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Förbättringsförslag baserade på svar som kommit under remisshanteringen 
 

Demokrati 

 Förtydliga regionala mötesplatsen (RM), föreningarnas representation, vem som kallar, vilket 

mandat RM har. Konkretisera frågor som RM ska ta upp. Förtydliga att regionen är en del av 

riksorganisationen. Lokala föreningar med en Stödorganisation (genom riks med sina regioner). 

Förtydliga delegationsordning, lyhördhet.  

 ”Regionerna är för stora.” Vi börjar för enkelhetens skull med nuvarande..  

 Förtydliga konsekvenser om vi inte gör något.  

 Förtydiga texten för att motverka tron att det blir en centrering med all ”makt” åt ett fåtal. 

 Beskriv ännu tydligare att demokratin bevaras. Men utan dubbel struktur. 

 

Operativt 

 Regionala Missionsledarens roll behöver förtydligas. Vad lyfts bort för att ge plats åt strategi? 

 Beskriv beslutsvägar. Tydliggör anställnings och rekryteringsförfarande. Vem ansvarar för vad? 

 Betona att vi har missionsföreningar och EN stödorganisation 

 Informationskanaler, beskriv tydligare. Större samordning men med bevarad bredd. 

 Regionkansli - hur ser de ut? Ge exempel. Samlokalisera med Salt. 

 HR-funktionens relation till anställda ute i landet.   

 Förtydliga arbetsgivar- funktionen/ansvaret/-skapet lokalt, regionalt, i samarbetskyrka och riks. 

 Konfirmandverksamheten - förtydliga ansvaret.  

 Samordningsvinsterna minskar om alla inte är med i den nya organisationen. 

 Bemanningen på kanslierna kan också fyllas på av nationella funktioner utlokaliseras till regionerna. 

 Samordning verksamhet Salt/EFS regionalt.  

 

Ekonomi 

 Förtydliga ansvar och fördelning av gemensamma kostnader.  

 Specifika gåvor kommer att hanteras, inte försvinna in i gemensam pott.  

 Vad händer med fonder och övriga tillgångar i distrikten vid övergången till en gemensam ekonomi. 

 Vad händer på EFS centrala kansli? 

 Kan budgetansvaret läggas på RU istället för RML? Delat ansvar! 

 

EFS och Salt 

 Klargör kostnader och intäkter för relationen EFS-Salt. 

 DK ska vara anställda av EFS, men att DK har en placering i Salt.  

 Det lokala arbetet med barn och ungdom bestäms lokalt, oftast inom ramen för EFS-föreningen. 

 EFS behöver fortsatt bära den ekonomiska risken. Ett tydligare samarbetsavtal behöver upprättas.  

 Tydliggöra arbetsledningsansvaret för RML resp. Generalsekreteraren för Salt på regional nivå.  

 Skepsis till Salts förslag, tydliggör kopplingen Salt och EFS. 

 Konfirmandarbetet kvar på EFS, då avtal med Svenska kyrkan har EFS och inte Salt som avtalspart. 

 Förtydliga hur missionsföreningarna ska rikta sitt givande. 

 Gör barn och ungdomsarbetet tydligt utan att Salt för den skull fjärmas från EFS.  
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Relationer 

 Samarbetskyrkoresurs på riks behöver finnas. 

 Regionerna kommer att ha delegation från riks för att kunna vara avtalspart i samarbetsavtal.  

 Bemöt alla farhågor genom att tydliggöra texten. 

 Förslaget förankrat i samarbetsrådet med Svenska kyrkan. För frågan om samarbetskyrkorna. 

 

Tidplan 

 Ändra inte, var realistiska, distrikten kan dröja att fatta sina egna beslut om att avveckla sig själva. 

 Bilaga som beskriver alla steg i processen. Vilka beslut behöver fattas när och på vilka nivåer? 

 Kolla upp juridiskt huruvida distriktens gamla org.nr kan fusioneras med EFS org.nr så att 

testamenten till distrikten kan gå till EFS nya organisation. 

Sammanvägd helhet 

 Kommunikationen genom hela processen måste vara väl genomtänkt, tydlig och enhetlig. 

 Gör en uppföljning efter två år och kolla utfallet av förändringen. 

 Förtydliga valprocessen för EFS riksstyrelse. 

Övrigt 

 Vid en tjänst: hur ser rollerna ut mellan mf, regionen och EFS HR vid 

rekrytering/anställande/tjänsteutformning 

 Missionsföreningarna behöver göra stadgeändringar. 

 

Bilagor att skriva: 

Allmän Q & A utifrån remiss-svaren. Vad gör distrikten idag? - Vem gör det i den nya organisationen? 

Lathund för organisationsförändringens genomförande 

Kansliresurser nationellt och regionalt 

 


