INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 INLEDNING
Med clearing inom Svenska kyrkan menas det regelsystem som möjliggör en kostnadsreglering mellan de
enheter, vanligtvis församlingar/pastorat, som ordnar
kyrkliga handlingar. Genom clearingsystemet kan t.ex.
en församling, i vilken det vigts ett brudpar hemmahörande i en grannförsamling, få ersättning från
grannförsamlingen för vissa uppkomna kostnader.
Avgifternas storlek bestäms årligen av kyrkostyrelsen
till schablonbelopp avseende särskilda poster för de
kyrkliga handlingarna dop, konfirmation, vigsel och
begravningsgudstjänst.
I anslutning till frågor om clearing uppstår ofta
många närliggande frågor om ersättning för kyrkliga
handlingar. Det handlar t.ex. om frågan huruvida en
präst får ersättas för kyrkliga handlingar som skett på
fritiden och om prästens resekostnader. Detta är alltså
inte clearingfrågor.

I detta material beskrivs förutsättningarna för när
clearing kan ske och hur ersättning till präster får ske i
samband med kyrkliga handlingar. Materialet består
till stor del av en samling exempel på olika situationer
och lösningar. Avslutningsvis finns ett avsnitt med
frågor och svar hämtade från kyrkokansliets kanslistöd.

2 BAKGRUND
Sedan början av 2000-talet är bestämmelserna om när
och hur clearing kan ske obligatoriska och återfinns i
kyrkoordningen. Tidigare skedde clearing mellan
församlingarna på frivillig väg. Först ut att bli obligatorisk var clearingen för begravningsverksamheten
och begravningsgudstjänsten. Det skedde i samband
med relationsändringen mellan Svenska kyrkan och
staten den 1 januari 2000. Två år senare beslutade
kyrkomötet att även dop och vigsel skulle omfattas av
det obligatoriska clearingsystemet och för konfirmation infördes en motsvarande ordning som kom att
kallas konfirmationsersättning.
Efter en utredning med uppdrag att se över det inomkyrkliga clearingsystemet beslutade kyrkomötet år
2010 om ett par viktiga förändringar. Den ena förändringen bestod i att ersättning kan utgå för en präst som
inte är anställd av vare sig de berörda medlemmarnas
hemförsamling eller den församling där den kyrkliga
handlingen äger rum (handlingsförsamlingen), att
möjliggöra tre kyrkliga enheter i clearingsituationen
i stället för två. Den andra förändringen bestod i att det

fastslogs att en präst inte får ta emot ersättning för
kyrkliga handlingar från någon annan än en församling inom Svenska kyrkan. Vidare klargjordes att
utlandssvenskar som är medlemmar i Svenska kyrkan
inte ska betala någon avgift för kyrkliga handlingar
enligt Svenska kyrkans ordning i Sverige, liksom att
församlingar får ta ut avgift för kyrkliga handlingar,
utom dop, av medlemmar i Borgågemenskapens
kyrkor (KsSkr 2010:5).

3 AKTUELLA BESTÄMMELSER
CLEARING FÖR KYRKLIG HANDLING

Bestämmelserna om clearing för respektive kyrklig
handling återfinns i 42 kap. 8–11 §§ kyrkoordningen,
under rubriken ”Ersättning för kostnader för kyrkliga
handlingar”. Observera att det som i 42 kap. sägs om
församlingar ska enligt 42 kap. 1 § för en församling
som ingår i ett pastorat i stället gälla pastoratet. Den
huvudprincip som gäller för clearing är att den församling som har haft en kostnad för utförande av en
kyrklig handling åt någon som tillhör en annan församling, ska ersättas för sina kostnader av medlemmens hemförsamling.
CLEARINGBELOPPENS STORLEK M.M.

