Stockholms Stift, Barnkonsekvensanalys
Mötesplats Stockholm
Bakgrund
Stockholms stift avyttrade Graninge Stiftsgård 2011 efter beslut i Stiftsstyrelsen. Gården
hade som en av sin främsta uppgift att samla barn och unga till fördjupning och gemenskap i
kristen tro. Stiftsgården låg i Boo Församling Nacka kommun.
Eftersom Stockholms stifts uppdrag fortsättningsvis är att stärka och fördjupa
församlingarnas förmåga att fullgöra den grundläggande uppgiften lämnades inte tanken på
stiftsgemensamma mötesplatser.
Stiftsstyrelsen beslutade att tillsätta ett projekt för att utreda behov av ny
församlingsövergripande mötesplats. Projektet står nu inför ett inriktningsbeslut hösten 2014
samt slutgiltigt beslut om ny mötesplats maj 2015.
Kartläggning generellt barn och unga i Stockholms stift.
Stockholms stift är ett geografiskt litet stift men med många församlingar av olika social
karaktär. Antal medlemmar i Svenska Kyrkan i Stockholms stift i åldrarna 0-19 år 2013 är:
210,093 dessutom antecknade 91655 stycken.
Barn i ekonomisk utsatthet
Stockholms län har 18 procent barn och unga som lever i ekonomiskt utsatthet.
Botkyrka kommun har 31 procent barn och unga som lever i ekonomisk utsatthet.
Danderyds kommun har 6 procent barn och unga som lever i ekonomisk utsatthet.
Konfirmerade i Stockholms stift under 2013
3992 stycken det vill säga 32 procent. De senaste fem åren har en ökning skett.

Stockholms stift möter barn och unga i åldrarna 10-19 år
Gruppverksamhet
10-12 år 2193st
13-15 år 905st
16-19 år 1839st
Öppen verksamhet
10-12 år 14648
13-15 år 20924
16-19 år 23608
Källa kommun/län statistik: Barnombudsannen Max 18
Källa Stockholms stift: svenskakyrkan.se

Kartläggning av Svenska Kyrkans Ungas medlemmar
För att göra barn och unga delaktiga inför beslut har projektet har valt att avgränsa
barnkonsekvensanalysen genom att genomföra kartläggningen via Svenska Kyrkans unga i
Stockholms stifts medlemmar(SKUSS).
Medlemsstatistik september 2014
43 aktiva lokalavdelningar (LA)
1229 medlemmar totalt, en stor majoritet av medlemmarna är flickor/kvinnor.
Ålderspann
0-11 år 15 %
12-16 år 60 %
17-22 år 15 %
13-29 år 10 %
Beskrivning
Januari 2012
28 januari 2012 genomfördes en öppen workshop i Brännkyrka församling dit alla ungdomar
16+ via sina församlingar var inbjudna. Kvällen resulterade i cirka 200 deltagare som gavs
möjlighet att fritt tänka och önska om en ny gemensam mötesplats. En stor majoritet
önskade fortsatt möjlighet till församlingsövergripande läger. Dessutom önskades en central
mötesplats för ungdomar i Stockholm city med till exempel Café. Övrigt önskades en
ungdomsrådsgrupp till Biskopen två gånger per år.
Februari 2014
Under ett av delprojekten i arbetet med Mötesplats Stockholm skickades en riktad enkät i
februari 2014 ut till församlingarnas medarbetare och förtroendevalda samt Svenska Kyrkans
ungas medlemmar i LA. Enkäten besvarades av 232 personer, 5 procent var medlemmar
från Skuss.
I enkäten framgår tydligt önskemål om en fysisk central mötesplats där samarbete över
församlingsgränserna förekommer. Det framkommer även att församlingarnas ungdomar vill
vara med och påverka utformning och innehåll av den nya mötesplatsen.
Oktober 2014
Den 1 oktober 2014 bjöd Stockholms stift in till en diskussionskväll med syftet att säkra barn
och ungas perspektiv innan inriktningsbeslutet gällande projekt mötesplats Stockholm gick
vidare i beslutsprocessen hösten 2014.
Stockholms stiftskansli skickade en riktad inbjudan till SKUSS:s stiftskonsulent,
kommunikatör samt hela distriktstyrelsen med önskan om hjälp att sprida inbjudan via sina
egna informationskanaler. SKUSS har 1500 medlemmar i Stockholms stift.
Till diskussionskvällen anslöt åtta medlemmar från Svenska Kyrkans unga i Stockholms stift
varav fyra var styrelseledamöter från distriktstyrelsen. Ingen av deltagarna var under 18 år.
Vid diskussionskvällen presenterade projektledare Pär Åkerström förslag till inriktningsbeslut
för mötesplats Stockholm. Öppen diskussion fördes i gruppen efter presentationen och
följande huvudlinjer framkom.
•
•

