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Uppdrag som gatupräst eller -diakon

Sammanfattning
I detta betänkande behandlas motion 2018:73. Motionären föreslår att kyrkostyrelsen
ska utreda behovet av gatupräster eller -diakoner. Utskottet anser att det som motionären för fram i sin motion är angeläget men att det är församlingarnas uppgift att
bemanna och prioritera utifrån de pastorala behov de identifierar och möter. Därför
föreslår utskottet kyrkomötet att avslå motionen.

Utskottets förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2018:73.

Motionens förslag
Motion 2018:73 av Terence Hongslo m.fl., Uppdrag som gatupräst
eller -diakon
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att utreda behovet av uppdrag som
gatupräst eller -diakon.

Bakgrund
De som vigs till tjänst i kyrkan är tjänare åt evangelium. När kyrkan kallar till uppdragen som präst och diakon hör detta därför samman med församlingens grundläggande uppgift. Genom gudstjänst, diakoni, undervisning och mission ska människor
komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas,
Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas.
I församlingens grundläggande uppgift, en sammanfattning av det som en församling ska ägna sig åt, ryms självfallet också ”själavård” i en mer allmän mening.
Den närmare utformningen av församlingsarbetet när det gäller bemanning,
utformning av tjänster och övriga prioriteringar utifrån de pastorala behov som
församlingen identifierat, är en fråga för kyrkorådet och kyrkoherden i respektive
församling. I Svenska kyrkans strategi för kommunikation och digital närvaro
(https://internwww.svenskakyrkan.se/kommunikation/svenska-kyrkans-strategi-fordigital-kommunikation-och-narvaro) betonas att Svenska kyrkan ska finnas där människor finns och vara tillgänglig de tider på dygnet då människor har behov av kyrkan.
Stiftets roll är att främja och utöva tillsyn över den församlingsverksamhet som
bedrivs och den nationella nivåns uppgift är att i sin tur stödja stiftet i dess roll. Som
ett led i att stödja församlingarna förekommer att ett stift eller den nationella nivån
ges i uppdrag att samordna viss verksamhet. Ett exempel är funktionen med Jourhavande präst som samordnas nationellt. Utöver detta finns det präster, diakoner och
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pedagoger som ägnar delar av sin arbetstid till så kallad Nätvandring vilket innebär
att de möter människor på nätet. Nätvandrarnas erfarenheter lyfts ibland i olika former
av nationella nätverk (t.ex. konfirmandnätverk), men det har inte kommit fram behov
av att utreda det uppdraget eller den verksamheten vidare.
Tidigare behandling i kyrkomötet
Kyrkomötet har inte tidigare behandlat motioner som direkt handlat om så kallade
gatupräster eller -diakoner, däremot näraliggande motioner. 2009 års kyrkomöte
behandlade en motion om själavård och andlig vägledning (2009:21). Motionen bifölls
av kyrkomötet och kyrkostyrelsen fick i uppdrag att kartlägga och utvärdera själavård
och andlig vägledning (KmSkr 2009:16). Kyrkostyrelsen genomförde en förstudie
vilken visade att det redan fanns tillräckligt med litteratur inom området och uppdraget
var därmed slutbehandlat.
Två år senare behandlade 2011 års kyrkomöte en motion om andliga mötesplatser
(2011:7). Kyrkolivsutskottet föreslog i sitt betänkande (Kl 2011:11) att motionen
skulle avslås med motiveringen att det visserligen är viktigt att Svenska kyrkan är
närvarande där människor vistas i samhället, liksom motionärernas önskan att skapa
andliga mötesplatser, där människor befinner sig, men att det enligt kyrkoordningen
är den lokala församlingens ansvar. Kyrkomötet beslutade enligt utskottets förslag.
Till 2014 års kyrkomöte förelåg motion 2014:45 i vilken motionärerna föreslog att
det skulle tas fram en rapport som uppmuntrar till nya uttryck för att vara kyrka, ett
öppnande för ”fresh expressions” (bland andra har engelska kyrkan har visat öppenhet
för detta sätt att utveckla församlingsarbetet, inte minst genom den före detta ärkebiskopen i Anglikanska kyrkan, Rowan Williams). Motionen behandlades av Tillsynsoch uppdragsutskottet (TU 2014:1). Utskottet bejakade grundintentionen men med
hänvisning till den långsiktiga satsningen Dela tro – dela liv föreslog utskottet att
motionen skulle avslås vilket även blev kyrkomötets beslut.

Utskottets överväganden
Utskottets förslag: Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2018:73.
Utskottet anser att motionen rör en angelägen fråga för Svenska kyrkans församlingar.
Det är viktigt att präster och diakoner finns tillgängliga för spontana möten och samtal,
där människor lever och rör sig. Utskottet delar motionärens uppfattning att dessa
kontakter har att göra med den grundläggande uppgiften, särskilt diakoni och mission.
Samtidigt har utskottet uppfattningen att det är upp till den enskilda församlingen att
utifrån, pastorala behov och de vigningslöften som präster och diakoner avgett,
bestämma hur präster och diakoner ska arbeta. Utskottet föreslår därför kyrkomötet
att avslå motion 2018:73.
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På Kyrkolivsutskottets vägnar
Niklas Grahn, ordförande

Peter Ekman, sekreterare

Beslutande: Niklas Grahn, ordförande, Marie Nielsén, Ronny Hansson, Ann-Sofie
Karlsson Ågren, Peter Egardt, Kent Karlsson, Elisabet Berggård, Agne Arnesson,
Inga Alm, Ann-Christine From Utterstedt, Mats Ershammar, Karin Janfalk, Vicktoria
Bagi, Torbjörn Aronson och Margaretha Herthelius.
Övriga närvarande vid beslutstillfället: Lina Dahm, Kurt Lampinen, Anna Rapakko,
Johannes Fransson, Sara Waldenfors, Amanda Carlshamre, Erik Olebark Ringheim,
Nina Wahlin, Ellionor Moberg, Anders Ahl, Christoffer Wallin, Lisa Gerenmark,
David Castor och Magnus Jarnling.
Biskoparna Eva Brunne och Thomas Petersson har deltagit i utskottets överläggningar.
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