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Organisationsbidrag inom socialt område - Ansökan
1. Inledande information
Organisationsuppgifter
Skriv organisationens namn på samma sätt som det är registrerat som på Skatteverket, det förenklar processen.
Organisationens namn
Svenska kyrkan Malmö

Summa som organisationen ansöker om från
arbetsmarknads- och socialnämnden 2021
50 000

Organisationsnummer
252003-1051

Firmatecknarens kontaktuppgifter
Det är endast firmatecknaren som kan ansöka.
Malmö stads handläggare kommer använda firmatecknarens kontaktuppgifter för att kontakta er vid frågor om er ansökan. Det
är också via firmatecknarens e-postadress ni får reda på när nämnden tagit beslut om bidragsfördelning. Det är därför viktigt
att bevaka de kontaktuppgifterna.
För- och efternamn
Anna Kristina Louise Lilja
E-postadress
peter.juhlin@svenskakyrkan.se

Mobiltelefon
070-5710936

Notifieringar
E-post

Samtycker ni till att information som ni uppger i ansökan om er verksamhet får publiceras på Malmö stads
hemsida?
Syftet är att kunna informera besökare på hemsidan om verksamheter som beviljats bidrag och vilka kontaktuppgifter de har.
Ja
Använder ni bankgiro eller postgiro?
Bankgiro
Skriv in bankgironummer
360-1408

2. Kontaktuppgifter

Postadress
Malmö stad
205 80 Malmö

Besöksadress
August Palms plats 1

Hemsida
www.malmo.se
E-post
malmostad@malmo.se
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+46 (0)40-34 10 00
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Information
Om organisationen inte har ett gemensamt telefonnummer eller gemensam e-postadress kan ni uppge telefonnummer och e-postadress
till lämplig kontaktperson.

Organisationens postadress
Box 346

Organisationens postnummer
201 23

Organisationens telefonnummer
040-27 90 00

Organisationens e-postadress
svenskakyrkan.malmo@svenskakyrkan.se

Har ni en besöksadress?
Ja
Besöksadress
Besöksadress
Kyrkans Hus, Fiskehamnsgatan 3, Malmö

Postnummer
201 23

Har ni någon hemsida?
Ja
Skriv in adressen till hemsida
www.svenskakyrkanmalmö.se
Ordförandes kontaktuppgifter
Namn
Per Svensson (kyrkoherde)

Telefonnummer
040-27 90 44

E-post
per.svensson@svenskakyrkan.se

Kassörens kontaktuppgifter
Namn
Christina von Leitgeb (ekonomichef)

Telefonnummer
040-27 90 16

E-post
christina.von.leitgeb@svenskakyrkan.se

3. Organisation och verksamhet
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Antal medlemmar 31 december 2019
Om er organisation inte har medlemmar kan ni skriva 0.
Skriv ner antalet i rutorna
Totalt antal medlemmar

ca 125 406 medlemmar (2019)

Antal kvinnor

54,9 procent (2018)

Antal män

45,1 procent (2018)

Antal medlemmar som inte definierar sig som män eller kvinnor

?

Antal medlemmar boende i Malmö

125 406 (2019)

Uppge organisationens syfte enligt organisationens stadgar
Svenska kyrkans stadgar motsvaras av det regelverk som benämns som Svenska kyrkans kyrkoordning (se
www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen). I den går bl.a. läsa:
"Svenska kyrkan framträder lokalt som en församling. Denna är den primära enheten inom kyrkan. Församlingens grundläggande
uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på
Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Allt annat som
församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift."
Beskriv kort vilka målgrupper som bidraget ska användas till
Kraftstationen har bedrivit verksamhet inom Svenska kyrkan Malmö sedan 2007. Idag ryms den fysiska verksamheten i S:t Petri
kyrkas församlingshem. Syftet med verksamheten är att erbjuda en trygg mötesplats med vuxennärvaro riktad till ungdomar och unga
vuxna i åldern 16 till 25 år. Hit ska ungdomar kunna komma och känna sig trygga oavsett tro, etnicitet, funktion och sexuell identitet
Beskriv kort den verksamhet som ni söker organisationsbidrag för
Exempel på vad ni kan beskriva:
Aktiviteter, insatser eller olika typer av kostnader så som lokalkostnader, möteskostnader och anställningar.
Omfattning på verksamheten, exempelvis verksamhetens öppettider, hur ofta en ni erbjuder en insats eller liknande.
Hur kostnaderna är relevanta för verksamheten.
se under bilaga (sid.6) verksamhetsberättelse för 2019 samt verksamhetsplan för 2021
Beskriv hur era insatser eller aktiviteter kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna under det kommande
året
Att skapa en trygg gemenskap för ungdomar och unga vuxna (16-25 år) där man får möjlighet att bli sedda, bekräftade och växa som
människor. I Kraftstationens verksamhet får man möjlighet både till kurativa och existenstiella samtal men också möjligeheten till att
delta i olika gemensamhetskapande aktiviteter.
Beskriv hur er verksamhet kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna på lång sikt (cirka 5 till 10 år)
Svenska kyrkan Malmö medverkar med tre personal i det kommunala CTC-projektet. CTC kommer från USA och används för att
möta ungdomar som kommer från fungerande förhållanden men som kommer i kontakt med riskfyllda miljöer och på så vis riskerar att
falla in i destruktiva beteenden. Ett syfte med CTC är att skapa breda allianser som involverar offentliga samhällsinstitutioner (polisen,
skolan etc.) och frivilligorganisationer (Svenska kyrkan, Fryshuset etc.) för att kunna möta ungdomar på ett adekvat sätt. Svenska
kyrkans och Kraftstationens medverkan i detta är att bidra med den unika kompetens som man besitter och då framförallt när det gäller
att möta ungdomar i existentiellt utsatta positioner. I det längre tidsperspektivet är vår målsättning att starta upp en
ungdomsmottagning inom Kraftstationens ramar. Inom Svenska kyrkan finns en bred och djup kompetens att möta ungdomar - inte
bara
när det gäller det existentiella - utan även när det handlar om mer allmänmänskliga tillkortakommanden. Här har vi en unik kompetens
att bidra med.
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Utvärderar ni er verksamhet och era metoder?
Ja
Hur utvärderar ni?
Kraftstationen gör en utvärdering i slutet av varje verksamhetstermin, dvs. två gånger per år. Vid utvärderingarna deltar
personalgruppen i Kraftstationen tillsammans med arbetsledaren för verksamheten. Vid utvärderingarna analyseras hur arbetet
fungerar, vad som behöver förändras och kostnadsaspekter.
Beskriv hur ni arbetar med jämställdhet och jämlikhet i er verksamhet
Svenska kyrkan Malmö arbetar aktivt enligt framtagen jämställdhetsplan (se bilaga "Riktlinjer gällande likabehandling" som laddats
ned under fliken "Fastställd verksamhetsberättelse för 2019" på sid 6)
Vänder sig organisationen till barn och unga?
Ja
Beskriv hur ni ger barn och unga möjlighet att påverka
Beskriv hur
barn och unga kan påverka och forma verksamheten
ni återkopplar deras synpunkter till dem
ni återkopplar resultatet av deras synpunkter.
Kraftstationen vänder sig till ungdomar och unga vuxna i åldern 16 till 25. Kraftstationens verksamhet bedrivs i nära relation till våra
besökare och vi för en kontinuerlig dialog med våra besökare om stort och smått. Det vore svårt att bedriva en liknande verksamhet om
inte våra besökare ges möjlighet att ha åsikter, komma med förslag och kunna påverka och därför är det av största vikt för oss som
personal att vara lyhörda och öppna upp för dialog.
Beskriv hur er verksamhet är ett komplement eller alternativ till Malmö stads insatser för målgruppen inom det
sociala området
Vårt komplement består bl.a. i att vi möter människors existentiella frågor och behov. Det är kanske där vi bäst kan komplettera till
Malmö Stads arbete. Svenska kyrkan har en kristen grund att utgå från men vi har också stor kunskap att möta alla slags människor både sådana som tillhör andra troskonfessioner och sådana som inte bekänner sig till någon tro alls. Existenstiella frågeställningar är
allmänmänskliga; det är viktigt och det tar vi fasta på.
Svenska kyrkan Malmö kan även komplettera Malmö Stad med att vi inte är en myndighet, vilket kan underlätta i mötet med personer
som är misstänksamma mot offentliga institutioner.

