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Anonymisering av kollekt via Swish

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att utreda de tekniska förutsättningarna för att låta församlingarnas Swish-kollekter avidentifieras innan transaktionerna delges församlingen.

Motivering
I dagens samhälle sker allt fler transaktioner mellan såväl kund och affärsinnehavare
som mellan privatpersoner kontantlöst. I butiker betalar vi i allt större utsträckning
med kort och mellan privatpersoner har mobiltelefontransaktioner genom Swish
etablerat sig som en dominerande aktör.
Detta leder till att allt färre personer ens har några kontanter med sig alls och
därmed har även beloppen i kollekthåvarna blivit allt lägre.
Kyrkorna och de flesta församlingar har rått bot på detta genom att införskaffa sig
ett eget Swish-nummer, genom vilket gudstjänstbesökaren kan erlägga sin kollekt.
Detta kan dock innebära en viss olägenhet. Kollekten man tidigare lade i kollekthåven,
var anonym och ingen kunde göra skillnad på någon, då ingen visste vem som hade
givit 5-öringen och vem som hade givit hundralappen.
I dagens digitala transaktioner finns det från myndigheter ett krav på spårbarhet,
för att på så sätt förhindra kriminella och olagliga transaktioner. En bieffekt av detta
är att anonymiteten vid kollektinsamling via Swish går förlorad. Personal i den
enskilda församlingen kan se vilka och hur mycket varje besökare som gett sin gåva
via Swish har givit. Detta skulle kunna anses som ett intrång på den personliga
integriteten, varvid man kan anta att en del undviker att skänka pengar via Swish och
i avsaknad av kontanter kanske inte lämnar någon gåva i kollekt alls.
För att komma tillrätta med denna problematik, hade det varit önskvärt om man
hade kunnat undvika identifiering och spårbarhet av kollektgivarna på lokal nivå.
Självklart måste det även i framtiden finnas den av de svenska myndigheternas
beslutade spårbarheten av transaktioner, men man hade med fördel kunnat lagra den
personliga informationen om kollektgivarna hos Svenska kyrkan centralt, där det inte
finns någon personlig kännedom om de enskilda gåvogivarna.
Ett tänkbart alternativ skulle kunna vara att företagen bakom Swish, skickar
fullständig information om betalningstransaktionerna till Svenska kyrkan centralt och
endast skänkt belopp i en klumpsumma till den enskilda församlingen. Varje församling skulle då fortsättningsvis ha ett eget Swish-nummer, men transaktionshistorik för
insättningar delges och arkiveras hos Svenska kyrkan centralt och kan därmed spåras
bakåt vid begäran av svenska myndigheter.
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