att exempelvis data och telefoni 
kan organiseras på ett sätt så att kyrkan kan frigöra resurser till mission och diakoni samt till 
att sprida evangeliet.	  

 


