
Överenskommelse mellan gruppledarna i kyrkomötet om formerna för 

kyrkomötet 2020 med anledning av spridningen av covid-19 

 

Den extraordinära situation som råder med coronavirus, sjukdomen covid-19 och begränsning av 

möjligheten att hålla större sammankomster innebär att det inte är möjligt att i år genomföra ett 

ordinarie kyrkomöte. De i kyrkomötet representerade nomineringsgrupperna inklusive representanter 

för utlandsförsamlingarna har mot den bakgrunden initierat denna överenskommelse vilken syftar till 

att ge förutsättningar att genomföra kyrkomötet 2020 i förenklad form och med ledamöter närvarande 

på distans. 

Överenskommelsen har träffats efter samråd med kyrkomötets presidium och innefattar även ett 

bejakande av att formella avvikelser från bestämmelser om kyrkomötets arbetsformer kan behöva 

beslutas på förslag av kyrkomötets ordförande och presidiet för att möjliggöra sammanträde i enlighet 

med denna överenskommelse. 

För att kunna genomföra kyrkomötet 2020 förbinder sig härmed Arbetarepartiet – Socialdemokraterna, 

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, Centerpartiet, Sverigedemokraterna, Borgerligt alternativ, 

Öppen kyrka, Frimodig kyrka, Vänstern i Svenska kyrkan, Kristdemokrater i Svenska kyrkan, Fria 

liberaler i Svenska kyrkan, Miljöpartister i Svenska kyrkan samt representant för utlandsmandaten vid 

att följa det som anges i denna överenskommelse inför och under genomförandet av kyrkomötet 2020. 

Sammanträden i plenum 

Sammanträden i plenum genomförs formellt som ett fysiskt sammanträde med enbart kyrkomötets 

presidium närvarande på den fysiska plats där sammanträdet hålls enligt kallelsen. Övriga ledamöter 

deltar i beslutsfattandet genom ljud- och bildöverföring i realtid. Deltagandet sker med den tekniska 

lösning som kyrkomötets ordförande anvisar. Deltagandet ska ske på lika villkor. 

Vid kyrkomötet 2020 ska sammantaget 44 ledamöter delta i kyrkomötets sammanträden i plenum. 

Dessa ska fördelas procentuellt i enlighet med kyrkomötets ordinarie mandatfördelning för att spegla 

valresultatet. Utlandskyrkans ledamöter är valda genom indirekta val och ska också delta med en 

ledamot. 

De 44 mandaten, tillika i plenum röstande antal ledamöter, fördelas enligt följande: 

• S 13 

• POSK 7 

• C 6 

• SD 4 

• BA 4 

• ÖKA 2 

• FK 2 

• ViSK 2 

• KR 1 

• FiSK 1 

• MPSK 1 

• Utlandsförs. 1 

Respektive nomineringsgrupp bestämmer inom sig vilka av deras ordinarie ledamöter i kyrkomötet 

som ska tjänstgöra i plenum. Nomineringsgrupperna ska gemensamt sträva efter att samtliga stift blir 

representerade. 



Gruppledaren för respektive nomineringsgrupp ska senast den 7 september meddela kyrkomötets 

ordförande genom kyrkomötets kansli vilka av gruppens ledamöter som kommer att tjänstgöra i 

plenum (anmäld ledamot). 

Om en anmäld ledamot efter detta datum får förhinder svarar respektive gruppledare för att bland de 

övriga, av gruppens ordinarie ledamöter, snarast utse och anmäla vem som i stället ska tjänstgöra i 

plenum. Ett meddelande om byte av anmäld ledamot ska göras till kyrkomötets ordförande genom 

kyrkomötets kansli senast kl. 12.00 den 29 september för session 1 och kl. 20.00 den 15 november för 

session 2. 

Sammanträden i utskotten 

Alla ledamöter med ordinarie plats i utskott samt utskottets biskopar deltar i utskottsarbetet. Samtliga 

deltar på distans enligt vad som gäller för deltagande i plenum. I händelse av att en ordinarie ledamot 

lämnar återbud kallas ersättare enligt ersättarordningen i utskottet. Ersättare som inte tjänstgör i 

utskotten deltar ej i utskottens arbete. 

Ärenden 

Kyrkomötet 2020 ska behandla ett begränsat antal ärenden och endast besluta i ärenden som rör 

kyrkostyrelsens skrivelser, motioner som anknyter till dessa och verksamhetsberättelser som lämnats 

av kyrkomötets nämnder. Nomineringsgrupperna ska verka för att ledamöter endast lämnar in 

motioner som anknyter till skrivelser från kyrkostyrelsen. Kyrkomötet ska på förslag av kyrkomötets 

ordförande kunna besluta att en motion som inte har inlämnats med anledning av en skrivelse från 

kyrkostyrelsen ska bordläggas till kyrkomötets första sammanträde under år 2021. 

Överenskommelsens innebörd 

Denna överenskommelse innebär att ledamöter i kyrkomötet avstår från rätten att närvara på 

kyrkomötets sammanträde i plenum och rätten att motionera i frågor som inte anknyter till en 

skrivelse. 

För att årets kyrkomöte ska kunna genomföras i förenklad form med deltagande på distans och med 

digitala sammanträdesformer behöver kyrkomötet fatta ett antal beslut om vad som formellt ska gälla 

vid kyrkomötet 2020, även om detta innebär avsteg från kyrkoordningen och kyrkomötets 

arbetsordning. I detta ingår bland annat beslut om hur sammanträden i plenum ska kunna uppfylla 

kravet på offentlighet. Nomineringsgrupperna är införstådda i detta. 

Övrigt 

Gruppmöten i anslutning till årets kyrkomöte kommer att genomföras digitalt och ska omfatta 

gruppens alla ledamöter. Nomineringsgrupperna ansvarar själva för de tekniska lösningar som behövs 

för dessa möten. 

En förutsättning för denna överenskommelse är att kyrkomötets ordförande kan anvisa goda tekniska 

förutsättningar för dem som ska delta på distans i sammanträden i plenum och utskott. 

Samma förutsättningar för deltagande på distans som gäller för plenum och utskott bör även gälla för 

andra beredningsorgan inom kyrkomötet. 

Giltighetstid 

Denna överenskommelse gäller endast inför och under genomförandet av kyrkomötet 2020. 
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