Kyrkostyrelsens beslut om clearingbeloppens storlek
m.m. finns i en SvKB som utfärdas varje år, för närvarande kyrkostyrelsens beslut (SvKB 2018:7) om
clearingbelopp för dop-, vigsel och begravningsgudstjänster samt konfirmandersättning m.m. Det
är viktigt att notera att rätt till ersättning bara föreligger till den del som församlingen verkligen har haft en
kostnad för någon av de i bestämmelserna angivna
posterna (7 §).
Vid dop och vigsel kan ersättning utgå för präst,
kyrkomusiker och lokalupplåtelse. Samma poster
gäller vid begravningsgudstjänst med tillägg att
ersättning även kan utgå för utbärning och sänkning.
För konfirmation kan ersättning endast utgå för
posterna undervisning och lägerverksamhet, samt för
vissa merkostnader föranledda av att konfirmanden är
i behov av särskilt stöd.
I lokalupplåtelse ingår kostnad för vaktmästare.
Om flera kyrkliga handlingar äger rum vid ett och
samma tillfälle ska ersättning utgå endast för en lokalupplåtelse. I sådana fall ska kostnaden för lokalupplåtelsen fördelas genom att taxan delas med antalet
kyrkliga handlingar. Om ett dop ingår i en församlingsgudstjänst ska ingen ersättning utgå för lokalupplåtelse (8 §).
KOB ÄR OBLIGATORISKT

Från och med 1 juli 2019 är det obligatoriskt för alla
att använda Svenska kyrkans kollekt- och betalsystem (KOB) för fakturering och betalning av clearingersättningar (9 §).

FÖRBUD FÖR PRÄST ATT UPPBÄRA ARVODE
M.M.

Frågor om prästers möjligheter till ersättning vid
kyrkliga handlingar är inte exempel på clearing, men
uppkommer som tidigare nämnts ofta i samband med
clearingfrågor. Bestämmelsen om att en präst som
utför en kyrklig handling inte får uppbära arvode eller
ekonomisk ersättning från annan än en församling i
Svenska kyrkan finns i 17 kap. 16 a § kyrkoordningen.
En präst, som ska leda en gudstjänst i en annan
församling än den där han eller hon är anställd, bör
samråda med kyrkoherden i den församling där
gudstjänsten ska äga rum innan den firas, vilket framgår av 17 kap. 16 §. I den församling där den aktuella
kyrkliga handlingen ska utföras ska det fattas ett
beslut om upplåtelse av kyrka; se 41 kapitlet.
Gällande bestämmelser finns alltid tillgängliga på
http://www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen

4 EXEMPELSAMLING
4.1 Möjliga clearingsituationer
I exemplen nedan förutsätts att det rör sig om en präst
som vigts till tjänst i Svenska kyrkan, eller annars är
behörig att förrätta kyrkliga handlingar enligt Svenska
kyrkans ordning. Vidare förutsätts att kyrkoherden i
handlingsförsamlingen har kontaktats och lämnat sitt
medgivande till att den kyrkliga handlingen äger rum
där. Slutligen förutsätts även att ett beslut om upplåtelse av kyrka fattats.
A = hemförsamling
B = handlingsförsamling
C = prästens ordinarie anställningsförsamling
EXEMPEL 1

Två församlingar
Ett brudpar från A vill gifta sig i B men anlita en präst
anställd i A. A som arbetsgivare för prästen accepterar
att detta görs i tjänsten. I B genomförs den kyrkliga
handlingen och prästen får i vanlig ordning sin lön
från A. Eventuell resa till B bör ses som en vanlig
tjänsteresa. Bara i undantagsfall kan A i sin tur fakturera brudparet för resekostnaden, se vidare under
punkt 4.3. B har genom clearingsystemet rätt till
ersättning från A för kyrkomusiker och lokalupplåtelse.

