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Extra anslag till församlingar och pastorat

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att
1. under år 2022 utbetalas från nationell nivå (eget kapital) direkt till församlingarna/pastoraten 500 miljoner kronor. Utbetalningen ska ske proportionellt
efter antalet kyrkotillhöriga i respektive enhet den 31 december 2021.
2. uppdra till kyrkostyrelsen att fastställa hur stor del av det extra anslaget om 500
miljoner kronor som ska tilldelas utlandsförsamlingarna.

Motivering
Coronapandemin har slagit undan benen på mycket av Svenska kyrkans verksamhet
och när nu allt, förhoppningsvis, ska starta i gång som vanligt igen borde kyrkan göra
en storsatsning genom att ta av sina besparingar anser vi i nomineringsgruppen
Borgerligt alternativ.
Vi föreslår en engångsutbetalning på 500 miljoner kronor till församlingarna som
betalas ut direkt från eget kapital på central nivå. Utbetalningen ska ske proportionellt
efter antalet kyrkotillhöriga i respektive enhet den 31 december 2021.
Även församlingarna inom utlandskyrkan bör få del av denna satsning, genom att
anslaget från nationell nivå till SKUT ökas. Vi föreslår att kyrkomötet ger kyrkostyrelsen i uppdrag att besluta om hur stor del av det extra anslaget på 500 miljoner
kronor som ska tilldelas utlandsförsamlingarna.
Denna engångsutbetalning ska gå direkt till församlingsarbetet. Vi förordar i det
här sammanhanget den mest kostnadseffektiva lösningen på utbetalning till församlingar/pastorat så att detta inte blir ett hinder i beredningen av ärendet.
Vi anser att pengarna behövs när arbetet efter coronapandemin ska starta igen, men
också för att kunna täcka de omkostnader som varit. Exempelvis har många församlingar investerat i teknisk utrustning då de ställt om verksamheten. Utöver detta ser vi
också ett otroligt stort behov av att rekrytera nya präster och diakoner, där det här nog
kan hjälpa till.
Det finns i kyrkan ett sparat kapital på omkring tio miljarder kronor och vi menar
att det är dags att börja använda pengarna nu.
Vi delar inte majoritetens syn i kyrkostyrelsen att det behövs mer pengar i ladan.
Den är redan välfylld ända upp till taknocken.
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