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Beslut om upplåtelse av kyrka för gudstjänst i annan kyrkas ordning delegeras av Församlingsrådet till församlingsherden. Beslut behöver fattas och
tydlighet i protokollet.
Församlingsherden äger den konkreta frågan och fattar beslut, i samråd med kyrkoherden (eller till den person kh delegerar till) för att samstämmighet
ska råda i pastoratet.
Kyrka och
vaktmästare
ingår

Kyrkomusiker
ingår

Präst
ingår

Önskas egen präst utbetalas ersättning
om överenskommelse om anställning
har gjorts innan den kyrkliga handlingen.
Egen önskad musiker ersätts av
dödsboet.

Begr gtj
Sv kyrkans ordning
Tillhörig
Utlandssvensk

ingår

ingår

ingår

Den som är medlem men inte är
folkbokförd i Sverige, har rätt till
begravningsgudstjänst i den församling
man önskar. Förrättningsförsamlingen
står för hela kostnaden.

Begr gtj
Sv kyrkans ordning
Ej tillhörig

Pastoral bedömning görs utifrån
respekt för den avlidne.
Se interna riktlinjer ”Begravning av
icke medlem”.

Begr gtj
annan kyrkas ordning
Tillhörig

Betraktas som att annan kyrka
önskar låna kyrkorum för gtj.
Beslut om upplåtelse av kyrka krävs.

Begr gtj
Sv kyrkans ordning
Tillhörig

Ingen kostnad.

Borgågemenskapen*

Kommentar

Tillhöriga i kyrka inom
Borgå-gemenskapen
behandlas på samma sätt
som tillhöriga Svenska
kyrkan.
Ingen kostnad!
Arbetsgivaren kan ej
beordra tjänst om
det ej är gtj enl Sv
kyrkans ordning.
Ersättning bör utgå
utöver ordinarie
tjänst, dvs kostnad
faktureras.

---

Gäller kyrkor inom SKR.
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Begr gtj
annan kyrkas ordning
Ej tillhörig

Kyrka och
vaktmästare
Betraktas som att annan kyrka
önskar låna kyrkorum för gtj.(t ex i
brist på eget kyrkorum) Beslut om
upplåtelse av kyrka krävs.

Borgågemenskapen
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Kyrkomusiker
---

Präst

Kommentar

---

Gäller kyrkor inom SKR

Önskas egen präst utbetalas
ersättning om överenskommelse
om anställning har gjorts innan den
kyrkliga handlingen.
Egen önskad musiker ersätts av
brudparet.

Kostnad 1x clearing för upplåtande
av kyrka/kapell.

Vigselgtj
Sv kyrkans ordning
Tillhörig

ingår

ingår

ingår

Vigselgtj
Sv kyrkans ordning
Ej tillhörig

---

---

---

Vigselgtj enl
annan kyrkas ordning
Tillhörig

Betraktas som att annan kyrka
önskar låna kyrkorum för gtj.
Beslut om upplåtelse av kyrka krävs.
Ej kostnad.

--se ovan

---

Gäller kyrkor inom SKR

Vigselgtj enl
annan kyrkas ordning
Ej tillhörig

Betraktas som att annan kyrka
önskar låna kyrkorum för gtj.
Beslut om upplåtelse av kyrka krävs.
Kostnad 1 x clearing för upplåtande
av kyrka.

---

---

Gäller kyrkor inom SKR

Tillhöriga i kyrka inom
Borgå-gemenskapen
behandlas på samma
sätt som tillhöriga Svenska
kyrkan.
Ingen kostnad!
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Dopgtj enl
Sv kyrkans ordning
Tillhörig

Kyrka och
vaktmästare
ingår

Kyrkomusiker
ingår

Präst

Borgågemenskapen

ingår

Dopgtj enl
Sv kyrkans ordning
Ej tillhörig
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Kommentar
Önskas egen präst utbetalas
ersättning om överenskommelse
om anställning har gjorts innan den
kyrkliga handlingen.
Egen önskad musiker ersätts av fam.

Tillhöriga i kyrka inom
Borgå-gemenskapen
behandlas på samma
sätt som tillhöriga Svenska
kyrkan. Ingen kostnad!

När så sker att ingen vårdnadshavare är
tillhörig Svenska kyrkan ska lyftas fram
värdet av att någon av faddrarna tillhör
Svenska kyrkan.

Dopgtj enl
annan kyrkas ordning
Tillhörig

Betraktas som att annan kyrka
önskar låna kyrkorum.
Beslut om upplåtelse av kyrkorum
krävs.
Ej kostnad.

se ovan

---

Gäller kyrkor inom SKR.

Dopgtj enl
annan kyrkas ordning
Ej tillhörig

Betraktas som att annan kyrka
önskar låna kyrkorum.
Beslut om upplåtelse av kyrkorum
krävs.
Kostnad 1 x clearing för upplåtande
av kyrka.

---

---

Gäller kyrkor inom SKR.

*I Borgågemenskapen ingår följande kyrkor: svenska kyrkan, danska folkkyrkan, norska kyrkan, isländska kyrkan, Anglikanska kyrkan,
Lusitanska kyrkan (anglikanska kyrkan i Portugal), kyrkan i Wales, Irländska kyrkan, skotska episkopalkyrkan, lutherska kyrkan i Storbritannien,
Spanska reformerade episkopalkyrkan. Evangelisk-lutherska kyrkorna i Finland, Estland, Litauen samt Lettlands evangelisk-lutherska kyrka
utanför Lettland. Full gemenskap med: Evangeliska kyrkorna i Tyskland (EKD), gammalkatolikerna och Filippinernas oberoende kyrka (IFI).
Den person som är medlem i någon kyrka i Lutherska världsförbundet (LWF), eller någon av ovan nämnda, dör vid en tillfällig vistelse i landet,
har denne rätt till begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans församlingar.
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Clearing-belopp 2021 för begravning

Präst
Musiker
Lokalupplåtelse
(inkl. vaktmästare)
summa
(utbärning och
sänkning)

x1
1 810
890
2 100

x2
3 620
1 780
4 200

x3
5 430
2 670
6 300

4 800kr
+2 500kr

9 600kr
+5 000

14 400kr
+7 500kr

Clearing-belopp 2021 för vigsel
Präst
Musiker
Lokalupplåtelse
(inkl. vaktmästare)
summa

1 360
890
1 510
3 760 kr

Riktlinjerna kommer att revideras april 2023

Clearing-belopp 2021 för dop
Präst
Musiker
Lokalupplåtelse
(inkl. vaktmästare)
summa

1 360
540
1 370
3 270 kr

