Reservation
Kyrkorådet
Malmö Pastorat 2019-09-09
Representations- och uppvaktningsreglemente
Sverigedemokraterna önskar att återremittera ärendet till kyrkorådets arbetsutskott för att kyrkorådets
arbetsutskott ska utforma en alkoholpolicy som inte är beroende av godtyckliga beslut från kyrkorådets
ordförande.
I förslaget till reviderad representations- och uppvaktningsreglemente är det ordföranden för
kyrkorådet som ska besluta när alkohol kan serveras som måltidsdryck. Sverigedemokraterna menar
att ordförandebeslut om servering av alkohol vid måltider ska ersättas av tydliga regler och riktlinjer
om när det är lämpligt att servera alkohol och när det är olämpligt.
Det är även kyrkorådets ordförande som bestämmer när alkoholhaltiga drycker får ges som en gåva.
Bortsett från att 16 procent av Sveriges befolkning anger att de har en riskkonsumtion av alkohol,
enligt Folkhälsomyndigheten, så anser Sverigedemokraterna att många som betalar kyrkoavgiften
förmodligen inte vill att deras pengar finansierar andra människors alkoholkonsumtion.
Alkohol är en av de riskfaktorer som bidrar mest till sjukdomsbördan i Sverige enligt det internationella
projektet ”Global Burden of Disease”.
Sverigedemokraterna menar att Malmö pastorat har ett moraliskt ansvar att utveckla en mer principiell
hållning gentemot alkoholkonsumtion inom pastoratets verksamhet, än att endast låta kyrkorådets
ordförande ta beslutet.
Vi yrkar att ärendet återremitteras till kyrkorådets arbetsutskott för att kyrkorådets arbetsutskott ska
utforma en alkoholpolicy som inte är beroende av godtyckliga beslut från kyrkorådets ordförande.

Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)
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Församlingsinstruktion/Pastoratsinstruktion
Enligt förslaget till pastoratsinstruktion ska det finnas minst två prästtjänster i varje lokal kyrka, en
diakontjänst samt en kyrkomusikertjänst. Det finns ingen motivering till varför det behöver vara så.
Sverigedemokraterna anser att det inte finns någon anledning att i pastoratsinstruktionen lägga ett
minimum på hur många anställda eller vilka kategorier av anställda det ska finnas i varje lokal kyrka.
Enligt förslaget till pastoratsinstruktion så är kyrkorådet en styrelse som ”ska ha omsorg om
församlingslivet och har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande
uppgift blir utförd.” (KO 4 kap. 2 §)
Kyrkorådet har ännu en viktig uppgift, lika viktig som den som nämns i förslaget till
pastoratsinstruktion, vilket är att ”uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på församlingens eller
pastoratets ekonomiska ställning.” (KO 4 kap. 3 §)
Sverigedemokraterna anser att även kyrkorådets uppgifter som berör ekonomin ska nämnas i
förslaget till pastoratsinstruktion.
Vi yrkar att följande mening tas bort från förslaget till pastoratsinstruktion: ”I pastoratet ska finnas minst
2 prästtjänster i varje lokal kyrka, en diakontjänst samt en kyrkomusikertjänst.”
Vi yrkar att KO 4 kap. 3 § ges lika stor vikt i förslaget till pastoratsinstruktion som KO 4 kap. 2 § givits.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)
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Försäljning av Södra Sallerups prästgård
I ärendebeskrivningen kan man läsa att ”i september 2018 behandlade Verksamhetsrådet i Husie
frågan och har inkommit med en skrivelse där rådet stöder en försäljning”.
Ingenstans i verksamhetsrådets skrivelse står det att verksamhetsrådet stödjer en försäljning av Södra
Sallerups prästgård. Det är skandalöst att kyrkorådets arbetsutskott sprider lögner.
Det som bland annat framgår av verksamhetsrådets skrivelse är att Husie församlingshem kommer
inte kunna ersätta Södra Sallerups prästgård och att verksamheten kommer drabbas.
I skrivelsen kan man också läsa att försäljningen av prästgården kommer öka frustration och oro hos
församlingsbor i Södra Sallerup och i hela Husie kyrkas omnejd, som redan nu upplever att Södra
Sallerup bortprioriteras vid verksamhets- och gudstjänstplanering till förmån för Husie kyrka och
församlingshem.
Enligt skrivelsen finns det också en risk att församlingen i Husie får en sämre relation med perifert
engagerade församlingsbor. Följande kan man också läsa i skrivelsen från verksamhetsrådet i Husie:
”Vad gäller risken för övriga verksamheter förlagda i prästgården är att känslan för det lokala
sammanhang som prästgården varit med och skapat framförallt för de boende ute i S Sallerup uteblir
och att dessa medlemmar inte längre vill vara aktiva i församlingens arbete. Viss verksamhet, som
exempelvis jubilarfesterna kommer få begränsas i sitt deltagarantal för att rymmas i
församlingshemmets lokaler. Risken med att sälja prästgården är också att Svenska kyrkan gör sig av
med en unik miljö som på sikt kunde användas på ett annat sätt än vad den gör idag.”
Sverigedemokraterna kan endast hålla med innehållet i skrivelsen. Ingenstans i skrivelsen står det att
verksamhetsrådet stödjer en försäljning av Södra Sallerups prästgård.
Sverigedemokraterna beklagar att den barnkonsekvensanalys som genomförts gällande försäljningen
av Södra Sallerups prästgård inte finns med i underlaget. Barnkonsekvensanalysen visar tydligt att
dopverksamheten i hela Malmö pastorat kommer drabbas om Södra Sallerups prästgård säljs.