4. Demokratisk värdegrund
Jag intygar att den organisation som jag ansöker om organisationsbidrag för uppfyller ovanstående.

5. Ekonomi från verksamhetsåret 2019
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Organisationens utgifter och intäkter 2019
OBS: Alla ekonomiska uppgifter ska gälla organisationens lokala verksamhet och organisation, ej verksamhet och organisation på
nationell nivå.
Skriv in totala beloppet eller antalet i rutorna
Organisationens totala intäkter verksamhetsåret
2019

Årsredovisningen för 2019 kommer att fastställas av kyrkorådet på
kyrkofullmäktigemötet 23/6 2020

Totala intäkter från medlemsavgifter
verksamhetsåret 2019

Se ovan

Totala lokalkostnader verksamhetsåret 2019

Se ovan

Antal anställda under verksamhetsåret 2019

Se ovan

Totala personalkostnader under
verksamhetsåret 2019

se ovan

Har organisationen kollektivavtal för anställda?
Ja
Har er organisation sökt och blivit beviljade bidrag från någon annan myndighet under verksamhetsåret 2019?
Exempelvis Region Skåne, Länsstyrelsen, MUCF, Allmänna Arvsfonden, Socialstyrelsen, Skolverket, Jämställdhetsmyndigheten.
Nej
Har er organisation sökt och blivit beviljade bidrag från någon annan nämnd eller från kommunstyrelsen i Malmö
stad under verksamhetsåret 2019?
Exempelvis fritidsnämnden, kulturnämnden eller funktionsstödsnämnden.
Nej
Har organisationen skulder till skatteverket, Malmö stad eller Kronofogden?
Nej

6. Bilagor
Saknar ni något protokoll eller dokument med anledning av situationen kring coronaviruset?
Nej
Ladda upp bilagorna
Fastställd verksamhetsberättelse för 2019
Riktlinjer likabehandling 200512.pdf (308 KB)
verksamehetsberättelse kraftstationen 2019.pdf (331 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd resultaträkning för 2019
Kopia av Kraftstationen 2020 verksamhetsplan.pdf (474 KB)
Redovisning kraftstationen 2019.pdf (377 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Fastställd balansräkning för 2019
Kopia av Kraftstationen 2020 verksamhetsplan.pdf (474 KB)
Redovisning kraftstationen 2019.pdf (377 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Revisionsrapport för 2019 (underskriven av revisor samt underskriven av auktoriserad revisor om bidraget
uppgår till 250 000 kr eller mer)
Revisionsberättelse 2019 undertecknad.pdf (227 KB)
Protokoll kyrkofullmäktige 2020-06-23.pdf (517 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär budgetplan för 2021
Kopia av Kopia av verksamhetsplan 2021.pdf (468 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär verksamhetsplan för 2021
Verksamhetsplan Kraftsstationen 2021.pdf (324 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Årsmötesprotokoll för 2020 (underskrivet)
Årsredovisning 2019 undertecknad.pdf (2,06 MB)
Protokoll kyrkofullmäktige 2020-06-23.pdf (517 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Protokoll från konstituerande styrelsemöte för 2020 (underskrivet)
Protokoll KR 2020-03-09.pdf (112 KB)
lista på ledamöter (003).pdf (93 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Organisationens stadgar
Från och med ansökan inför verksamhetsåret 2020 ska alla ansökande organisationer skicka in sina stadgar, även de som tidigare har
skickat in sina stadgar.
Stadgar.pdf (167 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Är det första gången er organisation ansöker om Malmö stads organisationsbidrag inom det sociala området?
Nej

7. Övriga upplysningar
Annan information som kan vara bra för arbetsmarknads- och socialnämnden att känna till
Årsmötesprotokoll + revisionsrapport beslutas om på kyrkofullmäktigemöte 23/6-2020. Vi ber om att få komplettera med dessa så fort
dessa är underskrivna.

