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Öppna kyrkor

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att utforma ett bidragssystem som
gör det ekonomiskt möjligt för pastorat och församlingar att hålla kyrkor öppna
dagtid.

Motivering
Det är väsentligt av flera skäl att våra kyrkor kan hållas öppna under dagtid. Det ligger
på pastoraten att möjliggöra detta, men av olika skäl görs det inte vad gäller alla kyrkor
i vårt land.
I motion 2015:84 av Ola Isacsson m.fl., Låsta eller öppna kyrkor, där Ekonomioch egendomsutskottets betänkande EE 2015:5 förde fram några problem som visade
på att det för vissa kyrkor kan vara svårt att hålla öppet under dagtid. Utskottet pekade
på följande: ”Bland riskerna med att hålla kyrkorna öppna kan nämnas ökad risk för
stölder och vandalisering. Ekonomiska skäl gör det i många fall svårt att ha anställd
personal på plats och många församlingar har begränsade resurser i form av frivilliga
som kan och vill ta ansvar.”
Samtidigt pekade utskottet på ett problem med öppethållande som har med staten
att göra: ”En annan risk i det långa perspektivet är statens vilja att tillhandahålla
kyrkoantikvarisk ersättning i dagens omfattning om tillgängligheten till det kyrkliga
kulturarvet minskar. Frågan kan då komma att lyftas utifrån att Svenska kyrkan inte
uppfyller överenskommelsen med staten.”
Utskottet markerade vikten av att hålla kyrkorna öppna i stor utsträckning också
när det inte är någon verksamhet, med tanke på alla som önskar besöka en kyrka för
att tända ljus, för att få vara i stillhet och ha egen andakt eller för att bara besöka och
se vilket underbart kulturarv som våra kyrkor utgör i vårt land.
Den här motionen vill ta upp frågan om problemen med att inte kunna hålla kyrkor
öppna av ekonomiska skäl.
Öppethållandet och möjliggörandet för kyrkor att faktiskt vara öppna och när de
ska vara öppna ligger på lokal nivå, men nationell nivå skulle kunna hjälpa till med
att ekonomiskt stötta de pastorat som av ekonomiska skäl inte kan ha sina kyrkor
öppna som borde vara rimligt.
När det gäller stöldrisken är det lämpligt att med sina försäkringsbolag gå igenom
det som kan anses vara stöldbegärligt i en kyrka och, om möjligt, plocka bort det under
de öppettider där det inte finns personal på plats. När det gäller möjligheter att öppna
och stänga kyrkor utan att använda befintlig personal kunde ett bidrag för automatlås
vara en lösning som nationell nivå kunde hjälpa till med.
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Nationell nivå skulle kunna införa en särskild bidragsform öronmärkt just för att
kunna hålla kyrkor öppna och på så sätt öka möjligheterna och fullfölja den önskan
från staten att våra kyrkor och kulturarv kan komma våra medlemmar och andra till
godo på ett sätt som är önskvärt i enlighet med den överenskommelse med staten som
vi har och får del av genom kyrkoantikvariska ersättningen.
Träslövsläge den 28 maj 2018
Karl-Gunnar Svensson (KR)
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