är förordnad i B vid tiden för vigseln får prästen sin
ersättning från B. B är att se som tjänsteställe och
prästen får själv stå för resekostnaderna från bostaden
till B såsom resor till och från arbetet. B har genom
clearingsystemet rätt till ersättning från A för präst,
kyrkomusiker och lokalupplåtelse.
EXEMPEL 4

Två församlingar och en präst utanför sin ordinarie
tjänst
Ett brudpar från A vill gifta sig i B men anlita en präst
från C. C som arbetsgivare för prästen accepterar inte
att detta görs i tjänsten utan bara på prästens egen tid
som en ”bisyssla” enligt kollektivavtalet. Prästen
förordnas i B och den kyrkliga handlingen genomförs
där. Prästen måste - för att kunna få ersättning i detta
fall - bli förordnad i B. B är att se som tjänsteställe och
prästen får själv stå för resekostnaderna från bostaden
till B såsom resor till och från arbetet. B har genom
clearingsystemet rätt till ersättning från A för präst,
kyrkomusiker och lokalupplåtelse.

4.2 Angående ersättning till präst
för kyrklig handling
CLEARING

Präst förordnas tillfälligt i en församling/pastorat
EXEMPEL 2

Tre församlingar
Ett brudpar från A vill gifta sig i B men anlita en präst
anställd i C. C som arbetsgivare för prästen accepterar
att detta görs i tjänsten. I B genomförs den kyrkliga
handlingen och prästen får i vanlig ordning sin lön
från C. Eventeull resa till B bör ses som en vanlig
tjänsteresa. Bara i undantagsfall kan C i sin tur fakturera brudparet för resekostnaden, se vidare under
punkt 4.3. B har genom clearingsystemet rätt till
ersättning från A för kyrkomusiker och lokalupplåtelse. C har genom clearingsystemet rätt till ersättning
från A för präst.
EXEMPEL 3

Om prästens anställningsförsamling/pastorat inte går
med på att den kyrkliga handlingen utförs i tjänsten,
eller om prästen inte är anställd (exempelvis är pensionär), måste prästen – för att någon ersättning ska
kunna utgå – i stället förordnas (anställs tillfälligt)i
den församling där den kyrkliga handlingen ska ske.
Det har i motiven till bestämmelserna betonats att
varken enskilda medlemmars eller en annan församlings önskemål om att få en präst förordnad, kan vara
tvingande i dessa situationer. Kyrkostyrelsen har dock
samtidigt förordat en generös hållning, eftersom syftet
med regleringen annars inte uppnås. I detta exempel
uppstår en clearingsituation i och med att handlingsförsamlingen haft en kostnad för den präst de
förordnat och därför har rätt till ersättning från den
berörde medlemmens hemförsamling.

Två församlingar och en ”utomstående” präst
Ett brudpar från A vill gifta sig i B men anlita en
pensionerad präst eller en präst som inte är anställd i
någon församling. Prästen förordnas i B och den
kyrkliga handlingen genomförs där. Eftersom prästen

INTE CLEARING

Präst anställd i församling/pastorat
Den präst som blir tillfrågad av någon medlem att ha
en kyrklig handling i en församling där hon eller han

inte är anställd bör samråda med kyrkoherden i den
församling där gudstjänsten ska äga rum innan den
firas. Om prästen är anställd i en församling eller ett
pastorat och församlingen/pastoratet så som arbetsgivare går med på det, kan den kyrkliga handlingen
utföras i den ordinarie tjänsten. Någon ersättning för
prästen i form av clearing ska inte utgå eftersom
handlingsförsamlingen inte haft någon kostnad för
prästen.

EXEMPEL 1

Präst utan anställning eller förordnande

Prästen utför den kyrkliga handlingen i en tillfällig
tjänst hos handlingsförsamlingen

