Kyrkomötet
Mot 2017:107

Kyrkomötet
Motion 2017:107
av Mats Hagelin

Kyrkounderhållsbidrag

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att se till att kyrkounderhållsbidrag kan användas för åtgärder som syftar till bevarande, användning och
utveckling av kyrkliga kulturminnen.

Motivering
Beslutet om att rikta det nya kyrkounderhållsbidraget (KUB) endast till underhåll av
kyrkobyggnaderna är en kraftig förändring och försämring av dagens kyrkobyggnadsbidrag (KBB) som stiften sedan länge använt och fördelat även för sådana
åtgärder som inte kan erhålla kyrkoantikvarisk ersättning (KAE).
I dagsläget får KAE nästan enbart användas till åtgärder som syftar till att bevara
de av kulturmiljölagen skyddade kyrkliga kulturminnena. KBB har däremot kunnat
användas även för att ”använda och utveckla” vårt kulturarv. På detta sätt har
Svenska kyrkan kunnat framhålla att vi tar ett komplett ansvar för det kyrkliga
kulturarvet. Vi har efterföljt de av Riksdagen år 2009 (och 2017) antagna kulturpolitiska målen där just principen att ”bevara, använda och utveckla” lyfts fram. Vi
har även kunnat plädera för utvidgad användning av KAE utifrån statens
kulturpolitiska målsättning vid kontrollstationerna 2009 och 2014. Beslutet om att
KUB endast ska kunna tilldelas till projekt som redan är berättigade KAE begränsar
och försämrar Svenska kyrkans och stiftens möjligheter att ta sitt ansvar för det
kyrkliga kulturarvet.
KUB kan exempelvis inte användas för tillgänglighetsåtgärder i kyrkorna, inte
heller för ändringar som motiveras av liturgins eller verksamhetens behov, t.ex.
omgestaltning av orglar eller skapande av barnhörnor. KUB kan heller inte användas
för ofta nödvändiga renoverings- och ombyggnadsarbeten i samband med borttagning av bänkar längst framme i kyrkorummet för att skapa mer funktionellt
kyrkorum för gudstjänstfirande.
Enligt regeringens proposition 1996/97:35, ”Ett nytt system för ekonomisk
utjämning inom Svenska kyrkan”, behölls KBB som en komponent i utjämningssystemet. Förslaget baserades på den föregående utjämningsutredningen och där det
enligt propositionen fanns ett brett stöd för ett friare och decentraliserat bidrag som
skulle kunna användas för alla arbeten på en kyrka. När den kyrkoantikvariska
ersättningen infördes var KBB därmed ett viktigt komplement till ersättningen som
endast får användas för kulturhistoriskt motiverade kostnader på de lagskyddade
kyrkliga kulturminnena. Att begränsa KUB till samma ändamål som KAE går
därmed emot de riksdagsbeslut som ligger till grund för överenskommelsen mellan
staten och Svenska kyrkan.
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Genom beslut om användning av KUB skickar Svenska kyrkan en olycklig
signal till staten: ”Vi vill endast bevara, inte använda eller utveckla det kyrkliga
kulturarvet!” Beslutet strider mot andemening och text i regeringens kulturarvsproposition som lämnades till Riksdagen i mars 2017. Beslutet försvårar även diskussioner om framtida KAE-användning vid kontrollstationen 2019.
Simrishamn den 27 juli 2017
Mats Hagelin (BA)
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