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Återrapportering av beslut från 
Riksårsmötet 2021 
ATT-SATS-LISTA 
 

Detta är en sammanställning av några av de att-satser som beslutades av Riksårsmötet 2021. 

Nedan finner du vissa beslut samt en redogörelse av vad som gjorts sedan besluten fattades som 

förbundsstyrelsen anser har en extra vikt att återrapportera till Riksårsmötet 2022.  

 

Motion 2021: 1 - Motion om att Svenska Kyrkans Unga nationellt skall verka 
för att all barn- och ungdomsverksamhet skall vara gratis 
  
att avslå motionen. 
  
att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att undersöka hur Svenska Kyrkans Unga kan bidra 

till att sprida information om den ekonomiska stöttning som finns att få av Svenska 
kyrkan, 
Bifall: 59 Avslag: 54 Avstå: 6 

  
att uppdra åt förbundsstyrelsen att undersöka hur en kan skapa en större möjlighet för 

alla barn och ungdomar att delta på de arrangemang som genomförs inom Svenska 
kyrkan oavsett ekonomisk situation och/eller socioekonomisk bakgrund, till 
exempel genom tydlig information då eventuell ekonomisk hjälp finns att söka, 
Bifall: 62 Avslag: 52 Avstå: 5 

  
att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att redovisa undersökningens resultat vid 

Riksårsmötet 2022 samt att föra undersökningens resultat vidare till Svenska kyrkan. 
Bifall: 64 Avslag: 51 Avstå: 4 

  
Beslut togs med röstningsmetoden ”Schulze” och ”Kombinerad enkel” i VoteIT. 

 
ÅTERRAPPORTERING 
 
Förbundsstyrelsen har till följande beslut tillsatt en beredningsgrupp som tagit 
fram följande sammanställning, se nästa sida. Förbundsordförande överlämnade 
undersökningen till Svenska kyrkans Ärkebiskop Antje Jackelén den 13 april 2022 
och Svenska kyrkans generalsekreterare Helén Ottoson Lovén den 21 april 2022. 
Se undersökningen nedan.  
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SVENSKA KYRKANS UNGAS UNDERSÖKNING 

BARN OCH UNGAS MÖJLIGHET TILL EKONOMISK 
STÖTTNING I SVENSKA KYRKANS VERKSAMHET 

Genomförd under hösten 2021. 

 

BAKGRUND 

Förbundsstyrelsen fick i uppdrag att undersöka hur organisationen kan möjliggöra för fler barn 
och unga att delta i verksamhet som genomförs av Svenska kyrkan oavsett ekonomisk 
bakgrund. Till Riksårsmötet 2021, som är Svenska Kyrkans Ungas högsta beslutande organ, 
inkom motion 2021:1 om att organisationen ska verka för att all verksamhet för barn och unga 
i Svenska kyrkan ska vara gratis.  

Motion 2021:1 Motion om att Svenska Kyrkans Unga nationellt skall verka för att all barn- och 
ungdomsverksamhet skall vara gratis. 

Riksårsmötet 2021 beslutade till följd av motion 2021:1: 

att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att undersöka hur Svenska Kyrkans Unga kan bidra 
till att sprida information om den ekonomiska stöttning som finns att få av Svenska 
kyrkan, 

att  uppdra åt förbundsstyrelsen att undersöka hur en kan skapa en större möjlighet för 
alla barn och ungdomar att delta på de arrangemang som genomförs inom Svenska 
kyrkan oavsett ekonomisk situation och/eller socioekonomisk bakgrund, till 
exempel genom tydlig information då eventuell ekonomisk hjälp finns att söka, 

att  ge förbundsstyrelsen i uppdrag att redovisa undersökningens resultat vid 
Riksårsmötet 2022 samt att föra undersökningens resultat vidare till Svenska 
kyrkan. 

Förbundsstyrelsen tillsatte efter Riksårsmötet 2021 en beredningsgrupp bestående av Axel 
Hellstrand och Jonna Nilsson, förbundsstyrelsen samt Kerstin Fagerlind, förbundskansliet, att 
undersöka de tre att-satser Riksårsmötet beslutat och redovisa undersökningen i december 
2021. 
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BEREDNINGSGRUPPENS UNDERSÖKNING 

Beredningsgruppen har inventerat hur det ser ut i de olika stiften genom att kolla runt på 
hemsidor och i vissa fall samtalat med medarbetare i olika stift och församlingar. 

I sökandet efter vad som finns i de olika stiften har beredningsgruppen förstått att det inte 
finns någon samlad information om detta. Vissa stift har information och en funktionsbrevlåda 
eller ett telefonnummer där behövande kan höra av sig för att få stöd och råd. Något pastorat 
har uttalat ett stöd till sommaraktivitet. I detta fall inträde till ett sommar-bad för hela 
sommaren för alla behövande barn så att de kan få en vettig sommaraktivitet. 

Beredningsgruppen har tolkat beslut som Riksårsmötet fastslog är hur ska alla barn och unga 
kunna delta på de olika aktiviteter som Svenska kyrkan anordnar? Här är svaret inte helt enkelt.  