Om prästen varken utför den kyrkliga handlingen i sin
egen församlingstjänst eller i en tillfällig tjänst i
handlingsförsamlingen, blir detta att se som ett ”privat” åtagande. Clearingsystemet omfattar endast
enheter inom Svenska kyrkan och ett privat åtagande
ligger därmed utanför bestämmelserna om clearing.
Prästen kan då inte heller få betalt av någon för utförandet av den kyrkliga handlingen.
I undantagsfall kan det förekomma att en präst som
inte är anställd i någon församling/pastorat, men
däremot hos en annan inomkyrklig arbetsgivare, ändå
tillåts att ”i tjänsten” ha en kyrklig handling. Som
exempel har nämnts präster som är anställda på ett
stiftskansli. Även om prästen då får sin ordinarie lön
från stiftet som arbetsgivare - dvs. någon ”annan” än
en församling - ska det inte ses som en otillåten ersättning i kyrkoordningens mening. Den ordinarie lönen
utgår ju inte som ersättning ”för” just den kyrkliga
handlingen.
Däremot kan det inte anses tillåtet att den som är
präst låter sig anställas av ett privat företag, ägt av
någon annan eller av prästen själv, för att genom det
företaget tillhandahålla ”tjänster” i form av kyrkliga
handlingar till enskilda mot betalning. I ett sådant fall
skulle den ersättning som utbetalas till prästen bara
avse just de kyrkliga handlingarna som hon eller han
genomför, vilket ju är förbjudet enligt kyrkomötets
beslut. För denna uppfattning finns inget uttryckligt
stöd i förarbetena. Situationen har inte prövats av
överklagandenämnden, men får i avsaknad av vägledande praxis anses vara förenlig med bestämmelsens
ändamål.

4.3 Särskilt om resekostnader
Eventuella resekostnader som kan uppkomma när en
präst anlitas från en annan församling ingår inte i
clearingsystemet. När det gäller vem som ska bära
sådana kostnader kan, beroende på omständigheterna,
olika situationer uppkomma. Nedan beskrivs några
tänkbara fall.

Prästen utför den kyrkliga handlingen i sin ordinarie
församlingstjänst
I detta fall blir resan att se som en tjänsteresa som
bekostas av prästens arbetsgivare. De vanliga anställningsvillkoren, inte minst tjänstereseförsäkringen,
kommer då att gälla fullt ut.
EXEMPEL 2

I detta fall blir resan att se som en resa ”till arbetet”
och någon ersättning för eventuella kostnader utgår
inte, utan dessa svarar prästen själv för.
EXEMPEL 3

Prästen utför den kyrkliga handlingen utan att vara
anställd i någon församling
I detta fall blir resan liksom övriga kostnader med
anledning av den kyrkliga handlingen att se som helt
privata och prästen får själv stå för dem.
KAN ENSKILDA FÅ BETALA FÖR EV. RESEKOSTNADER?

Kyrkostyrelsen har, efter att ha gjort en utvärdering
om ersättning för kyrkliga handlingar, uttalat att när en
präst förordnas från en annan församling än den där
den kyrkliga handlingen äger rum, ska följande ordning gälla:
Alternativ 1
Den församling där prästen har sin ordinarie anställning får i sin tur – efter att ha bekostat prästens
tjänsteresa till förrättningen – debitera de enskilda
(dopföräldrar, vigselpar eller dödsbon) för resekostnaderna. Särskilt gäller detta om prästen finns långt ifrån
handlingsförsamlingen så att resekostnaden kan bli
betydande.
Alternativ 2
Reseersättningen betalas av den församling där den
kyrkliga handlingen äger rum men församlingen har i
sin tur rätt att debitera de enskilda (dopföräldrar,
vigselpar eller dödsbon) för resekostnaderna. Särskilt
gäller detta om prästen finns långt ifrån handlingsförsamlingen så att resekostnaden kan bli betydande.
Ovanstående hållning motiveras med att reseersättningen kan ses som en tillkommande kostnad som
den enskilde får betala, på motsvarande sätt som i
fråga om vissa ersättningar till kyrkomusiker, t.ex.
särskild musik och solosång. Resekostnader kan
knappast heller ses som en sådan ”avgift” för en

kyrklig handling som enligt bestämmelserna i 42 kap.
i kyrkoordningen inte får tas ut av den enskilda medlemmen.
Dock ska följande alltid gälla: Huvudinriktningen bör
vara en generös hållning, d.v.s. kostnaden för resan
bör i de allra flesta fall bäras av en församling. Om de
enskilda förväntas betala resekostnaderna ska överenskommelse ske i förväg med de enskilda. Prästen
kan däremot inte själv ta betalt av de enskilda för
resekostnaderna eftersom det i förbudet i 17 kap.
16 a § kyrkoordningen talas om ”ekonomisk ersättning”. Det får anses omfatta även ersättning för
resekostnader.

