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Förslag till kyrkomötesbeslut 
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att återkomma till kyrkomötet med 
förslag till ändringar i kyrkoordningen som innebär att det blir möjligt att bli vald till 
förtroendeuppdrag i ett annat pastorat eller i en annan församling än det pastorat/den 
församling som man är kyrkobokförd i. 

Motivering 
Flera gånger har motioner i kyrkomötet väckts som handlar om fri församlings-
tillhörighet. Dessa har avslagits med skäl om att det måste göras en ändring i lagen 
om Svenska kyrkan för att möjliggöra detta. 

2012 beslutade kyrkomötet att den som är kyrkobokförd i en församling som ingår 
i ett pastorat också kan väljas till förtroendeuppdrag i annan församling inom 
pastoratet; jämför 33 kap. 4 § första stycket andra punkten kyrkoordningen, i dess 
lydelse från och med den 1 januari 2014. 

Enligt dagens bestämmelser kan man inte väljas till förtroendeuppdrag i annan 
församling än den i vilket pastorat man är kyrkobokförd i. Denna bestämmelse trädde 
i kraft den 1 januari 2014. 

Den här motionen handlar om att utöka möjligheten att kunna bli förtroendevald i 
den församling i Svenska kyrkan som man vill och bli vald till att vara förtroendevald 
även i ett annat pastorat än det man är kyrkobokförd i. Om man är verksam i en 
församling som tillhör ett annat pastorat än det man är kyrkobokförd i borde man ändå 
kunna få förtroendeuppdrag i den församlingen. Idag kan det ju vara så att man bor i 
närområdet till ett annat pastorat där man inte är kyrkobokförd och ändå engagerar sig 
i den närliggande församlingen och pastoratet. Men det går inte att bli förtroendevald 
till något förtroendeuppdrag mer än som frivilligarbetare eller gudstjänstvärd. Skulle 
den här ordningen införas är man ju ändå ansvarig som ledamot i till exempel 
kyrkorådet eftersom det inte hör samman med kyrkobokföringsorten, utan med 
uppdraget man innehar. Det skulle heller inte innebära en förändring i frågan om lagen 
om Svenska kyrkan utan handlar istället endast om en ändring i kyrkoordningen. 
Frågan har varit utredd både av tidigare kyrkomöte och av riksdagen i betänkandet 
Trossamfund m.m. (2011/12:KU12) och ändringen som den här motionen föreskriver 
innebär ingen ändring annat än i kyrkoordningen. 

 
Träslövsläge den 3 juni 2021 
 
Karl-Gunnar Svensson (KR) 
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