Svenska kyrkan är uppbyggd så att varje församling är en egen organisation och har egen rätt 
att besluta i många av de frågor som församlingen kan stå inför. Stiften finns till för stöd och 
tillsyn men kan inte besluta över hur församlingen hanterar alla frågor. 

Frågan om ekonomiskt bistånd till behövande är frågor som varje församling står inför och 
hanterar på olika sätt beroende på behov och förmåga. Det finns inte så mycket nedskrivet, i 
alla fall ligger inte denna information öppen för alla att se på till exempel hemsidor. 

I de kontakter vi haft med personal i Svenska kyrkan i samband med denna inventering har vi 
förstått att det mesta vad det gäller frågor om ekonomiskt stöd sker genom samtal. Det startar 
alltid med att personer som behöver stöd kommer till kyrkan. De som deltar ofta ökar 
möjligheten till en relation till den personal de möter på plats. De som arbetar som i kyrkan är i 
de allra flesta fall goda människokännare och vet vilken stadsdel eller miljö som just denna 
kyrka verkar i. Den samlade erfarenheten ge personalen möjlighet att se när någon behöver 
hjälp eller inte. Så tala med din församlingspedagog eller kontakt i kyrkan! 

Vad det gäller barn och deras möjlighet att delta i verksamhet är flera aktiviteter kostnadsfria. 
För att inte utsätta och stigmatisera några enskilda individer gör personalen och kyrkan sitt 
yttersta för att inte utsätta deltagare som de vet inte har förmågan att betala för sig.  

Kyrkokansliet i Uppsala, alltså Svenska kyrkan på nationella nivå har en sammanställning av 
olika fonder som det går att söka pengar ifrån. Det är vissa ansökningsperioder som gäller och 
fonderna och stiftelserna kan kräva vissa specifika kriterier för att kunna söka. Det är den som 
skänkt pengarna eller som startat fonden från början som bestämmer vad medlen ska gå till.  
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För att söka till någon av fonderna krävs det att du är myndig. Barn kan inte och ska inte 
behöva söka om ekonomiskt stöd. https://www.svenskakyrkan.se/sok-stiftelser-och-fonder 

Något som beredningsgruppen vill passa på att sprida information om i denna 
sammanställning är behovet av att kyrkan gärna tar emot pengar som de kan använda för att 
ge någon som behöver stöd. Svenska kyrkan är i stort behov av gåvor som de i sin tur fördelar 
på det bästa sätt i sin församling. 

SAMMANFATTNING 

Frågan gäller hur barn och unga kan få ekonomiskt stöd för att kunna delta i Svenska kyrkans 
aktiviteter. Att samla information om ekonomiskt stöd är svårt då information ständigt 
förändras och ser olika ut i stiften och i de enskilda församlingarna. Ta kontakt med kyrkans 
personal för att fråga om ekonomiskt stöd vid behov. Be din ledare i Svenska kyrkan att 
informera i barn- och ungdomsgrupperna!  

 

Proposition 2021:1 - Verksamhetsplan 2022 
  
att under rubriken Demokratisk rörelse ändra punkten "Svenska Kyrkans Unga ska ta 

fram en demokratiutbildning i samverkan med samarbetspartners under året" till 
"Svenska Kyrkans Unga ska genomföra en demokratiutbildning i samverkan med 
samarbetspartners under året.". 
Bifall: 121 Avslag: 1 Avstå: 0 

  
att bifalla proposition 2021:1 med gjorda ändringar. 

Bifall: 120  Avslag: 1 Avstå: 1 
  

Beslut togs med röstningsmetoden ”Kombinerad enkel” i VoteIT. 
 

ÅTERRAPPORTERING 
 
I verksamhetsplanen för 2022 är punkten ovan ändrad. Förbundsstyrelsen har 
tillsatt en beredningsgrupp som fick i uppdrag att undersöka formerna för en 
demokratiutbildning. I januari 2022 beslutade förbundsstyrelsen att tillsätta en 
projektgrupp som har i uppgift att ta fram och genomföra en 
demokratiutbildning tillsammans med Christian Olsmalm från förbundskansliet. 
En pilot av demokratiutbildningen kommer genomföras på Rikshelgen 2022. 

 

https://www.svenskakyrkan.se/sok-stiftelser-och-fonder
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Motion 2021:3 - Rikstäckande ungdomsläger 
  
att uppdra förbundsstyrelsen att undersöka möjligheterna att ha ett 

rikstäckande läger för ungdomar i organisationen, 
  
att uppdra förbundsstyrelsen att undersöka vilka åldersgrupper som ett 

rikstäckande läger ska innefatta  
Bifall: 75 Avslag: 40 Avstå: 7 

  
Beslut tas med röstningsmetoden ”Schulze” och “Kombinerad enkel” i VoteIT. 

