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Betänkanden från utredningar
Statliga utredningar
Utredningen rörande vattenkraftutbyggnad i norra Norrland1
Vattenkraft och miljö 2 – lägesrapport från utredningen rörande vattenkraftutbyggnad i norra Norrland (Ds B 1974:4)
Vattenkraft och miljö 3 – ett betänkande om vattenkraftutbyggnad i norra Norrland (SOU
1976:28)

Vattenöverledningsutredningen
Vattenkraft och miljö 4 – betänkande från vattenöverledningsutredningen (SOU 1979:39)

Jakt- och viltvårdsberedningen
Viltskador (SOU 1976:52)
Vårjakt efter sjöfågel (Ds Jo 1977:4)
Ändringar i jaktlag och jaktstadga (Ds Jo 1979:12)
Jaktvårdsområden (SOU 1979:19)
Vildsvin i Sverige (SOU 1980:11)
Vilt och trafik (SOU 1980:29)
Vilt och jakt – sociala och ekonomiska värden, redovisning av undersökningar genomförda på
uppdrag av jakt- och viltvårdsberedningen (Ds Jo 1981:5)
Vilt och jakt – slutbetänkande av Jakt- och viltvårdsberedningen (SOU 1983:21)

Arbetsgruppen för skogs- och jordbruksforskningsfrågor
Skogs- och jordbrukets forskningsråd – betänkande avgivet av arbetsgruppen för skogs- och
jordbruksforskningsfrågor (Ds Jo 1980:8)
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I utredningen om vattenkraftutbyggnad i södra Norrland och norra Svealand var jag sekreterare. Utredningen
lade fram betänkandet Vattenkraft och miljö – ett betänkande om vattenkraftutbyggnad i Klarälven, Dalälven,
Ljusnan, Ljungan och Indalsälven (SOU 1974:22). I övriga utredningar har jag varit ordförande eller ensam utredare.
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1982 års kyrkokommitté
Församlingen i framtiden – ett diskussionsbetänkande om svenska kyrkans lokala organisation (SOU 1983:55)
Församlingarna om framtiden – sammanställning av remissyttranden (SOU 1984:75)
Församlingarna i samverkan – rapport från 1982 års kyrkokommitté (SOU 1985:1)
Framtid i samverkan – 1982 års kyrkokommittés slutförslag till lokal och regional organisation i svenska kyrkan, del 1 (SOU 1986:17)
Framtid i samverkan – 1982 års kyrkokommittés slutförslag till lokal och regional organisation i svenska kyrkan, del 2 (SOU 1986:18)

Transportstödsutredningen
Transportstöd (SOU 1990:73)

Rovdjursutredningen
Skyddsjakt på varg – delbetänkande av Rovdjursutredningen (SOU 1999:50)
Sammanhållen rovdjurspolitik – slutbetänkande av Rovdjursutredningen (SOU 1999:146)

Kommittén för Forum för Levande historia
Forum för Levande historia (SOU 2001:5)

Jakt- och fiskerättsutredningen
Vem får jaga och fiska? – rätt till jakt och fiske i lappmarkerna och på renbetesfjällen (SOU
2005:17)
Vem får jaga och fiska? – historia, folkrätt och miljö (SOU 2005:79)
Jakt och fiske i samverkan – slutbetänkande av Jakt- och fiskerättsutredningen (SOU
2005:116)

Större kyrkliga utredningar
Stifts- och kontraktutredningen
Stiften om stiften – synpunkter på organisation och indelning (1993)
Regioner i relationer – betänkande avgivet av Stifts- och kontraktsutredningen (1993)
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1998 års SKUT-utredning
Svenska kyrkan i utlandet – betänkande från 1998 års SKUT-utredning (Svenska kyrkans utredningar 2001:1)

Utredningen om samiska frågor i Svenska kyrkan
Samiska frågor i Svenska kyrkan (Svenska kyrkans utredningar 2006:1)

Utredningar i tjänsten
De utredningar som Sören Ekström gjort under eller i anslutning till tiden som generalsekreterare i Svenska kyrkan har lett till rapporter bland annat om följande frågor:


Svenska kyrkans organisation på nationell nivå (såväl övergripande som inom enskilda områden, till exempel kulturfrågorna).



Svenska kyrkans arbete med EU-frågor.



Svenska kyrkans relationer till övriga evangelisk-lutherska kyrkors arbete i Sverige.



Ekonomiska relationer mellan Svenska kyrkan och EFS.



Svenska Teologiska Institutet (STI) i Jerusalem.



Ny tidskrift för teologi och kultur?



Svenska kyrkan i Polen, Estland, Lettland och S:t Petersburg (följdes av mer detaljerade förslag beträffande Svenska kyrkans arbete i Polen).



Svenska kyrkan i Storbritannien och Irland.



Svenska kyrkan i Köpenhamn, Skagen och Oslo.

Övriga utredningar
För Svenska kyrkans församlingsförbund: Framtidsutredningen i Svenska kyrkans församlingsförbund
Församlingsförbundet i framtiden – ett diskussionsbetänkande från Församlingsförbundets
framtidsutredning (2008)
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation – slutbetänkande från Församlingsförbundets framtidsutredning (2008)
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För Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund: Krematorieutredningen
Krematorieverksamheten – kartläggning och analys (2010)

För Stockholms stift: Innerstadsutredningen (tillsammans med PwC)
Församlingsindelning och samordning i Stockholms innerstad (2010)

Finns utredningarna på nätet?
De flesta av de statliga utredningarna har getts ut i serien Statens offentliga utredningar
(SOU). Utredningar från senare år finns tillgängliga via Internet på www.sou.se.
De kyrkliga utredningarna kan i några fall finnas Svenska kyrkans hemsida:
www.svenskakyrkan.se.
Den utredning som ledde till nuvarande Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation finns på
www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare.
Utredningen om församlingsindelning och samverkan i Stockholms innerstad finns på Stockholms stifts hemsida: www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift.
Krematorieutredningen finns på SKKF:s hemsida: www.skkf.se
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