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Bank-id som identifikation vid in- och utträde

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att utreda om det är lämpligt att
kunna identifiera sig med Bank-id vid anmälan om upptagande respektive utträde ur
Svenska kyrkan.

Motivering
För att upptas som kyrkotillhörig i Svenska kyrkan eller för att utträda ur Svensk
kyrkan krävs en anmälan, om man inte blir kyrkotillhörig genom att döpas i Svenska
kyrkans ordning. Denna anmälan ska vara skriftlig när det gäller vuxnas upptagande
i Svenska kyrkan.
När det gäller utträde ur Svenska kyrkan, för vuxna, finns två olika sätt. Antingen
görs anmälan personligen hos kyrkoherden, eller att man lämnar en egenhändigt
undertecknas handling (29 kap. i kyrkoordningen).
Det är viktigt att kyrkoherden säkerställer att anmälan om utträde eller upptagande
görs av just den person som avses, dvs. kyrkoherden måste på något sätt säkerställa
att inte någon annan person än den uppgivne har gjort anmälan om upptagande eller
utträde ur kyrkan. För att i någon mån säkerställa detta skickas alltid bevis om utträde
eller upptagande till den aktuella personens folkbokföringsadress, även om annan
adress uppgivits.
Om anmälan om utträde skriftligen inkommer till kyrkoherden utan att det finns
en egenhändigt undertecknad handling så registreras den inkomna handlingen och
komplettering begärs. Detta är ganska vanligt i dag. Man begär utträde genom e-post,
fax eller på andra elektroniska sätt. Om komplettering inte inkommer förfaller ärendet.
Om korrekt komplettering inkommer hanteras ärendet och då räknas det ha inkommit
när den första felaktiga anmälan inkom. Datumen kan här ha stor betydelse.
I dag kan man ”skriva under” sin självdeklaration (inkomstdeklaration) med Bankid. Man kan också byta PPM-fonder med Bank-id.
Det är rimligt att utreda om man inte också kan identifiera sig vid upptagande i
eller utträde ur Svenska kyrkan med Bank-id.
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