
 
 

EFS Mittsveriges styrelses förslag till beslut angående ny organisation  

Vid årsmötet togs ett inriktningsbeslut om att EFS Mittsverige har för avsikt att gå in i ny 

organisation. Beslutet togs mot bakgrund av att hanteringen av Mittsveriges fastigheter och de 

verksamheter knutna till dem som saknar egen lokalförening, behövde utredas ytterligare.  Det 

uppdrogs även åt styrelsen att planera för att en sådan övergång skulle vara genomförd under 

2018, samt att kalla till extra distriktsmöte för beslut i frågan. 

Arbetsgruppen, som EFS Mittsverige tillsatte när förslaget väcktes om en ny distriktsorganisation, 

har arbetat vidare med frågorna med utgångspunkten att både säkra en fungerande lösning för 

huvudmannaskapet för Hagaberg liksom för hanteringen av fastigheterna samt en så smidig och 

effektiv organisation som möjligt. Slutsatsen har blivit att den bästa lösningen för närvarande är 

att distriktet kvarstår som juridisk person med fortsatt ägande av sina fastigheter samt behåller 

huvudmannaskapet för Hagabergs Folkhögskola och Åkerögården, men att personal med 

anställning hos EFS Mittsverige med placering i en lokalförening övergår till Riks. I de frågor där 

det är relevant kan Mittsverige ändå agera som region, samt också ta del av samordningsvinster i 

den nya organisationen. På det sättet kan de dubbla organisationer som annars krävts för att 

både hantera ett distrikt för fastigheter och huvudmannaskap för Hagabergs folkhögskola och en 

regionsorganisation undvikas, men delaktighet i ny organisation säkerställas. 

 
För att möta målet med en ”effektiv organisation” föreslår EFS Mittsveriges styrelse det extra 
distriktsmötet:  

 Att EFS Mittsverige flyttar sitt arbetsgivaransvar för majoriteten av de anställda inom distriktet 
till EFS riks, dock med undantag för personalen på Hagaberg och Åkerögården samt eventuellt 
ett fåtal andra personalgrupper.  

 

 Att EFS flyttar delar av den ekonomiska hanteringen till EFS Riks och deras ekonomiavdelning. 
Det gäller framför allt det som är kopplat till löneadministration, löneutbetalning och 
fakturering av dessa kostnader till de lokala föreningarna.  

 EFS Mittsverige, för att undvika ”dubbla organisationer”, behåller sin nuvarande demokratiska 
organisation, vilket innebär att ansvaret för Hagabergs Folkhögskola, Åkerögården och 
fastigheterna förblir oförändrat.  

 Att EFS Mittsverige styrelse påtar sig att relativt EFS riks vid behov agera som ett ”regionalt 
utskott” enligt EFS Styrelses förslag. Alternativt kan styrelsen delegera detta till sitt 
Distriktsmissionsutskott.  

 Att tjänsterna inom ekonomi och administration på distriktsexpeditionen ligger kvar inom EFS 
Mittsverige för att även hantera fastighetsfrågor och att de samordnas med ekonomipersonal 
inom Hagaberg, samt täcker Åkerögårdens och eventuellt enskilda missionsföreningars behov.  

 Att EFS Mittsveriges balansräkning bibehålls intakt.  
 

 Att ge styrelsen mandat att tillsammans med EFS riks genomföra förändringen så att övergången 

genomförs så snart och så smidigt som möjligt, med målsättningen att den skall vara genomförd 

vid årsskiftet  2017/2018. 

 
 