I ett mejl (2019-07-04) från verksamhetsrådets ordförande i Husie, Ann-Marie Persson (POSK) skriver
hon följande:
”Vi i verksamhetsrådet kom med tydliga signaler att majoriteten var mot försäljning. Hade dessutom en
namninsamling våren 2017 mot försäljning.”
Mejlet kommer finnas bifogat till reservationen då vi sverigedemokrater tycker det är viktigt att den
demokratiska organisationen inom kyrkan fungerar och att verksamhetsrådets vilja framkommer i
underlaget.
Det är en skandal att kyrkorådets arbetsutskott sprider rykten om att verksamhetsrådet i Husie stödjer
en försäljning medan de egentligen har gjort allt de kan för att motarbeta en försäljning. Det är
misstänksamt beteende från kyrkorådets arbetsutskott som väcker frågetecken omkring varför Södra
Sallerups prästgård ska säljas och till vem.
Sverigedemokraterna har fortfarande inte fått veta varför Södra Sallerups prästgård, som har låga
driftskostnader, överhuvudtaget ska säljas. Kyrkorådets arbetsutskott har hittills inte presenterat en
enda anledning till varför Södra Sallerups prästgård ska säljas.
Vi yrkar avslag på förslaget till beslut.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

Bilaga: Mejlkonservation med Ann-Marie Persson, ordförande i verksamhetsrådet i Husie
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Svarsbrev angående Bunkeflo kyrka
Ännu ett brev har inkommit till Malmö pastorat som visar vikten av Bunkeflo kyrka, för
församlingsborna som bor i närheten av kyrkan. I juni lämnade Sverigedemokraterna en
namninsamling med 1737 underskrifter till Malmö pastorat, för en renovering av Bunkeflo kyrka. Även
Sverigedemokraternas riksdagsledamöter från kulturutskottet har engagerat sig för att rädda Bunkeflo
kyrka.
Bunkeflo kyrka är en skyddad kyrka enligt Kulturmiljölagen. Tanken är att Svenska kyrkan ska ta hand
om dessa kyrkor, inte riva dem. I ett möte mellan bunkeflobor och kyrkorådets ordförande, den 11 juni,
visade det sig vilken avsky många bunkeflobor känner inför en rivning av Bunkeflo kyrka. Vi hoppas att
kyrkorådets ordförande Claes Block tog till sig denna kritik. Någonstans måste Svenska kyrkan beakta
vad kyrkans medlemmar tycker om hur kyrkorummet ska förvaltas.
Sverigedemokraterna verkar för en renovering av Bunkeflo kyrka. Det är uppenbart för oss
sverigedemokrater att det andliga och kulturella behovet av Bunkeflo kyrka är stort och kommer
fortsätta vara stort.

_____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)
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United Mariakyrkan
Oklarheterna omkring upplåtelsen av Sankta Maria kyrkan till United Öresundskyrkan har föranlett
Sverigedemokraterna att lämna in en motion till kyrkofullmäktige med tre förslag:
-

Kyrkorådet ska upprätta rutiner och riktlinjer avseende upplåtelse av pastoratets egendom.

-

Att vid upplåtelse av pastoratets egendom 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.

United Öresundskyrkan har i två år använt sig av Sankta Maria kyrkan och angett Sanka Maria kyrkan
som sin besöksadress. Detta har gjorts utan några som helst avtal eller dokumentation. Det avtal som
kyrkorådet godkänner nu, för det som förmodligen är United Öresundskyrkans tre sista månader i
Sankta Maria kyrkan, borde upprättats från första början.
I två år har United Öresundskyrkan uppehållit sig i Sankta Maria kyrkan utan något som helst juridiskt
ansvar. Det är först nu som kyrkorådet godkänner ett avtal där man slår fast att United
Öresundskyrkan kommer betala för eventuell skadegörelse på Sankta Maria kyrkan.
Det finns många frågetecken omkring United Öresundskyrkans vistelse i Sankta Maria kyrkan som
behöver redas ut. Bland annat är frågan, vilka som var ansvariga för att ha lämnat över en kyrka till
United Öresundskyrka utan någon som helst dokumentation? Sverigedemokraterna efterfrågar en
granskning för att ta reda på hur rutinerna omkring upplåtelse av kyrkorummet har brustit i Malmö
pastorat, om det nu överhuvudtaget finns några rutiner.

_____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

