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Förslag till kyrkomötesbeslut 
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att utreda antalet ledamöter i 
kyrkomötet, i syfte att reducera antalet ledamöter och därigenom även göra nödvän-
diga besparingar på nationell nivå. 

Motivering 
Frågan om antalet ledamöter i kyrkomötet har diskuterats under många år. Flera 
motioner i ämnet har tidigare väckts i kyrkomötet, och frågan lyftes även inom ramen 
för demokratiutredningen för några år sedan. Kyrkomötets storlek regleras i kyrko-
ordningens 11 kap. 1–2 §§. Där stadgas att antalet ledamöter ska vara 251, varav två 
ledamöter utses av utlandsförsamlingarna. Det är naturligtvis viktigt att antalet 
ledamöter är så pass stort att Svenska kyrkans högsta beslutande organ har en god 
representativitet utifrån, bland annat, geografisk spridning. Samtidigt måste kyrkomötet 
ges förutsättningar till ett effektivt arbete, sett till såväl arbetsformer som kostnader. 
Vi föreslår att kyrkomötet ska besluta att ge i uppdrag till kyrkostyrelsen att utreda 
antalet ledamöter i kyrkomötet, i syfte att reducera antalet ledamöter och därigenom 
även göra nödvändiga besparingar på nationell beslutsnivå. Kyrkostyrelsen föreslås 
därför få i uppdrag att återkomma till kyrkomötet med förslag på ändringar i kyrkoord-
ningen i tillämpliga delar. Kyrkomötets arbete är idag tungrott och kostnaderna 
tämligen omfattande. Som exempel kan nämnas utmaningen i att hitta lämpliga 
lokaler för kyrkomötet med nuvarande storlek. Vi bedömer att en god representativitet 
kan upprätthållas även med färre än 251 ledamöter. I en tid då Svenska kyrkan tappar 
medlemmar, med tuffa ekonomiska och verksamhetsmässiga prioriteringar i många 
församlingar som följd, bör den nationella nivån föregå med gott exempel. Ett minskat 
antal ledamöter i kyrkomötet är ett sätt att bidra till att öka effektiviteten och minska 
kostnaderna. I kyrkostyrelsens beredningsarbete bör även ingå att utreda fördelningen 
mellan fasta mandat och utjämningsmandat (kyrkoordningen 38 kap. 17 §), för att 
säkerställa en tillräcklig proportionalitet inom ramen för ett minskat antal ledamöter. 
Vi vill understryka att utlandsförsamlingarnas representation inte påverkas av föränd-
ringen, utan att dessa även framdeles ska utse två ledamöter. 
 
Halmstad och Simrishamn den 29 juli 2020 
 
Bengt Kjellgren (BA)  Mats Hagelin (BA) 
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