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Kyrkoantikvarisk ersättning

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att till regeringen framföra att den
kyrkoantikvariska ersättningen är i behov av att indexregleras och räknas upp retroaktivt sedan dess införande, utifrån inflation och pris- och löneomräkning.

Motivering
I dag är den kyrkoantikvariska ersättningen 460 miljoner kronor. Det är samma nivå
som ersättningen legat på över lång tid. Ersättningen står alltså still, men har i
realiteten minskat över tid om man ser till inflation och att anslaget inte räknats upp
utifrån pris- och löneomräkning.
Samtidigt kan vi konstatera att behovet av kyrkoantikvarisk ersättning är stort ute
i församlingarna och att den statliga nivån utgör en förhållandevis liten del av de totala
vård- och underhållskostnaderna. Den kyrkoantikvariska ersättningen är viktig, men
långt ifrån tillräcklig. Till stor del bekostas vården av de kulturhistoriska miljöerna av
kyrkoavgiften, vilken också ska täcka kyrkans ordinarie verksamhet. Detta samtidigt
som det råder enighet om att det kyrkliga kulturarvet är en gemensam angelägenhet,
oavsett om man är medlem av Svenska kyrkan eller ej.
I många församlingar är ekonomi, fastighetsfrågor och budgetbalans ett växande
bekymmer och i värsta fall ser man sig nödgad att välja mellan fullgod församlingsoch själavård eller vård och underhåll av kyrkobyggnader och andra former av det
kyrkliga kulturarvet. Det är en situation som inte längre är ny, men kan förväntas växa
i omfattning och i och med att det kyrkliga kulturarvet är en nationell angelägenhet,
oavsett medlem i Svenska kyrkan eller ej, så menar vi att det är tid för staten att ta ett
utökat ansvar och höja den kyrkoantikvariska ersättningen.
Vår kyrka förvaltar Sveriges största sammanhållna fysiska kulturarv och har en
viktig uppgift i att understryka behovet av kulturell hållbarhet. Svenska kyrkans roll
som kulturvårdare och levande kyrka kräver att så många äldre kyrkor och
kyrkomiljöer som möjligt kan bevaras för framtiden.
Kyrkomötet bör därför uppdra till kyrkostyrelsen att ta förnyade och ökade
initiativ gentemot staten och primärt regeringen i syfte att få till stånd en uppjusterad
kyrkoantikvarisk ersättning utifrån vad som anges i denna motions yrkande.
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