8. Intyga uppgifter och information
Jag intygar att samtliga uppgifter i ansökan är riktiga
Ja
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Jag intygar att ansökande organisation har tagit del av riktlinjerna för arbetsmarknads- och socialnämndens
organisationsbidrag inom det sociala området.
Ja
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Riktlinjer gällande likabehandling
1 Inledning
Svenska Kyrkan Malmö är en arbetsplats där medarbetarna har olika bakgrund,
erfarenheter och sätt att tänka. Genom att ta tillvara på varandras olikheter utvecklas
en hälsofrämjande arbetsmiljö samtidigt som kvalitén och kreativiteten ökar i våra
verksamheter. Alla medarbetare inom Svenska kyrkan Malmö har ett gemensamt
ansvar för att skapa ett gott arbetsklimat på arbetsplatsen.

2 Vad innebär likabehandlingsarbetet?
Syftet med riktlinjerna gällande likabehandling är att säkerställa att samtliga
medarbetare inom Svenska kyrkan Malmö har lika villkor i fråga om arbete,
anställning och utveckling. Riktlinjerna ska klargöra vår syn på likabehandling.

3 Diskrimineringslagen
Arbetet för lika rättigheter och möjligheter ska ske metodiskt utifrån
diskrimineringslagen (2008:567).
Skyddet mot diskriminering i arbetslivet gäller för:
 anställda
 arbetssökande
 praktikanter och de som söker praktik
 konsulter eller annan inhyrd eller inlånad personal

3.1 Aktiva åtgärder
Svenska kyrkan Malmö har en skyldighet, att motverka diskriminering och verka för
lika rättigheter och möjligheter samt att arbeta systematiskt med aktiva åtgärder. Detta
i enlighet med 3 kap. 2–4 §§ diskrimineringslagen.
Ett förebyggande och främjande arbete med aktiva åtgärder ska bedrivas genom att:
 undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om
det finns andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i
verksamheten,
 analysera orsaker till upptäckta risker och hinder,
 vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas,
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följa upp och utvärdera arbetet enligt ovanstående punkter.

Arbetet med de aktiva åtgärderna ska omfatta samtliga diskrimineringsgrunder, det
vill säga; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder
Arbetet med aktiva åtgärder ska genomföras fortlöpande och åtgärder ska planeras
och genomföras så snart som möjligt.
Vårt arbete med aktiva åtgärder ska enligt 3 kap. 5 § diskrimineringslagen omfatta
 arbetsförhållanden
 löner och anställningsvillkor
 rekrytering och befordran
 kompetensutveckling och utbildning
 arbete och föräldraskap

3.2 Samverkan
Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka i arbetet med aktiva åtgärder. Detta sker dels i
arbetsmiljökommittén, dels på den lokala arbetsplatsträffen/pastoralen.

3.3 Dokumentation
Arbetsmiljökommittén ska fortlöpande dokumentera det systematiska arbetet med aktiva
åtgärder.

3.4 Årlig uppföljning
Församlingar, kyrkogårdsförvaltning och administration kyrkans hus ska varje år
genomföra och dokumentera arbetet med förebyggande och främjande aktiva åtgärder
och redogöra för alla delar av det systematiska arbetet. Uppföljning görs i samband
med uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
HR-enheten ansvarar för att årligen inhämta informationen (januari/februari).
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3.5 Lönekartläggning


Svenska kyrkan Malmö ska, i enlighet med vad som framgår av 3 kap. 8-10 §§
diskrimineringslagen, arbeta med lönekartläggning och analysera löneskillnader
mellan kvinnor och män. Kartläggningen görs årligen av HR-enheten.



I samband med kartläggningen analyseras om förekommande löneskillnader har
direkt eller indirekt samband med kön. Detta ska ske för att upptäcka, åtgärda och
förhindra att osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor
och män finns eller uppstår.



Om osakliga löneskillnader upptäcks ska en handlingsplan upprättas för att
eliminera dessa.

4 Ansvarsfördelning
4.1 Kyrkoherde, församlingsherdar, kyrkogårdschef och
administrativ chef
Ansvarar för att likabehandlingsarbetet bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning
och riktlinjerna för likabehandling samt att verksamhetsspecifika mål och åtgärder tas
fram.

4.2 Övriga chefer
Arbetsledare och andra personer i ledande befattning har ett operativt ansvar för
likabehandlingsarbetet och att riktlinjerna gällande likabehandling ska göras känd för
samtliga medarbetare. Chefer ska vara goda förebilder i likabehandlingsfrågor och se
till att attityderna på arbetsplatsen kännetecknas av öppenhet och respekt.

4.3 Medarbetarna
Varje medarbetare ska medverka i likabehandlingsarbetet på sin arbetsplats samt
känna till och följa riktlinjerna gällande likabehandling.

4.4 Arbetsmiljökommittén
Arbetsmiljökommittén ansvarar för att en likabehandlingsgrupp bildas, alternativt att
likabehandlingsfrågor i samverkan mellan arbetsgivare och fackliga organisationer
bedrivs i detta organ.
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4.5 HR-enheten
HR-enheten ansvarar för styrdokument och rutiner i likabehandlingsarbetet. HRenheten är operativt ansvarig för övergripande åtgärder samt uppföljningar och
utvärderingar genom att årligen inhämta information om arbetet med aktiva åtgärder
från verksamheten.
Personalstatistik tas fram för sjukfrånvaro, könsfördelning och föräldraledighet. HRenheten ansvarar för medarbetarundersökningar och lönekartläggning. Kartläggningar
och analyser ska presenteras och analyseras utifrån kön.

5 Mål och arbetssätt
5.1 Arbetsförhållanden


Arbetsförhållandena inom Svenska kyrkan Malmö, såväl de organisatoriska och
sociala som de fysiska, ska lämpa sig för alla medarbetare.



Undersökning och uppföljning av arbetsförhållanden görs på flera olika sätt; till
exempel via medarbetarundersökning, samverkansgrupper, arbetsplatsträffar och
medarbetarsamtal. Fördjupad analys görs vid behov, exempelvis när det gäller
skillnader mellan kvinnors och mäns sjukfrånvaro och när det gäller ohälsosam
arbetsbelastning. Skyddsronder sker löpande.