Att Svenska Kyrkans unga är en integrerad del i planeringen från början
Svenska kyrkans unga som organisation ska vara lika integrerad som stiftskansli och
biskopen

•
•
•
•
•

Öppet och tillgängligt för alla aktörer med flexibla lösningar utanför kontorstid.
Ideellas tillgänglighet och barn och ungas möjlighet till att vara aktörer på riktigt.
Att inte bygga in mötesplatsen bakom låsta dörrar utan ge barn och unga förtroendet
att spontant använda lokaler och konferensytrymmen och så vidare
Det måste synas att här får barn och unga vara och dela gemenskap med andra
Generationsövergripande församlingsliv och verksamhetsaktiviteter
Att ha övernattningsmöjlighet för läger centralt i Stockholm är inte en prioritet.
Däremot finns en önskan att Stockholm stift genomför en kartläggning av lägergårdar
i stiftet. Denna kartläggning kan generera ett långsiktigt avtal med den aktör som är
mest prisvärd och ligger inom rimligt reseavstånd med SL kort. Dock inte längre än en
timmes resväg från Stockholms city.

Analysen
Utifrån barn och ungas workshop 28 januari och den enkät som sammanställts ser vi att det
finns en stark önskan att nya mötesplatsen ska kunna erbjuda lägeralternativ. Vid
workshopen den 28 januari var lägermöjlighet det tydligaste önskemålet. Vid enkätfrågan om
övernattningsmöjlighet på mötesplats Stockholm svarade 7 procent instämmer. Då
svarsfrekvensen på den totala enkäten från Skuss var 5 procent drar vi slutsatsen att
majoriteten av dom som önskade övernattningsmöjlighet är ungdomar.
Majoriteten önskar en ny central mötesplats i Stockholm. Den troliga motsättningen mellan
barnens perspektiv och de vuxnas önskemål är om det ska finnas möjlighet till övernattning
eller inte.
Hösten 2014 kan vi konstatera att övernattningsmöjlighet inte ställs som ett krav på
mötesplats Stockholm däremot ställer sig de tillfrågade positiva till alternativa lösningar.
Övernattning är fortfarande högt prioriterat.
Utifrån att projektet har valt att avgränsa barn och ungas delaktighet genom att göra
kartläggningen och föra samtal via SKUSS bedömer vi att barn i ekonomisk utsatthet inte är
representativa i tillräckligt stor omfattning. I det geografiska området Stockholms stift med
sina drygt 60 församlingar lever många barn och unga med olika grundläggande
förutsättningar.
Utifrån inledande kartläggning och beskrivning har endast en mycket liten del av Stockholms
stifts barn och unga getts möjlighet att vara delaktiga kring frågan om en ny gemensam
mötesplats. Vår bedömning är att kompletterande till exempel församlingsövergripande
workshops bör genomföras för att säkerställa en aktuell kartläggning. En
församlingsövergripande workshop bör genomföras 2015 genom redan planerade
mötesplatser såsom, Uppdrag global 28 mars 2015, SKUSS årsmöte april 2015 samt
mötesplats konfirmand våren 2015.

Eva von Eckermann & Anna Rödström

