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Riktlinjer Svenska kyrkan Malmö – Begravning av icke medlem
Begravning är en kyrklig handling och en gudstjänst, det är ett uttryck av kyrkans tro på den
uppståndne Kristus. I begravningsgudstjänsten tar församlingen och de sörjande avsked och
överlämnar den som har dött åt Guds barmhärtighet. Kyrkan tror och bekänner att Jesus
Kristus genom sin död har burit människans död och genom sin uppståndelse segrat över
döden och öppnat vägen till det eviga livet. Vid begravningen kommer såväl sorgen och dödens
allvar som hoppet och uppståndelsens ljus till uttryck. (KO kap 24)
Födelse och död är heliga händelser. Någon kommer in i livet, någon går ur tiden. Nära födelse
och död blir annat smått. Livet är större än det som i övrigt upptar oss. Livet – och döden i sin
tur – vetter mot det okända. … Inför döden behövs former för att binda samman tid och
evighet. Så är det formulerat i inledningen biskopsbrevet om begravning från 2006. Vidare
lyfter man fram att Bibeln har många uttryck för omsorg och omvårdnad vid en människas
död. Begravningen, som kan vara ett samlande begrepp för tiden från själaringning och förbön
till minnesstund och uppföljning, är tänkt att vara till hjälp för människor att stanna upp i livet
inför evigheten och möta Gud, sig själva och sin vanmakt inför döden.
2008 gjordes en komplettering till biskopsbrevet om begravning. Biskopsbrevet behandlar
bl.a. den då nyare seden med begravning med kremerat stoft som blir allt vanligare jämfört
med begravning där stoftet ligger i en kista som är den normala ordningen. 13 år har gått
sedan kompletteringen gavs ut, och efter ett år med Covid-19, ser vi att det blir fortsatt allt
vanligare att man önskar begravning som akt över urna.
Till följd av corona och ökad individualism, kommer vi förmodligen se ytterligare förändringar
i begravningsseden. De anhöriga har kanske inte kunnat vara med på begravningen och då kan
urnnedsättningen bli ett tillfälle där vi som kyrka har en viktig roll att spela ur ett själavårdande
perspektiv. Vissa väljer bort begravning i kyrkan men vill ha en rit vid just nersänkningen av
urnan. I mötet kring de kyrkliga handlingarna möter vi såväl medlemmar som ickemedlemmar, och genom våra riter visar vi att kyrkan har ytterligare en dimension som
människor kanske längtar efter idag, våra kyrkliga handlingar är missionsfält och
möjlighetsfönster.
När döden kommer blir det ofta tydligt att vi människor behöver övergångsriter i livet och
ibland finns det pastorala skäl till att även begrava den som inte varit medlem.

Det finnas pastorala skäl till att man kan göra undantag och ändå begrava den som inte varit
medlem! I KO 1a§ står det Även när den avlidna inte tillhörde Svenska kyrkan får en
begravningsgudstjänst firas, om det finns särskilda skäl. Beslut om rätt till
begravningsgudstjänst fattas av kyrkoherden för den församling där gudstjänsten begärs.
Kyrkoherden får uppdra åt någon annan präst i församlingen eller pastoratet att besluta.
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Vem avgör?
Frågan om det finns pastorala skäl till att begrava den som inte varit medlem, avgörs av den
präst som har delegerat ansvar för pastorsexpeditionen av kyrkoherden. Bedömningen skall
göras utifrån samtal med närmast anhörig eller annan närstående person. Om beslutet blir att
begravning skall äga rum i svenska kyrkans ordning, skall ett pris fastslås och förmedlas före
begravningen.
Prisexempel
X0: där det finns uppenbara skäl och uppenbar brist på ekonomiska medel
X1: personer som flyttat tillbaka till Sverige de senaste fem åren och som trott att de blivit
medlemmar igen vid inflyttningen.
X3: för den som utträtt eller aldrig varit medlem.
Clearing-belopp 2021 för begravningar
Präst
Musiker
Lokalupplåtelse
(inkl. vaktmästare)
summa
(utbärning och
sänkning)

x1
1 810
890
2 100

x3
5 430
2 670
6 300

4 800kr
+2 500kr

14 400kr
+7 500kr

Begravning i annan kyrkas ordning – upplåtande av kyrka
Kyrkan är världsvid och har från start verkat gränsöverskridande. I mångfaldens Malmö möts
människor från hela världen och uppdraget att älska sin nästa, att räcka befrielse i varje möte,
är en del av den grundläggande uppgiften. (Utdrag ur PIN) Svenska kyrkan Malmö är en del av
den världsvida kyrkan och är tillsammans med övriga kyrkor i Malmö Kristi kyrka. Det betyder
att vi i grunden vill ha en generös inställning till att upplåta våra kyrkor till våra systerkyrkor
vid t.ex. begravningar.
Se separat dokument ”Riktlinjer för kyrkliga handlingar”!

Riktlinjerna kommer att revideras april 2023.