Våra interna styrdokument får inte innehålla bestämmelser som kan missgynna
eller riskera att diskriminera medarbetare.

Aktiviteter

Ansvarig

Genomförande

Grundläggande utbildning i likabehandling för chefer.
Grundläggande utbildning i likabehandling för chefer.
Arbeta med attityder kring likabehandling genom att
föra diskussioner på minst två arbetsplatsträffar per
år.
Genom att vidta skäliga åtgärder för tillgänglighet se
till att en medarbetare med funktionsvariation har bra
arbetsförhållanden
Säkerställa att samtliga medarbetare har kännedom
om dessa riktlinjer.

HR-enheten
HR-enheten
Chefer med
personalansvar

2021
2021
Löpande

Chefer med
personalansvar

Löpande vid behov

Chefer med
personalansvar
informerar befintliga
och nya anställda.

Löpande
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5.2 Löner och andra anställningsvillkor





Svenska kyrkan Malmö ska ha heltid som norm



Våra löner ska vara individuellt bestämda och differentierade utifrån sakliga
grunder.



Arbetsgivaren har ett ansvar för att det inte i något avseende uppstår
osakligheter vid lönesättning eller vid tillämpning av anställningsvillkor i
övrigt.

Aktiviteter

Ansvarig

Genomförande

Samtliga medarbetare, som så önskar, ska ha
möjlighet att arbeta heltid.

HR-enheten och
chefer med
personalansvar
HR-enheten och
chefer med
personalansvar

Löpande

HR-enheten

KgF: 2020
Övriga: 2021
Årligen

Jämställdhetsperspektivet ska beaktas vid alla
tillfällen då lönesättning sker, såsom vid
nyanställning, löneöversyn och justering av lön i
övrigt.
Chefer ska utbildas i lönesättning
Fördelning av löneöversynsmedel sla göras för att
motverka strukturella löneskillnader.

HR-enheten

Löpande

5.3 Rekrytering, befordran och främjande av jämn könsfördelning
 Svenska kyrkan Malmö ska vara en attraktiv arbetsgivare för nuvarande och
framtida medarbetare oavsett kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet,
funktionsvariation, sexuell läggning, ålder samt politisk åskådning.


Rekryteringsprocessen ska genomföras utifrån sakliga grunder. Varje förvaltning
ska i samband med rekryteringar arbeta på ett sådant sätt att diskriminering
motverkas.



Svenska kyrkan Malmö ska verka för en jämn könsfördelning.



Svenska kyrkan Malmö ska främja en jämn könsfördelning och en god
åldersspridning i skilda typer av arbeten, inom olika kategorier av arbetstagare och
på ledande positioner

DOKUMENT

SIDA

Riktlinjer gällande likabehandling

6(7)

UPPRÄTTAT AV

BESLUTAT DATUM

Jan Ryde

BESLUTAD AV

VERSION

Kyrkoherden

1.0

Aktiviteter

Ansvarig

Genomförande

Främja mångfald och likabehandling i rekrytering.
Mångfalds- och likabehandlingsperspektivet ska
iakttas vid framtagande av kravprofiler och av
annonsinnehåll.
Svenska kyrkan Malmö ska använda sig av positiv
särbehandling. Vid lika eller likvärdiga meriter ska
person av underrepresenterat kön väljas.
Svenska kyrkan Malmö ska öka antalet anställda av
det underrepresenterade könet i verksamheter där
ojämn fördelning råder.
Ta fram tydliga processer som stöd till rekryterande
chefer.

HR-enheten och
chefer med
personalansvar

Löpande

Chefer med
personalansvar

Löpande

Chefer med
personalansvar

Löpande

HR-enheten

2020

5.4 Kompetensutveckling och utbildning


All planering, genomförande och uppföljning av insatser för lärande och
kompetensutveckling inom Svenska kyrkan Malmö ska kännetecknas av ett
inkluderande synsätt. 

Aktiviteter

Ansvarig

Genomförande

I samband med medarbetarsamtal, kompetensinventering och verksamhetsplanering ska chef
undersöka och analysera om det finns några risker
eller hinder som medför att den utbildning och
kompetensutveckling som erbjuds inte kommer alla i
målgruppen till del.
Tillse att ingen med behov av utbildning/kompetensutveckling exkluderas av osakliga skäl vid planering
och genomförande.

Chefer med
personalansvar

Löpande

Chefer med
personalansvar

Löpande



5.5 Arbete och föräldraskap


Svenska kyrkan Malmö uppmuntrar såväl kvinnor som män att vara föräldralediga
och underlättar för föräldrar att delta i möten.



Vare sig medarbetare eller arbetssökande får missgynnas av skäl som har samband
med föräldraledighet.



Medarbetare i Svenska kyrkan Malmö som är föräldralediga ska, såväl under som
efter föräldraledigheten, behandlas på samma sätt som övriga medarbetare.

DOKUMENT

SIDA

Riktlinjer gällande likabehandling

7(7)

UPPRÄTTAT AV

BESLUTAT DATUM

Jan Ryde

BESLUTAD AV

VERSION

Kyrkoherden

1.0

Aktiviteter

Ansvarig

Genomförande

Möten ska inte förläggas tidig morgon och sen
eftermiddag
Föräldralediga ska lönesättas efter prestation. Om
prestation ej kan bedömas på grund av lång ledighet
sätts lön i förhållande till tidigare prestation.
Lönesamtal ska erbjudas för den som så önskar.
Erbjuda och boka in medarbetarsamtal för
föräldralediga som så önskar.
Samtliga föräldralediga ska erbjudas deltagande på
arbetsplatsträffar, gemensamma utbildningar på
arbetsplatsen, personalfester och andra träffar som
underlättar för en anställde att hålla sig uppdaterad
om sitt arbete.

