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Förslag till kyrkomötesbeslut 
1. Kyrkomötet beslutar att avsätta 35 miljoner kronor för församlingarnas flykting-

arbete. 
2. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att skapa ett system som 

säkerställer att församlingar enkelt kan få del av medel för flyktingarbete. 

Motivering 
Företaget RFM Skog & Fastighet AB fick i maj ett kontrakt med Migrationsverket 
för att öppna ett asylboende i det f.d. gruppboendet i Grännaforsa. Hur många som 
kommer att bo där, har det inte lämnats information om. När boendet öppnar är 
också oklart. Situationen ter sig typisk. Om församlingen ska engagera sig i 
flyktingarbete är de kyrkliga lokalerna inte nästgårds, inte heller affärer, bibliotek 
eller andra samlingsplatser. Men det är i byar och samhällen av detta slag företag 
kan skaffa lokaler och så tjäna pengar på asylmottagning.  

Att den lokala församlingen ska ta ekonomiskt ansvar för flyktingmottagande har 
kyrkomötet inte sett vara rimligt. Det är inte heller rimligt att det ansvaret ligger på 
stiften, när somliga stift får ta ett större ansvar för flyktingmottagande än andra. På 
nationell nivå måste det finnas resurser som enkelt kan rekvireras när eller om 
församlingen engagerar sig i ett flyktingarbete. Med besked att det kommer fler 
flyktingar till Sverige tycks det enklast att avsätta det belopp församlingarna detta år 
menade sig behöva, 35 miljoner kronor. Det kan tyckas vara mycket pengar, men för 
ett arbete med socialt utsatta EU-medborgare begär Växjö pastorat 11 miljoner och 
det kan vara en nyttig jämförelse i sammanhanget. (Källa: Smålandsposten 18 juli 
2015) 

När 5 miljoner kronor efter kyrkomötesbeslut fördelades denna försommar fick 
inga församlingar i de s.k. storstadsregionerna några bidrag och verksamhet som inte 
startat prioriterades. Stiften hade fått se förslagen till fördelning men inte underlag 
och tydligen inte involverats i processen för övrigt. Det betydde att församlingar 
som satsat resurser på flyktingarbete blev utan medan de som sa sig skola satsa, 
kunde få.  

Det tycks knappast vara ett riktigt rättvist system.  
Hur ett system som säkerställer att församlingar enkelt kan få ersättningar för de 

satsningar som görs ska konstrueras, är inte helt enkelt att säga. Ett maxbelopp som 
går att söka är en möjlighet - hur nu ett sådant belopp ska kunna beräknas. Man kan 
också tänka sig att beloppet kan ansökas i efterhand med 75 procent av verkliga 
verksamhets- och personalkostnader men det blir tungrott. Det är också tänkbart 
med generella belopp med ett grundbelopp som räknas upp efter antalet boende-
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Mot 2015:89 platser. Hur dessa avvägningar ska göras måste vara en fråga för kyrkostyrelsen. 
Huvudsaken är att systemet blir enkelt och transparent. 

Rimligtvis måste stiften ta sitt ansvar att fungera konsultativt gentemot de 
berörda församlingarna. Barmhärtigheten är ett krav. Främlingen finns hos oss. Men 
den insats Svenska kyrkans församlingar ska göra, får inte frita kommuner eller stat 
från deras ansvar för ett anständigt flyktingmottagande. Det måste också markeras. 
Och kanske skulle Svenska kyrkan på alla nivåer fråga om det verkligen ska gå att 
skapa sig vinster på det förhållandet att människor befinner sig på flykt. Profeten 
Jesajas ord kan vara tillämpliga (Jes 58:6–9). 
 
Moheda den 22 juli 2015 
 
Dag Sandahl (FK) 


