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Kyrkorättsnämndens yttrande över motion 2021:2 
 
I motion 2021:2 föreslås en sådan ändring i 33 kap. 10 § kyrkoordningen att en leda-
mot eller ersättare i ett kyrkoråd i ett pastorat får behålla sitt uppdrag under resterande 
del av mandatperioden efter att ha flyttat från pastoratet.  

I sitt yttrande 2018:2y gjorde kyrkorättsnämnden följande påpekanden om vad 
som ur mer formell synvinkel behöver gälla när beslut ska fattas om ändringar i kyrko-
ordningen.  

Det finns en reguljär uppställning av förslag till ändringar i kyrko-
ordningen. I en ingress anges alla ändringsförslag. Därefter följer kyrko-
ordningstexten med de stycken där ändringar föreslås skriven i två 
spalter och med direkta ändringar skrivna med kursiv. Slutligen finns en 
avslutning där tid för ikraftträdande och eventuella införandebestämmel-
ser i övrigt anges. En standardiserad uppställning av detta slag bidrar till 
att skapa klarhet om ett förslags och ett besluts innehåll. Även om detta 
blir av större betydelse vid mer omfattande ändringar är det av värde att 
alltid följa samma mall.  

Kyrkorättsnämnden konstaterar att beslutsförslaget i motionen inte följer denna mall 
och att det också saknas en tidpunkt för när den föreslagna ändringen i kyrkoordning-
en avses träda i kraft. Detta behöver finnas. 

I yttrandet 2018:2y menade kyrkorättsnämnden vidare att ändringar i kyrko-
ordningen som inte är rent triviala men rör frågor av principiell betydelse behöver 
beredas på ett sådant sätt att olika konsekvenser blir väl belysta. Det är inte givet på 
förhand vad detta ska betyda i fråga om ett visst förslag. Med rent triviala ändringar 
avses primärt rättelser och liknande som inte innebär någon egentlig saklig förändring. 
Ändringar av principiell betydelse är regelmässigt föremål för utredning och därtill en 
sådan bredare granskning som en remissbehandling medför.  

Efter detta påpekande har kyrkorättsnämnden utifrån sitt granskningsuppdrag 
inget att erinra mot de föreslagna ändringarna i kyrkoordningen. 
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