5 FRÅGOR OCH SVAR
I följande stycke redovisas några i sammanhanget
vanliga frågor med tillhörande svar. Frågorna är
hämtade från kanslistöd vid kyrkokansliet.

5.1 Flera kyrkliga handlingar vid
samma tillfälle
TVÅ DOP, EN GUDSTJÄNST

Två barn döps under samma gudstjänst. Inget av
barnen kommer från församlingen. Hur många clearingavgifter ska utgå?
Det är två kyrkliga handlingar som äger rum varför det
också blir två clearingsituationer. Församlingen får
dock endast fakturera för en lokalupplåtelse, som ska
fördelas på de två som döpts. Om dopet ingår i en
församlingsgudstjänst får inte avgift för lokalupplåtelse faktureras. Om barnen är syskon, t.ex. tvillingar,
är det rimligt att betrakta det som endast en clearingsituation. Det innebär att avgift bör tas ut för endast en
lokalupplåtelse, en präst och en musiker.
TVÅ VIGSLAR SAMTIDIGT

Två par ska gifta sig samtidigt, ett så kallat dubbelbröllop. Det ena paret bor i församling A (där vigseln
äger rum), medan det andra paret bor i församling B.
Ska clearingen i detta fall halveras eftersom vigsel
samtidigt äger rum för ”egen församlingsbo”?

VÄLSIGNELSE OCH DOP VID SAMMA TILLFÄLLE

I samband med att vår kyrkoherde förrättade dop av
ett barn från en annan församling så välsignade han
föräldrarnas äktenskap, vilket ingåtts borgerligt. Ska
clearingavgift tas ut för två förrättningar?
Välsignelse över ett borgerligt ingånget äktenskap är i
clearingsammanhang att jämställa med vigsel (jfr
SKU 2009:3 s. 42). Motsvarande gäller för välsignelse
över ingånget partnerskap. Clearingavgift ska således
tas ut för två förrättningar i detta fall. För lokalupplåtelsen föreligger dock enbart rätt till ett
ersättningsbelopp; se föregående fråga.

5.2 Konfirmation
AVGIFT FÖR KONFIRMANDER FRÅN GRANNFÖRSAMLINGEN

Vår församling har två konfirmander från en grannförsamling. Konfirmanderna har valt alternativet
”upplevelseläsning” som innefattar ett sommarläger i
vildmarken. Genom att kostnaderna för läsning och
läger blir stora får våra konfirmander betala en
egenavgift på 2 500 kr. Vad ska konfirmanderna från
grannförsamlingen betala och har vi rätt att fakturera
deras hemförsamling?

Eftersom det rör sig om två vigslar är det två kyrkliga
handlingar som äger rum. Församling A har således
rätt att fakturera församling B full kostnad för präst
och kyrkomusiker. Däremot får endast halva lokalkostnaden faktureras.

Alla konfirmander ska behandlas lika, oavsett från
vilken församling de kommer. Det betyder att de två
konfirmanderna från grannförsamlingen ska betala
samma egenavgift som era ”egna” konfirmander, dvs.
2 500 kr. Ni har rätt till ersättning från hemförsamlingen för både undervisning och lägerersättning med
de belopp som anges i kyrkostyrelsens beslut.

VIGSEL OCH DOP VID SAMMA TILLFÄLLE

KONFIRMANDER FRÅN GRANNFÖRSAMLINGEN

I vår församling har vi förrättat en vigsel av ett brudpar som tillhör en annan församling. I anslutning till
vigseln döptes brudparets barn. Vilken clearingavgift
ska utgå? Kan clearingavgiften för vigsel reduceras,
eftersom kostnaden för vaktmästare och kyrka kan
sägas täckas av dopclearingen?

I vår församling har vi konfirmation med lägerverksamhet. Många ungdomar från grannförsamlingen vill
konfirmera sig hos oss och vi tar gärna emot dem.
Deras hemförsamling har av ekonomiska skäl slutat
med lägerverksamhet som en del i konfirmationen.
När vi ska debitera hemförsamlingen för konfirmationskostnaden får vi då debitera för lägerverksamheten och är hemförsamlingen skyldig att
betala för detta?

