YTTRANDE
Dnr: KS 2022–0032

Socialdepartementet

Ändringar i begränsningsförordningen avseende allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar, mässor och platser för
privata sammankomster (S2022-00066)
Svenska kyrkan har granskat hemställan och förslaget till ändringar utifrån teologiska och etiska
perspektiv: Svenska kyrkans grundläggande människosyn, ett barnrättsperspektiv, rätten till ett liv i
värdighet samt Sveriges internationella åtaganden att respektera och garantera mänskliga friheter och
rättigheter.
Svenska kyrkans församlingar och pastorat har ett lagstadgat uppdrag som huvudmän för
begravningsverksamheten i samtliga kommuner utom Stockholm och Tranås. Detta betecknas av
regeringen som samhällsviktig verksamhet.
Promemorian berör Svenska kyrkans verksamhet. Församlingarnas, pastoratens, stiftens och den
nationella nivåns verksamhet har ställts om för att efterleva de direktiv som har utfärdats av
regeringen, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna.
SVENSKA KYRKANS YTTRANDE

Svenska kyrkan accepterar förslagen till ändringar i begränsningsförordningen.
Svenska kyrkan understryker att begränsning av grundlagsfästa rättigheter är en extraordinär åtgärd.
Den juridiskt möjliga begränsningen av rörelsefriheten och av mötesfriheten innebär, om den
tillämpas, en allvarlig begränsning av religionsfriheten.
Svenska kyrkan framhåller vikten av att en särskild bestämmelse för deltagarantal om 20 personer vid
begravning skrivs in, då regeringen nu planerar att återinföra deltagartak.

Svenska kyrkan lämnar följande särskilda synpunkter:
SVENSKA KYRKANS SYNPUNKTER

Svenska kyrkan har genom hela pandemin i sina remissvar understrukit och framhållit att begränsning
av grundlagsfästa rättigheter är en extraordinär åtgärd och angelägenheten i att respektera
religionsfriheten, den enskildes rätt att enskilt och gemensamt utöva religion. Svenska kyrkan
framhåller betydelsen av att restriktionerna inte tillämpas längre än absolut nödvändigt.
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Då deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar upphörde den 29
september 2021, upphörde också den särskilda regleringen för att säkerställa att 20 personer kan delta
vid begravningar oavsett omständigheter.
Svenska kyrkan framhåller att det är centralt att det säkerställs att en särskild bestämmelse för
deltagarantal om 20 personer vid begravning skrivs in, då regeringen nu planerar att återinföra
deltagartak.

Uppsala den 13 januari 2022
På kyrkostyrelsens vägnar

Helén Ottosson Lovén
Generalsekreterare
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