 
ÅTERRAPPORTERING 

 
Förbundsstyrelsen har tillsatt en beredningsgrupp bestående av två representanter 
från förbundsstyrelsen och Christian Olsmalm, arrangemang och 
utbildningssamordnare från förbundskansliet. Gruppen fick i uppdrag att 
undersöka såväl möjligheten för ett rikstäckande läger för ungdomar samt vilka 
åldersgrupper ett rikstäckande läger ska innefatta. Beredningsgruppen 
presenterade i december 2021 undersökningen. Förbundsstyrelsen beslutade i 
december att tillsätta en projektgrupp vars uppgift är att förbereda och planera 
nästa Riksläger. Projektgruppen presenterade i mars 2022 en projektplan för en 
pilot för ett Riksläger 2023. Förbundsstyrelsen beslutade i mars 2022 att Svenska 
Kyrkans Unga ska genomföra ett Riksläger under påsken 2023. 
Förbundsstyrelsen såg en möjlighet att redan under 2023 genomföra en liten 
version av ett Riksläger. Syftet med piloten är att kunna dra lärdomar för 
planering av nästa Riksläger. Förbundsstyrelsen ansåg att det fanns ett högt 
intresse och en vilja bland medlemmarna att ha ett Riksläger. För att möjliggöra 
detta i närtid valdes det att ha en snäv och hög åldersgrupp som kan delta utan att 
det behövs planeras in i distriktens verksamhet då dem kan åka som enskilda 
medlemmar. Piloten är ett första steg i att undersöka intresse och etablera 
Rikslägerandan bland medlemmarna. Den 2 maj gjordes ett distriktsutskick med 
en första information med bland annat datum.  
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Motion 2021:4 - Uppdatering, medlemssidor 
  
att anse motionen besvarad, 
  
att uppdra åt förbundsstyrelsen att tillsätta en referensgrupp för kontrollering av den 

uppdaterade medlemssidan. 
Bifall: 88 Avslag: 29 Avstå: 5 

  
Beslut togs med röstningsmetoden ”Schulze” och “Kombinerad enkel” i VoteIT. 

 
ÅTERRAPPORTERING 

 
Förbundsstyrelsen har tillsatt en referensgrupp som träffats under tre träffar. Gruppen har 
bestått av sex medlemmar samt förbundsordförande Tova Mårtensson och 
medlemshandläggare Dan Westberg från förbundskansliet. Tyvärr har inte vår 
hemsideleverantör blivit klar med sin del av uppdraget och referensgruppen väntar på att få 
testa och se slutresultatet. 
  

 

Proposition 2021:3 - Påverkansdokument 2022-2025 
  
att anta påverkansdokumentet för 2022-2025 med gjorda ändringar, 

Bifall: 125 Avslag: 0 Avstå: 5 
  
att under Vision Teologi väger tungt lägga till som mål "Svenska kyrkan ska utlysa 

klimatnödläge och agera därefter." 
Bifall: 67 Avslag: 32 Avstå: 23 

  
Beslut togs med röstningsmetioden ”Kombinerad enkel” i VoteIT. 

 
ÅTERRAPPORTERING 
 
Under Vision Teologi väger tungt i Påverkansdokumentet 2022-2025 har 
punkten "Svenska kyrkan ska utlysa klimatnödläge och agera därefter." lagts till. 
Svenska Kyrkans Ungas Påverkansdokument 2022-2025 finns på hemsidan under 
[Om oss] – [Styrdokument] – [Antagna årsdokument]- [Påverkansdokument för 
2022-2025].  
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Proposition 2021:4 - Uttalande gällande ekocid 
  
att bifalla propositionen. 
  

Beslut togs med röstningsmetoden ”Schulze” i VoteIT. 
ÅTERRAPPORTERING 

 
Riksårsmötets beslutade att göra uttalandet enligt propositionen. Svenska 
Kyrkans Unga har efter uttalandet arbetat aktivt med frågan. Svenska Kyrkans 
Unga har närvarat vid lanseringen av den internationella konferensen Interfaith call 
for Ecoside Law – Faith for Ecoside Law den 16 september tillsammans med 
representanter från flera olika trossamfund, ett initiativ som Sveriges Kristna Råd 
stod bakom. Den 26 oktober 2021 gjorde biskopsmötet ett uttalande där de 
ställde sig bakom ekocide som ett svar på Svenska Kyrkans Ungas uttalande. 
Biskoparna skrev en artikel i DN debatt klimatförändringarna och klimaträttvisa 
med behovet av ekocid som nytt internationellt brott inför klimattopmötet  
COP-26 i Glasgow.  
 
Se Biskoparnas artikel i DN: https://www.dn.se/kultur/sveriges-biskopar-
fragan-om-klimatrattvisa-ar-rotad-i-en-biblisk-tanke/  

 

https://www.dn.se/kultur/sveriges-biskopar-fragan-om-klimatrattvisa-ar-rotad-i-en-biblisk-tanke/
https://www.dn.se/kultur/sveriges-biskopar-fragan-om-klimatrattvisa-ar-rotad-i-en-biblisk-tanke/
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