Eftersom det rör sig om två kyrkliga handlingar har
församlingen rätt till ersättning för de kostnader man
haft för präst och kyrkomusiker, för såväl dopet som
vigseln. Församlingen har dock bara rätt till ersättning
för en lokalupplåtelse.

Ja, ni har haft kostnaden och hemförsamlingen är
därmed skyldig att svara för denna med det belopp
som anges i kyrkostyrelsens beslut.

KONFIRMANTIONSERSÄTTNING NÄR ANNAN ÄN
FÖRSAMLING BEDRIVER LÄGERVERKSAMHETEN

Svenska scoutförbundet bedriver lägerverksamhet för
konfirmander med en pensionerad präst som konfirmationslärare. Några ungdomar från vår församling
har anmält sig till detta konfirmationsläger. Är clearingbestämmelserna tillämpliga i detta fall?
Nej, bestämmelserna om konfirmationsersättning
gäller endast mellan församlingar/stift i Svenska
kyrkan. Om det inte upprättats något samverkansavtal
mellan församlingen/stiftet och förbundet, är inte
konfirmationslägret en del av församlingens verksamhet. Då finns det inte heller någon församling eller
stift att betala ut ersättning till. Det föreligger alltså
ingen skyldighet att betala konfirmationsersättning till
vare sig prästen eller scoutförbundet.
KONFIRMATIONSERSÄTTNING FRÅN DEN ENSKILDE

Vår församling har ingått ett samverkansavtal med en
förening som ordnar golf- och konfirmationsläger. I
avtalet anges att vi ska betala ut en viss ersättning till
föreningen för varje enskild konfirmand. Nu har en
kyrkotillhörig som är bosatt i ett annat land anmält sig
till detta läger. Eftersom vi inte kan få ut någon konfirmationsersättning från en annan församling undrar
vi om vi kan debitera konfirmanden det belopp som vi
avtalat med organisationen att utbetala för varje
enskild konfirmand?
Syftet med bestämmelserna om clearing är att alla
kyrkotillhöriga ska behandlas lika. Av detta följer att
den utlandssvenske konfirmanden inte ska betala mer
för golf- och konfirmationslägret än vad de i Sverige
bosatta konfirmanderna gör. Det innebär att ni själva
får betala den ersättning som ni avtalat med föreningen om att utge. Det finns möjlighet att från
kyrkostyrelsen få ersättning för kostnader för konfirmationsundervisning för utlandssvenskar.

5.3 Utlandsrelaterat
BORGÅ

Kan clearing ske inom Borgågemenskapen?
Nej, Borgåöverenskommelsen medför inga ekonomiska konsekvenser. Avgift får tas ut av personer
tillhöriga någon av kyrkorna inom Borgåöverenskommelsen (KsSkr 2010:5 s. 19 och SKU 2009:3 s.
68).

DOP AV UTLANDSBOSATTA SVENSKAR

Vad gäller vid dop av utlandssvensk? Är det handlingsförsamlingen som får stå för kostnaden?
Ja, i dessa fall blir det handlingsförsamlingen som får
stå för kostnaden. Avgift får inte får tas ut av den
enskilde och det finns inte någon folkbokföringsförsamling som är ansluten till clearingsystemet.
VIGSEL AV UTLANDSBOSATTA SVENSKAR

