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Yttrande över Förslag till överenskommelse mellan regeringen och idéburna 
organisationer inom det sociala området. 
 
 
Sveriges Kristna Råd (SKR) består av 27 medlemskyrkor och 1 kyrka som är observatör. 
Dessa 28 kyrkor representerar tillsammans praktiskt taget alla kristna kyrkor och samfund i 
Sverige. SKR har deltagit i möten med den specielle utredaren Peter Örn och har 
representerats i dialoggruppen och förslagsgruppen genom Margareta S Paras. Flera kyrkor 
och kristna organisationer är dessutom medlemmar i andra paraplyorganisationer som aktivt 
deltagit i dialoger vid framtagandet av förslaget. 
 
 
Överenskommelsen som helhet 
SKR välkomnar förslaget till överenskommelse. Det är utomordentligt viktigt att den process 
som lagt grunden till förslaget har varit så öppen och att organisationerna själva haft goda 
möjligheter att ge sina synpunkter och därmed kunnat påverka förslagets utformning. Såväl 
själva processen som resultatet av den är bekräftelser av att de idéburna organisationerna är 
viktiga för välfärden, och att det ideella engagemanget har ett omistligt bidrag att ge till 
formandet av ett gott samhälle för alla. 
 
SKR uppskattar också att överenskommelsen så tydligt bejakar organisationernas roll för att 
främja mångfald. Med mångfald menar vi här utrymmet för olika kulturer att existera på sina 
villkor, möjligheterna för nya rörelser att göra sig hörda och frihet för den enskilde att växa 
och utvecklas som människa. 
 
SKR rymmer en stor mångfald kyrkor och kulturella traditioner. Den ekumeniska tanken som 
har fört dessa kyrkor samman utgår från att vi är skapade av samma Gud och att vi delar 
samma jord. Därför skall vi behandla varandra med respekt och öppenhet. Kyrkorna ser inte 
mångfalden som ett problem i första hand utan som en möjlighet och en rikedom, Genom 



möten med dem som är annorlunda vidgas perspektiven och den enskilda människan kan växa 
och utvecklas som människa. 
 
SKR vill också framhålla att trossamfunden är en viktig del av den s k ideella sektorn och att 
det inom många trossamfund eller i anslutning till dessa finns sociala verksamheter som också 
berörs av förslaget till överenskommelse. Det är viktigt att regelverk och beskattningsformer 
inte missgynnar vissa juridiska former som i det här fallet de registrerade trossamfunden. 
 
 
Principernas relevans och innehåll 
SKR menar att det är viktigt att slå fast vilka gemensamma principer som gäller vid en 
överenskommelse. Dessa principer bygger i sin tur på grundläggande värderingar av vikt för 
hur samarbete och dialog mellan regeringen och organisationerna skall utformas. 
 
Principerna bör dock inte betraktas som likvärdiga. De behöver inordnas i en värdehierarki 
som är till en hjälp, när det t ex uppstår konflikter mellan olika principer. 
 
SKR ser det inte som en tillfällighet att den första principen handlar om självständighet och 
oberoende. Det är viktigt att överenskommelsen slår vakt om organisationernas 
självständighet och oberoende. Om organisationerna får utrymme att fritt bedriva 
verksamheter som bygger på mänskliga fri- och rättigheter blir de uttryck för ett öppet, 
demokratiskt och framgångsrikt samhälle. De kan också utöva en kritisk roll genom att de 
själva står för och vakar över skyddet av t ex yttrandefriheten, mötesfriheten, 
föreningsfriheten och religionsfriheten.  
 
Bland kyrkorna finns det samtidigt en erfarenhet av att det inte är utan problem att framföra 
samhällskritik om man samtidigt är leverantör av sociala tjänster med offentlig finansiering. I 
förslaget till överenskommelse slås fast att kritiska röster från organisationerna inte får utgöra 
en risk att stöd från stat, landting och kommun dras in. Det är nödvändigt att det alltid finns en 
medvetenhet om denna risk i samarbetet mellan regeringen och organisationerna. 
 
Det bör, enligt vår mening, till de andra principerna också finnas ”en princip om frivillighet”. 
Formuleringen av en sådan princip skulle kunna bidra till att framhålla vilken stor tillgång 
frivilligheten är i det sociala arbetet. Dessutom skulle den kunna tydliggöra vad som avses 
med frivillighet och vilken roll denna spelar inom de idéburna organisationerna. 
 
