Motion
Upplåtelse av pastoratets kyrkor
Enligt Kyrkoordningen är det Församlingsrådet som godkänner upplåtelse av kyrkorum som
används till annat ändamål än gudstjänst. Samtliga Församlingsråd i Malmö pastorat har
delegerat detta till arbetsledande präst. Däremot ska Kyrkorådet enligt Kyrkoordningen ha hand
om den ekonomiska förvaltningen och förvalta pastoratets egendom. Alla kyrkorum ingår i det
som är pastoratets egendom.

För att kunna förvalta denna fasta egendom på bästa möjliga sätt måste Kyrkorådet ge någon
sorts vägledning till Församlingsråden när de upplåter kyrkorum. Denna vägledning kan beröra
ämnen som vilka aktörer som inte får låna kyrkorummen och hur ansvar fördelas när
kyrkorummen lånas ut. Med det reglemente för uthyrning av lokaler som pastoratet har idag är
det Församlingsråden som bestämmer under vilka villkor man vill upplåta kyrkorum medan
Kyrkorådet bär det ekonomiska ansvaret. Då Kyrkorådet bär det ekonomiska ansvaret är det
endast naturligt att Kyrkorådet skapar något sorts vägledande ramverk för upplåtelse av
kyrkorum, som behandlar ekonomiska och principiella ämnen.

Dokumentation vid upplåtelse av kyrkor är inte någon självklarhet i Malmö pastorat. Detta har
framkommit i mejlkonversation med före detta kyrkoherden Håkan Wilhelmsson där
Wilhelmsson menar att det finns flera olika upplåtelser där besked har lämnats muntligen, och att
det saknas dokumentation (bilaga 1).

Sverigedemokraterna har varit i kontakt med 1:e stiftsjurist i Lunds stift Eirik Ski som menar att
det bör finnas någon typ av dokumentation vid upplåtelse, såsom en ansökan om att få hyra
kyrkan och i vart fall ett skriftligt beslut om upplåtelse (bilaga 2).

Att pastoratet lånar ut kyrkor utan skriftlig dokumentation är inte acceptabelt. Även om det är
Församlingsrådet som tar beslut om upplåtelse och har delegerat detta till arbetsledande präst så
måste det finnas ett skriftligt beslut om upplåtelse och villkoren för upplåtelse. Det är omöjligt
för Kyrkorådet att förvalta pastoratets egendom om man inte har skriftliga beslut som visar vem
som har lånat vad och villkoren för utlåningen. Dessutom blir det svårt för revisorskollegiet att
följa en beslutsprocess om besluten har tagits muntligt.

Då Kyrkorådet enligt Kyrkoordningen har hand om den ekonomiska förvaltningen och ska
förvalta pastoratets egendom, är det självklart att Kyrkorådet ska även veta hur och när
pastoratets egendom nyttjas av andra aktörer. Därför menar Sverigedemokraterna att Kyrkorådet
bör på regelbunden basis informeras om pågående upplåtelser.

Det är viktigt att Kyrkorådet får veta hur egendomen används och av vem, då Kyrkorådet bär ett
ansvar för denna egendom. Det är omöjligt att förvalta pastoratets egendom om man inte vet
vilka som nyttjar den. Så är fallet idag. Med muntliga överenskommelser och ett lokalt regelverk
för uthyrning av lokaler som varken kräver dokumentation eller ger någon principiell eller
ekonomisk vägledning så är det omöjligt för Kyrkorådet att förvalta pastoratets egendom på ett
ändamålsenligt sätt.

Med bakgrund av ovanstående föreslås Kyrkofullmäktige besluta:
-

Att ge Kyrkorådet i uppdrag att upprätta rutiner och riktlinjer avseende upplåtelse av
pastoratets egendom.

-

Att vid upplåtelse av pastoratets egendom så ska det finnas en ansökan från den som vill
nyttja egendomen och ett skriftligt beslut från pastoratet om upplåtelse.

-

Att pågående upplåtelser redogörs för Kyrkorådet på regelbunden basis.
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