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Regler för kyrkobyggnadsbidrag

Förslag till kyrkomötesbeslut
1. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att se över och bredda regelverket för utbetalning av kyrkobyggnadsbidrag i likhet med vad som förr gällde.
2. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att se till att stiften själva kan
bestämma hur stor del av stiftsbidragen som ska fördelas bland församlingarna
till åtgärder på kyrkobyggnader.

Motivering
Tidigare har det funnits en skillnad i hanteringen av Kyrkoantikvarisk ersättning
(KAE) och kyrkobyggnadsbidrag (KBB). Det är naturligt att KAE har en särskild
reglering eftersom det är statliga pengar för antikvariska ändamål och dessa har över
tid anpassats till verkligheten, t.ex. fick man inte ersättning för takrenovering via
KAE ursprungligen, sedan blev det max 25 procent och är idag 75 procent av
kostnaden. Man insåg vikten av att tak hålls i ordning för hela kyrkobyggnaden.
Kyrkostyrelsen har förra året valt att fastställa att 2018 års bidrag ska följa
KAE:s riktlinjer och inte fastställa egna sådana. Det blir en inlåsning av medel som
Svenska kyrkan självt förfogar över och kommer då inte att kunna bidra till
utveckling och stöd till projekt som tar Svenska kyrkan in i en ny framtid. Vi kommer att ha de flesta av våra kyrkobyggnader kvar i församlingar som inte är pastorat
och pastorats ägo och dessa behöver stöd och hjälp för att göra dem ändamålsenliga
i kyrkans verksamhet i 21:a århundradet efter en rimlig plan om huvudkyrka/huvudkyrkor i varje församling som inte är pastorat och pastorat. Därför menar jag att
KBB bör återgå till sitt tidigare regelverk för bidrag vid reparationer och omstrukturering av kyrkobyggnader i vårt land. Vi kan inte införa smalare krav när vi söker
bredare lösningar för framtiden och finna nya former för t.ex. uppvärmningssystem
och nya, utvecklade användningsområden. Stiften bör, utan detaljerad central
reglering, kunna besluta om användning av KBB inom ramen för stiftsbidraget. I
kyrkostyrelsens förslag till beslut 2006 står det: ”Stiften kan sedan själva bestämma
hur stor del av stiftsbidragen som ska fördelas bland församlingarna till åtgärder på
kyrkobyggnader.” Med det senaste beslutet där samma regler som för KAE ska tilllämpas för KBB stryps möjligheten till utveckling av de befintliga kyrkobyggnaderna för framtidens behov. Det är inte vad Svenska kyrkan behöver idag.
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