Chefer med
personalansvar
Chefer med
personalansvar

Löpande

Chefer med
personalansvar
Chefer med
personalansvar

Löpande

Vid löneöversyn

Löpande

Kraftstationen – Verksamhetsberättelse 2019
I möten med andra, när vi umgås i trygg gemenskap, får vi möjlighet att bli sedda, bekräfta varandra
och växa som människor. Du är välkommen som du är!
Utifrån denna idé arbetar Kraftstationen med 3 huvudområden – öppen mötesplats, mobil
mötesplats samt stöd och samtal.

Öppen mötesplats
Vi tror att alla människor behöver trygga sammanhang där vi får pröva oss fram på vägen i att mer
och mer hitta vår identitet. I möten skapas möjligheter att dela livet med varandra. Under 2019 har vi
drivit en öppen mötesplats för tonåringar och unga vuxna i S:t Petri församlingshus. Hit får du
komma till en avslappnad miljö med trygga vuxna. Vår målgrupp är 16-25 år. Våra enda krav på våra
deltagare i den öppna mötesplatsen är att det ska vara en drogfri miljö och att alla har ansvar för att
vara respektfulla mot varandra. Under 2019 hade vi kvällsöppet på måndagar, under våren varannan
måndag och under höstterminen varje måndag. Under vårterminen hade vi en filmklubb där vi gick
på bio och använde oss av metoden tala film tala liv. Tala film tala liv är ett verktyg som främjar ett
fördjupat samtal där var och en får dela med sig av de tankar och känslor som filmen väcker. Under
höstterminen började vi med att ha planerade aktiviteter och workshops varannan måndag och
öppen mötesplats resterande måndagar. De aktiviteter som erbjöds var bland annat en temakväll om
sex, ömsesidighet och kommunikation där vi bjöd hit RFSU, skapandekvällar där vi målade och gjorde
kollage kring olika teman, fanzineworkshop och biobesök. Våra aktiviteter är alltid kostnadsfria.
I den öppna verksamheten har vi också under året ordnat sommarutflykter runt om i Skåne, bland
annat till Skarhults slott och båtutflykt i kanalen. Under Malmöfestivalen flyttade vi ut vår mötesplats
med klotterplank, pyssel och laddningsstation utanför kyrkan.
Under höstlovet arrangerades 12 h Filmfestival tillsammans med övrig ungdomsverksamhet i s:t
Petri. Festivalen varade från kl 11 på förmiddagen till kl 23 på kvällen. En mycket lyckad

festival med många roliga, tankeväckande och intressanta filmupplevelser och samtal.

Mobil mötesplats
Sedan några år tillbaka har vi haft en mobil mötesplats på gymnasieskolor. Under 2019 har vi deltagit
i torgmöten som arrangeras på de kommunala gymnasieskolorna av Centrala elevhälsan på
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Vi har också fortsatt med att vara regelbundet på NTIgymnasiet där vi har varit en del av skolans främjande och förebyggande arbete. Då finns vi i
uppehållsrummet på skolan under en lunchrast. Skolan uttrycker att det är under rasterna som flest
elever känner otrygghet och att vår närvaro med möjlighet till att skapa vuxenrelationer är oerhört
betydelsefullt. Vi märker att eleverna inte bara skapar relationer med oss utan också med varandra.
Vi deltog även i Svenska Kyrkans Unga i Lunds stifts musikfestival Crossbeat den 15 juni.

Stöd och samtal
Ur relationerna som skapas i den öppna mötesplatsen och vid skolbesök föds tillit och mod att våga
söka stöd. Kraftstationen har under året erbjudit samtal (enstaka, serier, stödsamtal, själavård, etc),
samt stöd i form av klädombyten, matkassar o dyl. Vi har fungerat som länk och medföljare till
exempelvis sociala myndigheter, skola, skolhälsovård, arbetsförmedling samt Migrationsverket. Det
har märkts att det har funnits ett stort behov av sådan individuell hjälp och möjlighet till enskilda
samtal. Då den psykiska ohälsan på senare år ökat bland vår målgrupp har vi även under 2019 startat
upp en temagrupp tillsammans med flera diakoner i Malmö pastorat i syfte att samordna arbetet
med unga vuxnas psykiska hälsa.

Malmö 2020-04-21

Antonia Ringbäck, vik. socionom på Kraftstationen

Tina Sjögren, församlingspedagog på Kraftstationen

Ida Wreland, arbetsledare S:t Petri

Församling:
Kyrka:
Huvuduppgift:
Verksamhet:
Ansvarig:

Församlingsinstruktionens pastorala program:
Att skapa rum för människors erfarenheter och frågor i ett livslångt växande och lärande.
Att gränsöverskridande möten prioriteras
Att skapa rum för samtal kring livsfrågor
Att kyrkan som en lärande organisation växer och fördjupas i relationen med samhälle och värld.
Att mångfalden bejakas, så människor oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, ursprung, tro och sexuell ident

Beskrivning av uppdraget och verksamheten.
I möten med andra, när vi umgås i trygg gemenskap, får vi möjlighet att bli sedda, bekräfta varandra och växa s
Utifrån denna idé arbetar Kraftstationen med 3 huvudområden – öppen mötesplats, mobil mötesplats samt stö
Varje måndag har vi öppen mötesplats för tonåringar och unga vuxna i S:t Petri församlingshus. Hit får du komm
Våra enda krav på våra deltagare i den öppna mötesplatsen är att det ska vara en drogfri miljö och att alla har a
I den mobila mötesplatsen möter vi elever ute på Malmös gymnasieskolor. Bland annat deltar vi i torgmöten so
Ur relationerna som skapas i den öppna mötesplatsen och vid skolbesök föds tillit och mod att våga söka stöd. V
Vi erbjuder individuellt stöd i form av klädombyten, matkassar och kan också fungera som länk i kontakt med ex
Vi deltar i olika nätverk och samverkar med kommunala verksamheter och ideela organisationer som bland ann

Den lokala kyrkans handlingsplan:

KRAFT Öppen

KRAFT Mobil

Ungdomsdiakoni ( KRAFT stöd o samtal)
kostnader täckta av bidrag, gåvor och stiftelsemedel är ett organisationsbidrag på 50 000 kr
från Malmö stad.