Ett svenskt brudpar boende utomlands vill gifta sig i
vår församling. Kan man under några omständigheter
ta ut några kostnader då? Detta inträffar alltid flera
gånger per år. Tidigare har brudparet bekostat detta
själva då ingen församling kunnat ta ev. clearingkostnad.
Nej, ni kan inte ta ut någon avgift av utlandssvenskar
som är medlemmar i Svenska kyrkan. Vigselförsamlingen ska behandla alla tillhöriga lika, oavsett om de
bor i församlingen eller inte. Församlingen får alltså
inte ta ut andra avgifter av utlandssvenskar (där minst
en av kontrahenterna tillhör kyrkan) än för församlingsbor. Vigseln omfattas inte av clearingsystemet.
Församlingen får därmed själv stå för kostnaden.
I det fall ingen av kontrahenterna är medlemmar i
Svenska kyrkan har församlingen rätt att ta ut en
avgift av dem. Vigsel av icke-medlemmar får endast
ske enligt Svenska kyrkans ordning om det finns
särskilda skäl (enligt 23 kap. 1 a § kyrkoordningen).
Kyrkokansliet för register över Svenska kyrkans
medlemmar i utlandet.

5.4 Angående lokaler
ANDRA LOKALER ÄN FÖRSAMLINGSKYRKOR

Kan man använda clearing vid kyrkliga handlingar i
andra lokaler än församlingskyrkor?
Det förekommer ganska ofta att kyrkliga handlingar
äger rum i lokaler som ägs av stiftelser eller föreningar. Frågan om clearing kan tillämpas aktualiseras då.
En lämplig ordning kan vara att församlingen där
lokalen är belägen tecknar avtal med den som förvaltar lokalen så att clearingsystemet kan användas i
tillämpliga delar.

5.5 Vid ekumeniska kontakter
VIGSEL I ANNAN KYRKAS ORDNING

Ett par från en annan församling vill ha vigsel här hos
oss men med en frikyrkopastor. Hur blir det då med
clearing?

Vigselclearing utgår endast om vigseln sker i Svenska
kyrkans ordning. I detta fall handlar det således inte
om clearing utan om upplåtelse av kyrka. Om någon
av parterna tillhör Svenska kyrkan bör ni bjuda på
upplåtelsen, i vilken kostnad för vaktmästare ingår. Ni
har emellertid ingen skyldighet att erbjuda brudparet
en kyrkomusiker. Om brudparet vill att församlingen
tillhandahåller musiker (och församlingens musiker
kan tänka sig att spela) får ni ta ut en avgift för detta.

5.6 För icke kyrkotillhöriga
AVGIFT FÖR ICKE-KYRKOTILLHÖRIGA

Vad ska vi ta ut för avgifter om vi upplåter kyrkan och
även tillhandahåller exempelvis en musiker eller en
präst till icke kyrkotillhöriga?
Det finns inga officiella riktlinjer för avgift när det
gäller upplåtelse av kyrka. Det är upp till varje församling att avgöra om och vilka avgifter som ska tas
ut. Clearingbeloppen kan fungera vägledande. Församlingen bör fatta ett principbeslut om vilka avgifter
som ska gälla så att man inte behöver ta ställning vid
varje enskilt tillfälle. Sådana beslut om avgifter fattas
av kyrkofullmäktige.
AVGIFTENS STORLEK

Hur är det med rekommendationen 3 x clearingbelopp
för icke kyrkotillhöriga?
Detta är ingen officiellt antagen riktlinje, utan något
som ursprungligen uttalats från dåvarande Församlingsförbundet. Varje församling måste själv avgöra
om och när avgift ska tas ut, se föregående svar.

5.7 Övrigt
ERSÄTTNING FRÅN HANDLINGSFÖRSAMLINGEN

En präst utför, inom ramen för sin anställning i församling A, en kyrklig handling i församling B.
Föremål för den kyrkliga handlingen är en person
tillhörig församling B. Prästen får betalt av församling A genom sin vanliga lön. Församling A vill
begära ersättning av församling B med motiveringen
att man ju bistått församling B med att utföra en
tjänst. Kan församling A begära ersättning från B?
Rätten till ersättning inom clearingsystemet bygger på
att det är medlemmens hemförsamling som ersätter
annan församling för uppkomna kostnader i situationer när den kyrkliga handlingen sker i annan församling
än hemförsamlingen. Det finns alltså ingen rätt för
församling A att kräva ersättning av B. Om församling
B är villig att ersätta A kan däremot självklart en
kostnadsreglering ske på ”frivillig” väg.
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