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Utvärdering av kyrkomötet 2020

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att med anledning av kyrkostyrelsens skrivelse 2020:1 Verksamhet och ekonomi för Svenska kyrkans nationella nivå 2021–2023 med anledning av
coronapandemin uppdra till kyrkostyrelsen att göra en särskild utvärdering av kyrkomötet 2020.

Motivering
Kyrkomötets presidium brukar göra en utvärdering av varje kyrkomöte. Men
kyrkomötet 2020 blev något helt annorlunda som till stora delar har påverkat
kyrkostyrelsens skrivelse 2020:1 Verksamhet och ekonomi för Svenska kyrkans
nationella nivå 2021–2023 med anledning av coronapandemin. Därför är det viktigt
att kyrkomötet fattar ett beslut om en särskild utvärdering för kyrkomötet 2020 med
anledning av coronapandemin.
Coronaviruset ställde till det för hela världen 2020 vilket också påverkade kyrkomötet. En överenskommelse gjordes med kyrkomötets presidium och gruppledarna
för kyrkomötets nomineringsgrupper som innebar ett kyrkomöte med begränsat antal
ledamöter och att kyrkomötet genomfördes digitalt.
På grund av den situation vi befinner oss i genom pandemin var det svårt att göra
på annat sätt för att kunna hålla fast vid Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Alternativet hade varit att ställa in kyrkomötet, men det kom presidiet och gruppledarna fram till var ett sämre alternativ.
Frågan är vad vi kan lära oss av det här om en liknande situation uppstår i framtiden. Borde det finnas en beredskap för sådana här händelser i kyrkoordningen? Kan
den demokratiska grund som Svenska kyrkan står i gälla fullt ut för de beslut som
fattas på ett sådant kyrkomöte? Skulle det finnas en särskild överklagansmöjlighet
mot de beslut som fattas av ett decimerat kyrkomöte när Svenska kyrkan måste följa
beslut som fattas av regering och statliga myndigheter?
Eftersom det har blivit så här är det viktigt att kyrkostyrelsen får ett uppdrag att
särskilt utvärdera detta kyrkomöte för att dela erfarenheter och annat som vi kan ha
nytta av i fall en liknande situation skulle uppstå vid något kommande kyrkomöte.
Nu skulle ovan nämnda frågor kunna ingå i presidiets uppdrag att utvärdera detta
kyrkomöte. Men frågor som har ställts i bl.a. Kyrkans tidning föranleder en större
utvärdering där frågor om demokrati har ställts och frågor om ett decimerat kyrkomöte
ska fatta beslut om större frågor som påverkar Svenska kyrkans framtid i hög grad.
Nu kommer en större del av kyrkomötets ledamöter ändå delta i utskottsarbetet, men
frågorna måste ställas och utredas. Därför bör kyrkostyrelsen, självklart tillsammans
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med kyrkomötets presidium, få detta uppdrag vars resultat sedan redovisas till
kyrkomötet.
Träslövsläge den 24 juli 2020
Karl-Gunnar Svensson (KR)
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