S:t Petri kyrka/Malmö pastorat
S:t Petri kyrka
Diakoni
Kraftstationen
Antonia Ringbäck

Kontering:
Kostnadsställe:
Verksamhet:
Ansvarig:

och lärande.

d samhälle och värld.
ing, ursprung, tro och sexuell identitet, möter öppenhet och respekt och får ta plats med sitt liv och sina erfarenheter.

sedda, bekräfta varandra och växa som människor. Du är välkommen som du är!
tesplats, mobil mötesplats samt stöd och samtal.
etri församlingshus. Hit får du komma till en avslappnad och kreativ miljö med trygga vuxna. Vår målgrupp är 16-25 år.
ra en drogfri miljö och att alla har ansvar för att vara respektfulla mot varandra.
Bland annat deltar vi i torgmöten som arrangeras på de kommunala gymnasieskolorna av Centrala elevhälsan.
s tillit och mod att våga söka stöd. Vi erbjuder kostnadsfria samtal under tystnadsplikt(enstaka, samtalsserier, existentiella
å fungera som länk i kontakt med exempelvis skola, socialtjänst, migrationsverket och arbetsförmedling.
deela organisationer som bland annat ATIM ungdomsjour, NTI gymnasiet, Centrala elevhälsan och CTC - communities that c

Totala kostnader
ÖvrigaKyrkoavgift
kostnader
täckta av ex

Budget 2020
160 000
110 000
50 000

Aktivitetens
kostnad:

Kostnader täckta
av kyrkoavgift

95 000

0
0
60 000

Budget 2020
Uppföljning:

Budget 2019
Övriga kostnader
täckta av bidrag,
gåvor, stiftelsemedel och m.m.

Aktivitetens
kostnad:

110 000
35 000

30 000

0
30 000

35 000

20 000
0

15 000

ch sina erfarenheter.

ålgrupp är 16-25 år.

elevhälsan.
mtalsserier, existentiella samtal etc) med
edling.
CTC - communities that care.

Budget 2019
Kostnader täckta
av kyrkoavgift

110 000
0
0

Övriga kostnader
täckta av bidrag,
gåvor, stiftelsemedel och m.m.

0
0

0
0

Objekt: 21124 - 21124

Huvudbok resultaträkning
Bokfört
Dec -19

Bokfört
Tom Dec-19

Budget

Avvikelse

32
3282

Gåvor o bidrag
Kommunala bidrag
Gåvor o bidrag

0
0

37 933
37 933

37 933
37 933

3

Intäkter

0

37 933

37 933

54

Förbrukningsinvertarier o
förbrukningsmaterial
Understöd enskild, rekvisitioner diakoni
Verksamheters arbetsmaterial
Biblar, psalmböcker och övriga böcker
Ljus och blommor
Förbrukningsinvertarier o
förbrukningsmaterial

-812
-1 613
-105
-200
-2 730

-5 299
-4 712
-105
-200
-10 315

5460
5461
5462
5464

-120 000

-120 000

-5 299
115 289
-105
-200
109 685

59
5971

Reklam, PR och information
Film- radio- TV- och internetreklam
Reklam, PR och information

-1 636
-1 636

-1 636
-1 636

5

Kostnader

-4 366

-11 951

69
6920
6960
6997

Övriga externa kostnader
Utflykter & researrangemang (inkl logi)
Entréavgifter & trivselaktiviteter
Artister, föredragshållare m.fl. med Fskattsedel
Övriga externa kostnader

0
0
0

-1 815
-4 955
-600

-1 815
-4 955
-600

0

-7 370

-7 370

0

-7 370

-7 370

-107 700
3 819
-103 881

-1 141 238
-91 785
-1 233 023

-6 132
-1 755
-7 887

-66 701
-13 371
-80 072

-33 839
1 461
-1 914
-11
0
0
-34 303

-358 577
-35 091
-19 425
-114
-338
-207
-413 752

0
0

-1 497
-1 497

-146 071

-1 728 345

6

Kostnader

70
7011
7090

Löner
Lön
Förändring av semesterlöneskuld
Löner

74
7411
7423
75
7510
7519
7533
7570
7574
7580

Pensionskostnader
Premier till Kyrkans pensionskassa
Pensionsavsättning TPA över tak
Pensionskostnader
Arbetsgivar- o andra avgifter enl lag o
avtal
Arbetsgivaravgifter
Arbetsgivaravgift semesterlöneskuld
Särskild löneskatt för pensionskostnader
Premier för arbetsmarknadsförsäkringar
Trygghetsfonden
Gruppförsäkringspremier
Arbetsgivar- o andra avgifter enl lag o
avtal

76
7693

Övriga personalkostnader
Friskvård
Övriga personalkostnader

7

Personalkostnader

Svenska kyrkan i Malmö

stjjo

%

3,9%

8,6%

-1 636
-1 636
-120 000

-1 524 526
-1 524 526
-83 087
-83 087

-479 006
-20 157
-152
-457
-610
-500 382

108 049

383 287
-91 785
291 503
16 385
-13 371
3 014

120 429
-35 091
732
38
119
403
86 630

10,0%

74,9%
80,9%
80,3%
96,4%

74,9%
96,4%
74,9%
73,9%
33,9%
82,7%

-1 497
-1 497
-2 107 995

2020-06-18 08:20

379 650

82,0%
1

Objekt: 21124 - 21124

Huvudbok resultaträkning

Totalsumma

Svenska kyrkan i Malmö

stjjo

Bokfört
Dec -19

Bokfört
Tom Dec-19

Budget

Avvikelse

%

-150 437

-1 709 732

-2 227 995

518 263

76,7%

2020-06-18 08:20

2

Församling:
Kyrka:
Huvuduppgift:
Verksamhet:
Ansvarig:

Församlingsinstruktionens pastorala program:
Att skapa rum för människors erfarenheter och frågor i ett livslångt växande och lärande.
Att gränsöverskridande möten prioriteras
Att skapa rum för samtal kring livsfrågor
Att kyrkan som en lärande organisation växer och fördjupas i relationen med samhälle och värld.
Att mångfalden bejakas, så människor oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, ursprung, tro och sexuell ident