 
Åtagandenas innebörd  
Från kyrkornas sida ser vi det utan tvekan som ett mervärde i den sociala verksamheten att vi 
är religiösa organisationer. Samtidigt är detta ett bidrag till mångfalden i samhället. SKR vill 
framhålla att det är i teologin som kyrkornas ideologi och värdegrund formuleras. Teologin är 
därför av avgörande betydelse för den identitet och det engagemang som kyrkorna är bärare 
av.  
 
Det är ett problem när det vid kommunala upphandlingar krävs att den som får uppdraget 
skall vara ”politiskt och religiöst obunden”. För en kyrklig organisation är detta ett omöjligt 
krav, eftersom vi utgår från att det är den kristna värdegrunden som ger profil åt 
verksamheten och därmed ett särskilt mervärde. Detta mervärde, anser vi för övrigt, måste ses 
som en kvalitetsaspekt. 
 



När ett trossamfund engagerar sig socialt är det oundvikligt att identitet och värdegrund ger 
avtryck i verksamheten. Detta står inte i motsättning till kravet på respekt för människors 
integritet och framhållandet av mänskliga rättigheter. Tvärtom, det tillhör den kristna 
värdegrunden att slå fast om samvetsfriheten, yttrandefriheten och religionsfriheten. Religiösa 
inslag som gudstjänster och andakter erbjuds alltid i respekt för människors rätt att inte 
utsättas för otillbörlig religiös påverkan.  
 
Den öppenhet som organisationerna ålägger sig att genomföra behöver definieras. De 
idéburna organisationerna omfattas inte av den offentlighetsprincip som är lagstiftad för 
riskdag, landsting och kommuner. Det finns inom organisationerna en stor öppenhet men den 
är i allmänhet mer begränsad än i det offentliga samhället. Det behöver klargöras vad som 
kommer att krävas av transparens och offentlighet inom ramen för överenskommelsen. 
 
 
Åtgärdernas innebörd 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har en avgörande betydelse för hur 
överenskommelsen kommer att behandlas regionalt och lokalt. Det är därför viktigt att SKL 
har deltagit i processen, även om det har varit med en låg profil. SKL måste, liksom 
regeringen och organisationerna, bidra till att sprida kunskap om innehållet i 
överenskommelsen. Det räcker dock inte med att informera om överenskommelsen. SKL 
behöver därutöver ta initiativ till att t ex de principer som förslaget till överenskommelse 
innehåller även blir vägledande för överenskommelser mellan kommuner och lokala 
föreningar eller församlingar. 
 
 
Framgångsfaktorer för genomförande och uppföljning 
Det finns behov av förtydligande angående skillnaden mellan den verksamhet som bedrivs 
med egna resurser och den verksamhet som är skattefinansierad. Staten har ett ansvar för den 
gemensamma välfärden och de idéburna organisationerna har en roll att värna om en 
solidariskt skattefinansierade välfärd som alla har tillgång till och råd med. Vi menar att 
samverkan inte får leda till en nedmontering av det offentligas ansvar för finansieringen av 
den gemensamma välfärden. Detta får också stöd i förslaget till överenskommelse, men bör i 
den återkommande dialogen ständigt aktualiseras. 
 
SKR vill understryka att uppgörelsen får en bred politisk förankring. Den måste vara så 
utformad och få det politiska stöd som krävs för att den inte skall rivas upp och omförhandlas, 
när den politiska ledningen förändras i samband med ett val. 
 
 
Övrigt 
Vid de möten som gjordes under hösten 2008 deltog ca 80 organisationer. Det är en viktig 
uppgift för dessa organisationer att finna en gemensam plattform så att de kan bli en något så 
när samlad samtalspart till regeringen. Samma utmaning finns på regional och lokal nivå. Det 
är naturligtvis organisationernas eget ansvar att finna former för gemensamt agerande, men 
regeringen behöver se sitt ansvar för att underlätta organisationernas arbete på att skapa en 
gemensam plattform. 
 
Folkrörelser och idéburna organisationer är viktiga i ett samhälle som är demokratiskt och 
solidariskt. För kyrkorna är utgångspunkten för detta, att det finns en tilltro till varje 



människas egenvärde liksom till förmågan att forma ett samhälle byggt på ömsesidighet och 
delat ansvar.  
 
I det diakonala-sociala arbetet i kyrkorna är den grundläggande frågan ”Vem är min nästa?” 
eller ”Vem behöver mig mest?” Det är med andra ord behoven som måste vara vägledande för 
vilka sociala insatser som skall göras. Från den utgångspunkten vill kyrkorna fortsätta att vara 
en del av ett ansvarstagande samhälle och vi ser fram emot att samverka såväl med regeringen 
som andra organisationer på det sociala området. 
 
 
 
För Sveriges Kristna Råd 
 
 
 
 
 
Lennart Molin 
biträdande generalsekreterare 


