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Fri församlingstillhörighet

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att utreda hur man kan göra det
möjligt för kyrkotillhöriga att kunna välja att tillhöra en annan församling eller ett
annat pastorat än den församling eller det pastorat som de är bosatta inom.

Motivering
Svenska kyrkans medlemmar kan idag vara aktiva och engagerade församlingsmedlemmar i stort sett i vilken församling de vill. Det är bra att enskildas engagemang
inte onödigt begränsas till den församling som de tillhör.
Men för personer som av en eller annan anledning väljer att engagera sig i en annan
församling än den där de är bosatta, kvarstår dock en betydelsefull begränsning i och
med att de inte kan bli tillhöriga i den valda församlingen. Fortfarande kommer de att
tvingas till att fortsätta betala kyrkoavgift till den församling som de inte längre vill
vara med i. Vidare begränsas deras möjlighet till kyrkopolitiskt engagemang. Om
personen till exempel varit bosatt i en församling i hela sitt liv och sedan flyttar till ett
annat boende i en annan del av samhället kan denne ha korsat en församlingsgräns,
utan att för den skull ha flyttat särskilt långt. Detta får ju till följd att han/hon inte
längre tillhör sin ”hemförsamling”. Detta är ganska vanligt i Stockholm och andra
storstäder, men också på orter som ligger i närheten av en kommun med högre utbildning, där studenten flyttar från hemkommunen till den näraliggande universitets- eller
högskolekommunen.
Det är viktigt att medlemskapet i Svenska kyrkan känns som något värdefullt och
relevant. Kyrkan måste sätta medlemmen i centrum. En utökad möjlighet till att
tillhöra och vara medlem i en annan församling än den församling inom ett pastorat
där han/hon råkar vara bosatt ser vi som en naturlig utveckling och del av Svenska
kyrkan. Dessutom har det i och med coronapandemin blivit uppenbart att kyrkans
mötesplatser än mer än tidigare sker via nätet. Därmed blir det också för oss än mer
uppenbart att kyrkobokföringsadressen enbart är en relik när det gäller församlingstillhörighet.
Vi vill därför att kyrkomötet ska besluta att uppdra till kyrkostyrelsen att utreda
hur man kan skapa ökade möjligheter för kyrkotillhöriga att kunna välja att tillhöra en
annan församling eller annat pastorat än den församling eller det pastorat som de är
bosatta inom.
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