Beskrivning av uppdraget och verksamheten.
I möten med andra, när vi umgås i trygg gemenskap, får vi möjlighet att bli sedda, bekräfta varandra och växa s
Utifrån denna idé arbetar Kraftstationen med 3 huvudområden – öppen mötesplats, mobil mötesplats samt stö
Varje måndag har vi öppen mötesplats för tonåringar och unga vuxna i S:t Petri församlingshus. Hit får du komm
Våra enda krav på våra deltagare i den öppna mötesplatsen är att det ska vara en drogfri miljö och att alla har a
I den mobila mötesplatsen möter vi elever ute på Malmös gymnasieskolor. Bland annat deltar vi i torgmöten so
Ur relationerna som skapas i den öppna mötesplatsen och vid skolbesök föds tillit och mod att våga söka stöd. V
Vi erbjuder individuellt stöd i form av klädombyten, matkassar och kan också fungera som länk i kontakt med ex
Vi deltar i olika nätverk och samverkar med kommunala verksamheter och ideela organisationer som bland ann

Den lokala kyrkans handlingsplan:

KRAFT Öppen

KRAFT Mobil

Ungdomsdiakoni ( KRAFT stöd o samtal)
kostnader täckta av bidrag, gåvor och stiftelsemedel är ett organisationsbidrag på 50 000 kr
från Malmö stad.

S:t Petri kyrka/Malmö pastorat
S:t Petri kyrka
Diakoni
Kraftstationen
Antonia Ringbäck

Kontering:
Kostnadsställe:
Verksamhet:
Ansvarig:

och lärande.

d samhälle och värld.
ing, ursprung, tro och sexuell identitet, möter öppenhet och respekt och får ta plats med sitt liv och sina erfarenheter.

sedda, bekräfta varandra och växa som människor. Du är välkommen som du är!
tesplats, mobil mötesplats samt stöd och samtal.
etri församlingshus. Hit får du komma till en avslappnad och kreativ miljö med trygga vuxna. Vår målgrupp är 16-25 år.
ra en drogfri miljö och att alla har ansvar för att vara respektfulla mot varandra.
Bland annat deltar vi i torgmöten som arrangeras på de kommunala gymnasieskolorna av Centrala elevhälsan.
s tillit och mod att våga söka stöd. Vi erbjuder kostnadsfria samtal under tystnadsplikt(enstaka, samtalsserier, existentiella
å fungera som länk i kontakt med exempelvis skola, socialtjänst, migrationsverket och arbetsförmedling.
deela organisationer som bland annat ATIM ungdomsjour, NTI gymnasiet, Centrala elevhälsan och CTC - communities that c

Totala kostnader
ÖvrigaKyrkoavgift
kostnader
täckta av ex

Budget 2020
160 000
110 000
50 000

Aktivitetens
kostnad:

Kostnader täckta
av kyrkoavgift

95 000

0
0
60 000

Budget 2020
Uppföljning:

Budget 2019
Övriga kostnader
täckta av bidrag,
gåvor, stiftelsemedel och m.m.

Aktivitetens
kostnad:

110 000
35 000

30 000

0
30 000

35 000

20 000
0

15 000

ch sina erfarenheter.

ålgrupp är 16-25 år.

elevhälsan.
mtalsserier, existentiella samtal etc) med
edling.
CTC - communities that care.

Budget 2019
Kostnader täckta
av kyrkoavgift

110 000
0
0

Övriga kostnader
täckta av bidrag,
gåvor, stiftelsemedel och m.m.

0
0

0
0

Objekt: 21124 - 21124

Huvudbok resultaträkning
Bokfört
Dec -19

Bokfört
Tom Dec-19

Budget

Avvikelse

32
3282

Gåvor o bidrag
Kommunala bidrag
Gåvor o bidrag

0
0

37 933
37 933

37 933
37 933

3

Intäkter

0

37 933

37 933

54

Förbrukningsinvertarier o
förbrukningsmaterial
Understöd enskild, rekvisitioner diakoni
Verksamheters arbetsmaterial
Biblar, psalmböcker och övriga böcker
Ljus och blommor
Förbrukningsinvertarier o
förbrukningsmaterial

-812
-1 613
-105
-200
-2 730

-5 299
-4 712
-105
-200
-10 315

5460
5461
5462
5464

-120 000

-120 000

-5 299
115 289
-105
-200
109 685

59
5971

Reklam, PR och information
Film- radio- TV- och internetreklam
Reklam, PR och information

-1 636
-1 636

-1 636
-1 636

5

Kostnader

-4 366

-11 951

69
6920
6960
6997

Övriga externa kostnader
Utflykter & researrangemang (inkl logi)
Entréavgifter & trivselaktiviteter
Artister, föredragshållare m.fl. med Fskattsedel
Övriga externa kostnader

0
0
0

-1 815
-4 955
-600

-1 815
-4 955
-600

0

-7 370

-7 370

0

-7 370

-7 370

-107 700
3 819
-103 881

-1 141 238
-91 785
-1 233 023

-6 132
-1 755
-7 887

-66 701
-13 371
-80 072

-33 839
1 461
-1 914
-11
0
0
-34 303

-358 577
-35 091
-19 425
-114
-338
-207
-413 752

0
0

-1 497
-1 497

-146 071

-1 728 345

6

Kostnader

70
7011
7090

Löner
Lön
Förändring av semesterlöneskuld
Löner

74
7411
7423
75
7510
7519
7533
7570
7574
7580

Pensionskostnader
Premier till Kyrkans pensionskassa
Pensionsavsättning TPA över tak
Pensionskostnader
Arbetsgivar- o andra avgifter enl lag o
avtal
Arbetsgivaravgifter
Arbetsgivaravgift semesterlöneskuld
Särskild löneskatt för pensionskostnader
Premier för arbetsmarknadsförsäkringar
Trygghetsfonden
Gruppförsäkringspremier
Arbetsgivar- o andra avgifter enl lag o
avtal

