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Ekonomiskt stöd till Ungresurs.nu 
 
 
 
Förslag till kyrkomötesbeslut 
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att 
1. se till att det årligen garanteras ett fortsatt ekonomiskt stöd till Ungresurs.nu i dess 

nuvarande form, 
2. utreda förutsättningarna att knyta Ungresurs.nu till nationell nivå med fortsatt 

regional placering. 

Motivering 
Under tre år har kyrkostyrelsen tillsatt ekonomiskt stöd till Ungresurs.nu – ett praktik-
år i Svenska kyrkan (https://ungresurs.nu), verksamhetsåren 2018/2019, 2019/2020, 
2020/2021. För att hinna invänta nya beslut har Ungresurs.nu blivit garanterade stöd 
också för hela verksamhetsåret 2021/2022. 

När stödet sattes in 2018, efter beslut i kyrkomötet, så var det för att arbetet med 
Ungresurs.nu skulle kunna förstärkas och utvecklas. Så har också skett och inför 
verksamhetsåret 2021/2022 har Ungresurs.nu sett en markant skillnad i antal sökande 
både vad gäller ungdomar och praktikplatser. Verksamhetsåret 2019/2020 var det 23 
deltagare och 2020/2021 var det 33 ungdomar som påbörjade året. 

Nu inför hösten 2021 inkom det 67 ansökningar från unga personer och 59 praktik-
platser som anmält intresse. De unga som söker kommer från alla våra 13 stift och 
praktikplatserna finns i 10 av våra 13 stift. Från och med hösten 2021 kommer utöver 
Helsjöns folkhögskola (Göteborgs stift) även Älvsbyns folkhögskola (Luleå stift) att 
vara kursplats för årets fyra kurstillfällen. Vi ser en stor vinst med att hålla ihop ett 
nationellt praktikår och inte endast se på när olika regionala initiativ sjösätts. Genom 
att församlingar i många olika stift kan erbjudas inom samma program blir det möjligt 
för den unga människan att hitta ett nytt sammanhang utöver det invanda och redan 
kända. Ett sammanhang som för den unga kan få vara en växtplats för tro och reflek-
tion och där nya erfarenheter kan vinnas. 

Ungresurs.nu är en av de viktiga baser som finns för rekrytering till kyrklig tjänst. 
Inte endast till de fyra profilyrkena utan också för de unga som vill finnas i kyrkan 
som vaktmästare, trädgårdsarbetare, med administrativa uppgifter och på andra sätt. 
Med stor sannolikhet är det också så att de som genomgått ett praktikår inom 
Ungresurs.nu kommer att finnas kvar som kyrkotillhöriga och gå in i uppgifter som 
ideella och förtroendevalda. 

Även för församlingen finns det flera vinster. Dels den direkta vinsten att ha ytter-
ligare en arbetskraft och inspirationskälla i arbetslaget, dels på sikt att aktivt arbeta i 
rekryteringsarbetet för Svenska kyrkan. Så vi har helt enkelt inte råd att dra undan 
möjligheterna för Ungresurs.nu att fortsätta verka och utvecklas, för att lyfta ung-
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Mot 2021:19 domar, stärka församlingen och Svenska kyrkan och vara en del av att synliggöra och 
utbreda Guds rike. 
 
Halmstad den 1 juli 2021 
 
Karin Janfalk (ÖKA)  Lisa Gerenmark (ÖKA) 
 
Håkan Widepalm (C)  Johannes Fransson (S)  
 
Amanda Carlshamre (POSK) 
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