76
7693

Övriga personalkostnader
Friskvård
Övriga personalkostnader

7

Personalkostnader

Svenska kyrkan i Malmö

stjjo

%

3,9%

8,6%

-1 636
-1 636
-120 000

-1 524 526
-1 524 526
-83 087
-83 087

-479 006
-20 157
-152
-457
-610
-500 382

108 049

383 287
-91 785
291 503
16 385
-13 371
3 014

120 429
-35 091
732
38
119
403
86 630

10,0%

74,9%
80,9%
80,3%
96,4%

74,9%
96,4%
74,9%
73,9%
33,9%
82,7%

-1 497
-1 497
-2 107 995

2020-06-18 08:20

379 650

82,0%
1

Objekt: 21124 - 21124

Huvudbok resultaträkning

Totalsumma

Svenska kyrkan i Malmö

stjjo

Bokfört
Dec -19

Bokfört
Tom Dec-19

Budget

Avvikelse

%

-150 437

-1 709 732

-2 227 995

518 263

76,7%

2020-06-18 08:20

2

Församling:
Kyrka:
Huvuduppgift:
Verksamhet:
Ansvarig:

S:t Petri
S:t Petri
Diakoni
Ungdom
Antonia Ringbäck

Kontering:
Kostnadsställe:
Verksamhet:
Ansvarig:

190

Församlingsinstruktionens pastorala program:
Att skapa rum för människors erfarenheter och frågor i ett livslångt växande och lärande.
Att skapa rum för samtal kring livsfrågor
Att kyrkan som en lärande organisation växer och fördjupas i relationen med samhälle och värld.
Att mångfalden bejakas, så människor oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, ursprung, tro och sexuell identitet, möter öppenhet och respekt och får ta plats med sitt liv och sina erfarenheter.
Att gränsöverskridande möten prioriteras.
Den lokala kyrkans beskrivning av uppdraget utifrån kontexten (förankras i verksamhetsråd och fastställs av församlingsråd):
Vara en växtplats där varje deltagare upplever att hen vågar prata om livet, får sin existentiella behov mötta och får stöd att hitta nycklar till sina inre rum.
Vi vill ge stöd så att deltagare får möjlighet att hitta sina sammanhang, får en bild av kyrka och religion som en naturlig del av, och en god resurs i, det egna livet och det gemensamma samhället.
Vuxenkontakt – att deltagare får möta trygga vuxna som är nyfikna på och intresserade av ens liv.
Erbjuda psykosocialt stöd anpassat efter deltagares behov

Totala kostnader
Kyrkoavgift
Kostnader täckta
av ex bidrag, gåvor

Budget 2021
160 000
110 000
50 000

Prognos/Utfall
2021
160 000
110 000
50 000

Budget 2020
160 000
110 000
50 000

Budget 2021
Den lokala kyrkans handlingsplan:

Uppföljning:

Aktivitetens kostnad: Kostnader täckta
av kyrkoavgift

Utfall och godkänd budget

KRAFT - öppen

100 000

KRAFT - mobil

30 000

Ungdomsdiakoni ( KRAFT stöd o samtal)

30 000

0
0
0
60 000
0
30 000
0
0
20 000
0

Under kostnader täckta av bidrag räknar vi med ett
organisationsbidrag från Malmö stad på 50 000 kr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Prognos/Utfall 2021
Kostnader täckta
av bidrag, gåvor
m.m.

40 000

Aktivitetens
kostnad:

100 000
30 000

10 000

30 000

Kostnader täckta
av kyrkoavgift

0
0
0
60 000
0
30 000
0
20 000
0

Budget 2020
Kostnader täckta
av bidrag, gåvor
m.m.

40 000

10 000

Aktivitetens
kostnad:

Kostnader täckta
av kyrkoavgift

Kostnader täckta
av bidrag, gåvor
m.m.

160 000

110 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

50 000

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Verksamhetsplan 2021
Vi ansöker om totalt 50 000 i organisationsbidrag till vår ordinarie verksamhet, dvs. öppen
mötesplats samt stöd och samtal.
För den öppna mötesplatsen kommer att krävas pengar (vi ansöker om 40 000 kronor) för att
fortsätta odlingsprojektet Växtkraft som bedrivs på innergården till S:t Petri församlingshem.
I Växtkraft handlar det om att samla våra deltagare kring ett gemensamt projekt och på så vis
skapa gemenskap och insikt om odlingsfilosofi. Som avslutning på projektet planeras en skördefest hösten 2021.
Den öppna mötesplatsen kommer även 2021 erbjuda våra ungdomar (16-25 år) gratis utflykter och meningsfulla aktiviteter. Det kommer bl.a. erbjudas badutflykter, besök i olika naturreservat och åka mat i Malmös kanaler. Vi kommer även under sommaren ha öppet in till S:t
Petri församlingshems innergård med midsommarfest, regelbundet kvällsöppet där gratis fika
erbjuds tillsammans med aktiviteter som skapande verkstad, klotterplank och utomhusbio
med vuxna att prata med på plats. Vår avsikt är att genomföra dessa aktiviteter tillsammans
med ATIM ungdomsjour i syfte att bygga relationer och erbjuda ett tryggt, kreativt rum och
socialt sammanhang för unga och unga vuxna i Malmö stad. Vår förhoppning är även att det
blir en möjlighet för unga som inte varit på Kraftstationen tidigare att få upp ögonen för vår
verksamhet och känna trygghet i att vända sig till oss för fortsatt stöd och gemenskap. Vi tänker även att vårt samarbete med Communitys That Cares (CTC) fortsätter och att vi genom
deras hjälp kan sprida vidare information om våra sommaraktiviteter 2021 till flera verksamheter så som fritidsgårdar, bibliotek och kulturskolan.
När det gäller stöd och samtal så användes under 2020 användes del av det tidigare organisationsstödet till stöd för ungdomar med svag ekonomi, bl.a. i form av utdelandet av matkassar. Vi tänker oss att fortsätta med det även under 2021 och för detta söker vi om 10 000
kronor.

Malmö, 2020-05 25

Stadgar
Svenska kyrkan och all verksamhet som sker därinom styrs av Kyrkoordningen, vilken kan
sägas vara de stadgar som reglerar Svenskakyrkans verksamheter.
Kyrkoordningen hittas på: www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen

