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 Sammanträdesprotokoll  

2021:3 

 
MÖTESINSTANS PARAGRAFER 

KYRKOSTYRELSEN §§29 – 49 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2021-05-05 

2021-05-06 

18:00–20:30  

09:00–16:00 
Kyrkokansliet/teams  

NÄRVARANDE 

Se separat sida 

 

 

 

Utses att justera: Berth Löndahl 

Justeringens 
plats och tid: Uppsala den dag som framgår av vår elektroniska underskrift 

Underskrifter: 
Sekreterare 

 
 

  Patrik Lidin  

 Ordförande 
  

  Antje Jackelén   

 Justerande 
  

  Berth Löndahl  
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MÖTESINSTANS 

KYRKOSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2021-05-05 

2021-05-06 

18:00 – 20:30 

09:00 – 16:00 
Kyrkokansliet/teams 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

Mötesdeltagare 

Antje Jackelén, Ordförande 

Wanja Lundby-Wedin, 1:e vice ordförande 

Daniel Tisell, 2:e vice ordförande 

Aron Emilsson, Ledamot, frånvarande §§ 33, 37-44, 46 (delvis), 47-49  

Jesper Eneroth, Ledamot 

Nils Gårder, Ledamot 

Mats Hagelin, Ledamot, frånvarande 

Agneta Hyllstam, Ledamot 

Lars Johnsson, Ledamot 

Berth Löndahl, Ledamot 

Marie Rydén Davoust, Ledamot 

Elisabeth Rydström, Ledamot 

Britt Sandström, Ledamot 

Erik Sjöstrand, Ledamot 

Margareta Winberg, Ledamot, frånvarande §§ 42-44, 46 (delvis), 49 

 

Fredrik Modéus, Ersättare 

Cecilia Brinck, Ersättare, beslutande §§ 29-32, 34-36, 40, 41, 45, 46 (delvis), 47,48 

Sebastian Ekeroth Clausson, Ersättare 

Daniel Engström, Ersättare, beslutande §§ 33, 37-44, 46 (delvis), 47-49 

Lars-Ivar Ericson, Ersättare, frånvarande §§ 29-32, 34-36, 45, 46 (delvis) 

Anna Karin Hammar, Ersättare 

Åsa Ingårda, Ersättare 

Marie Johansson, Ersättare, frånvarande 

Torvald Johansson, Ersättare 

Daniel Larson, Ersättare, beslutande §§ 42-44, 46 (delvis), 49 

Karl-Gunnar Svensson, Ersättare, beslutande §§ 42-44, 46 (delvis), 49 

Marja Sandin-Wester, Ersättare 

Sofia Särdquist, Ersättare, frånvarande §§ 42-44 

Carl Seved Tigerhielm, Ersättare 

Sara Waldenfors, Ersättare, frånvarande 
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MÖTESINSTANS 

KYRKOSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2021-05-05 

2021-05-06 

18:00 – 20:30 

09:00 – 16:00 
Kyrkokansliet/teams 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

Föredragande 
Helén Ottosson Lovén §§ 32, 33, 42, 45, 46 

Patrik Lidin §§ 32, 37, 39, 47, 48 

Karin Sarja §§ 40, 41, 43, 44, 46 

Ann-Katrin Bosbach § 46 

Henrik Tobin § 46 

Maria Lundqvist Norling §§ 46 

Edith Starke § 46 

Gustaf af Ugglas §§ 34-36, 42 

Erika Brundin §§ 38, 42, 45 

Lisa-Gun Bernerstedt § 38 

Peter Lindvall §§ 40, 41 

Marie Nordström § 42 

Per Starke § 46 
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MÖTESINSTANS 

KYRKOSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2021-05-05 

2021-05-06 

18:00 – 20:30 

09:00 – 16:00 
Kyrkokansliet/teams 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

Onsdagen 5 maj möttes kyrkostyrelsen och biskopsmötet för en gemensam överläggning. Efter inledning 

av ärkebiskop Antje Jackelén genomfördes överläggningen i två delar. Den första delen Har Naturen 

rättigheter? utgick från Svenska kyrkans teologiska kommittés bearbetning av ämnet naturens rättigheter 

och hölls samman av biskop Martin Modéus. Teologiska kommitténs ordförande Johanna Gustavsson-

Lundberg, docent vid Lunds universitet, och Petra Carlsson, docent vid Enskilda Högskolan Stockholm, 

gav en introduktion till samtalet. Den andra delen utgick från rapporten Svenska kyrkan online – att ställa 

om, ställa in eller fortsätta som vanligt under coronapandemin. Samtalet introducerades av Sara Fransson, 

forskare vid kyrkokansliet, doktor i statsvetenskap, som bland annat presenterade forskningsprojektet 

Churches Online in Times of Corona (CONTOC), och Sara Garpe, stiftsadjunkt i Stockholms stift och 

projektledare för Kyrka i digitala rum. 

§ 29 

Sammanträdets öppnande 

Efter upprop förklarade ordföranden sammanträdet öppnat. 

§ 30 

Val av protokollsjusterare 

Berth Löndahl valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 

§ 31 

Fastställande av föredragningslista 

Föredragningslistan fastställdes, med tillägg av en punkt om den genomförda överläggningen med 

biskopsmötet (§ 45). 

§ 32 

Rapport från arbetsutskottet 

Kyrkostyrelsen fick rapport från arbetsutskottets sammanträden den 7 och den 21 april 2021. 

Kyrkostyrelsen diskuterade rapporten och lade därefter protokollen från arbetsutskottets sammanträden till 

handlingarna.  
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MÖTESINSTANS 

KYRKOSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2021-05-05 

2021-05-06 

18:00 – 20:30 

09:00 – 16:00 
Kyrkokansliet/teams 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

Överläggning 

§ 33 KS 2020-1337 

 

Överläggning med revisorerna 

Kyrkostyrelsen överlade med revisorerna. Från revisionen deltog ordföranden Gunvor Hagelberg och 

auktoriserade revisorn Erik Albenius, PwC. 

 

Revisorerna avrapporterade revisionsarbetet för år 2020.  
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MÖTESINSTANS 

KYRKOSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2021-05-05 

2021-05-06 

18:00 – 20:30 

09:00 – 16:00 
Kyrkokansliet/teams 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

Beslutsärenden 

§ 34 KS 2021-0036 

 

Skrivelse: Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå 2020 

Beslut 

Kyrkostyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottet förslag 

att till kyrkomötet lämna skrivelsen 2021:2 Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå 2020. 

 

Särskilt yttrande av Aron Emilsson enligt prot.bil. 1. 

Ärendebeskrivning 

Kyrkostyrelsen beslutade 7 april 2021 (§ 23) att fastställa årsredovisningen för Svenska kyrkans nationella 

nivå 2020 och bilagan med resultatrapport 2020 till kyrkostyrelsens skrivelse om årsredovisning för 

Svenska kyrkans nationella nivå 2020. Därefter har slutrevision skett. 

Kyrkostyrelsen fick en presentation av ett förslag till skrivelse om årsredovisning för Svenska kyrkans 

nationella nivå 2020. Kyrkostyrelsen diskuterade förslaget. 
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MÖTESINSTANS 

KYRKOSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2021-05-05 

2021-05-06 

18:00 – 20:30 

09:00 – 16:00 
Kyrkokansliet/teams 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 35 KS 2021-0436 

 

Stiftelserapport 2020 

Beslut 

Kyrkostyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag 

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Kyrkostyrelsen fick en presentation av den årliga rapporten avseende stiftelser med anknuten förvaltning 

till Svenska kyrkan på nationell nivå. Kyrkostyrelsen diskuterade rapporten. 
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MÖTESINSTANS 

KYRKOSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2021-05-05 

2021-05-06 

18:00 – 20:30 

09:00 – 16:00 
Kyrkokansliet/teams 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 36 KS 2021-0437 

 

Permutation av stiftelser 

Beslut 

Kyrkostyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag  

att för stiftelserna enligt prot.bil. 2 hämta in Kammarkollegiets tillstånd att ändra stiftelseförordnandena på 

så sätt att föreskrifter som begränsar användningen av respektive stiftelses kapital upphävs. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade även  

 

att förklara beslutet omedelbart justerat.  

 

Ärendebeskrivning 

Trossamfundet Svenska kyrkan förvaltar ett antal stiftelser med så kallad anknuten förvaltning och 

kyrkostyrelsen har såsom högsta verkställande organ beslutsbefogenhet och ansvar för dessa stiftelser. För 

flertalet av stiftelserna gäller att endast den löpande avkastningen får användas för främjande av respektive 

stiftelses ändamål. För de nu aktuella stiftelserna bedöms dock kapitalet generera så liten avkastning att den 

inte räcker till för att tillgodose respektive stiftelses ändamål på ett bra sätt. Detta beror på att en alltför stor 

del av avkastningen går åt att bestrida handläggnings- och administrationskostnader. De föreskrifter vilka 

begränsar användningen av respektive stiftelses kapital som finns i respektive stiftelses stiftelseförordnande 

bör därför upphävas, så att alla tillgångar får förbrukas för det ändamål vartill de är bestämda. Enligt 6 kap. 

1 § stiftelselagen (1994:1220) krävs Kammarkollegiets tillstånd för att göra sådana ändringar. 

Arbetsutskottet beslutade därför vid sammanträdet 28–29 oktober 2020 (§ 209) att hämta in ett sådant 

tillstånd med stöd av 24 § arbets- och delegationsordningen för kyrkostyrelsen. Kammarkollegiet har 

därefter bedömt att det inte är möjligt att söka ett sådant tillstånd genom beslut av arbetsutskottet.  

Kyrkostyrelsen fick en presentation av ett förslag om att kyrkostyrelsen ska hämta in Kammarkollegiets 

tillstånd för de behövliga ändringarna. 
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MÖTESINSTANS 

KYRKOSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2021-05-05 

2021-05-06 

18:00 – 20:30 

09:00 – 16:00 
Kyrkokansliet/teams 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 37 KS 2021-0440 

 

SvKB: Ändring av datum för övergång till verksamhetsbaserad arkivredovisning 

Beslut 

Kyrkostyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag 

att utfärda Svenska kyrkans bestämmelser (SvKB 2021:1) om ändring i kyrkostyrelsens beslut (SvKB 

2017:1) med närmare bestämmelser om vård och annan hantering av kyrkans arkiv. 

 

Ärendebeskrivning 

Kyrkostyrelsen fattade 15 december 2016 (§ 147) ett principbeslut om att Svenska kyrkan ska övergå till 

verksamhetsbaserad arkivredovisning (VBA) under perioden 2018–2021. Detta var en anledning till 

tillkomsten av kyrkostyrelsens senare beslut (SvKB 2017:1) med närmare bestämmelser om vård och 

annan hantering av handlingar i kyrkans arkiv, där regleringen av kyrkans arkivredovisning ingår. Genom 

dessa beslut inleddes en övergång från en arkivredovisningsmetod utgående från det traditionella 

arkivschemat till VBA, det vill säga en redovisningsmetod som utgår från att relatera arkiven och dess 

handlingar till den verksamhet som de tillkommer i. Enligt övergångsbestämmelserna till SvKB 2017:1 ska 

övergången till VBA genomföras senast 1 januari 2022. Under det senaste året har dock framkommit att de 

kyrkliga enheterna inte har haft tillräckliga resurser för att kunna verkställa övergången och att det finns 

behov av mer tid för arbetet med övergången. 

Kyrkostyrelsen fick en presentation av ett förslag till en ändring i övergångsbestämmelserna till SvKB 

2017:1 med innebörden att övergångsdatumet för införandet av VBA skjuts på framtiden två år. 
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MÖTESINSTANS 

KYRKOSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2021-05-05 

2021-05-06 

18:00 – 20:30 

09:00 – 16:00 
Kyrkokansliet/teams 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 38 KS 2020-1091 

 

Inriktning för Svenska kyrkans arbete med civilt försvar 2021–2025 

Beslut 

Kyrkostyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag  

att ett arbete ska inledas och genomföras enligt förslaget.  

 

Ärendebeskrivning 

Kyrkostyrelsen ska enligt 12 kap. 2 § kyrkoordningen leda och samordna Svenska kyrkans beredskap samt 

vidta de beredskapsförberedelser som behövs för verksamheten på den nationella nivån under kris och höjd 

beredskap. Arbetsutskottet informerades 2–3 december 2020 (§ 266) om det nationella arbetet inom 

området civilt försvar och planeringen för att initiera ett systematiskt utvecklingsarbete under perioden 

2021–2025 i syfte att stärka Svenska kyrkans förmåga i händelse av höjd beredskap. Ärendet har därefter 

beretts vidare. 

 

Kyrkostyrelsen fick en presentation av ett förslag för det fortsatta arbetet, inklusive tidplan, resurser och 

finansiering. Förslaget syftar till att stärka Svenska kyrkans förmåga i händelse av höjd beredskap samt 

stärka befintlig förmåga, befintliga strukturer och ge redskap för att utveckla beredskapen i Svenska 

kyrkan. Vidare ska arbetet bidra till att skapa arbetssätt och organisation som gör att det offentliga 

samhället på ett enkelt sätt kan identifiera kontaktvägar till Svenska kyrkans olika enheter. Kyrkostyrelsen 

diskuterade förslaget. 
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MÖTESINSTANS 

KYRKOSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2021-05-05 

2021-05-06 

18:00 – 20:30 

09:00 – 16:00 
Kyrkokansliet/teams 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 39 KS 2017-1345 

 

Kyrkostyrelsens sammanträden 2023 

Beslut 

Kyrkostyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag 

att fastställa sammanträdesplanen för kyrkostyrelsen 2023 enligt prot.bil. 3. 

 

Ärendebeskrivning 

Kyrkostyrelsen fastställde 17–18 februari 2021 (§ 13) ett antal datum för samråd och överläggningar under 

2023. Övriga sammanträdesdatum skulle återkomma efter fortsatt beredning i arbetsutskottet. Under den 

fortsatta beredningen har bland annat beaktats digitaliseringens möjligheter samt erfarenheterna av 

genomförda sammanträden och andra arrangemang under coronapandemin.  

Kyrkostyrelsen fick en presentation av ett förslag till sammanträdesplan för 2023. I enlighet med 

arbetsutskottets diskussion hade uppgiften om formen för sammanträdena (digitala/fysiska) utelämnats, för 

att återkomma senast under början av hösten 2022.  
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MÖTESINSTANS 

KYRKOSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2021-05-05 

2021-05-06 

18:00 – 20:30 

09:00 – 16:00 
Kyrkokansliet/teams 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 40 KS 2021-0294 

 

Svenska kyrkans stöd till ekumeniska organisationer idag och i framtiden 

Beslut 

Kyrkostyrelsen beslutade  

att ärendet ska beredas vidare enligt diskussionen. 

 

Ärendebeskrivning 

Kyrkostyrelsen fick en presentation av Svenska kyrkans stöd till Konferensen för europeiska kyrkor, 

Kyrkornas världsråd respektive Lutherska världsförbundet och en presentation av ett förslag till förändring 

mot bakgrund av det pågående arbetet med verksamhet och ekonomi 2022–2024 och en ekonomi i balans 

för Svenska kyrkan på nationell nivå. Kyrkostyrelsen diskuterade förslaget och lämnade synpunkter till 

ledning för det fortsatta arbetet. 
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MÖTESINSTANS 

KYRKOSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2021-05-05 

2021-05-06 

18:00 – 20:30 

09:00 – 16:00 
Kyrkokansliet/teams 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 41 KS 2021-0470 

 

Svenska kyrkans anslag till lutherska minoritetskyrkor i Sverige 

Beslut 

Kyrkostyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag 

att Svenska kyrkans anslag till lutherska minoritetskyrkor i Sverige ska förändras enligt förslaget. 

 

Ärendebeskrivning 

Kyrkostyrelsen fick information om Svenska kyrkans anslag till lutherska minoritetskyrkor i Sverige och 

en presentation av ett förslag till förändring mot bakgrund av det pågående arbetet med verksamhet och 

ekonomi 2022–2024 och en ekonomi i balans för Svenska kyrkan på nationell nivå. En förändring 

föreslogs ske på så sätt att anslagen till de nordiska lutherska kyrkorna minskas med 50 procent 2022 för att 

helt upphöra 2023. Anslagen till de andra lutherska minoritetskyrkorna föreslogs minskas med 15 procent 

2022 liksom 2023 för att mot bakgrund av en fortsatt dialog övervägas på nytt. I anslutning till detta 

föreslogs att avtal skulle upprättas som reglerar aktuella anslag i relation till respektive mottagande kyrka. 
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KYRKOSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2021-05-05 

2021-05-06 

18:00 – 20:30 

09:00 – 16:00 
Kyrkokansliet/teams 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 42 KS 2020-1309 

 

Verksamhet och ekonomi 2022–2024 

Beslut 

Kyrkostyrelsen beslutade  

att ärendet ska beredas vidare enligt diskussionen. 

 

Ärendebeskrivning 

Kyrkostyrelsen diskuterade den 17–18 februari 2021 (§ 14) ett förslag till en omvärldsbeskrivning, som ett 

underlag för det fortsatta arbetet med verksamhet och ekonomi 2022–2024. Vidare beslutade 

kyrkostyrelsen 7 april 2021 (§ 24) att med godkännande lägga omvärldsbeskrivningen till grund för det 

fortsatta budgetarbetet. 

Kyrkostyrelsen fick information om det pågående arbete med verksamhet och ekonomi 2022–2024 och en 

ekonomi i balans för Svenska kyrkan på nationell nivå samt en presentation av arbetsutskottets förslag till 

ställningstaganden och ett utkast till kyrkostyrelsens skrivelse Verksamhet och ekonomi för Svenska 

kyrkans nationella nivå 2022–2024. Kyrkostyrelsen diskuterade förslagen och lämnade synpunkter till 

ledning för det fortsatta arbetet. 
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KYRKOSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2021-05-05 

2021-05-06 

18:00 – 20:30 

09:00 – 16:00 
Kyrkokansliet/teams 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 43 KS 2020-0382 

 

Skrivelse: Kyrkohandbok för Svenska kyrkan på engelska, franska, spanska och tyska 

Beslut 

Kyrkostyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag  

 

att till kyrkomötet lämna skrivelsen 2021:5 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan på engelska, franska, 

spanska och tyska. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Kyrkostyrelsen fick en presentation av ett förslag till kyrkostyrelsens skrivelse om kyrkohandbok för 

Svenska kyrkan på engelska, franska, spanska och tyska. Översättningen var under korrekturbehandling. 

Kyrkostyrelsen fick även information om den planerade behandlingen av läronämnden. 
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KYRKOSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2021-05-05 

2021-05-06 

18:00 – 20:30 

09:00 – 16:00 
Kyrkokansliet/teams 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 44 KS 2020-0082 

 

Studera klimatfrågor och naturens rättigheter (KmSkr 2019:28) 

Beslut 

Kyrkostyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag 

 

att de två föreliggande texterna om klimatfrågor och naturens rättigheter bearbetas och kompletteras med 

studie- och samtalsmaterial till ett studiepaket 

 

att detta paket därefter och inom ramen för programmet Lärande och undervisning tillgängliggörs på 

Svenska kyrkans nationella webb, på intranätet samt på andra lämpliga sätt 

 

att i kyrkostyrelsens återrapporteringsskrivelse slutrapportera kyrkomötets skrivelse 2019:28 Studera 

klimatfrågor och naturens rättigheter. 

 

Berth Löndahl och Daniel Engström reserverade sig mot beslutet. Berth Löndahl utvecklade reservationen 

enligt prot.bil. 4.  

 

Ärendebeskrivning 

Kyrkomötet har uppdragit till kyrkostyrelsen att i programmet Lärande och undervisning lägga särskild 

vikt vid att studera klimatfrågor och naturens rättigheter och att det ska ske med utgångspunkt i bland annat 

urfolkens deklaration om moder jords och naturens rättigheter, påven Franciskus encyklika om jorden som 

vårt gemensamma hem och ett biskopsbrev om klimatet. Uppdraget har i enlighet med kyrkostyrelsens 

beslut 27 februari 2020 hanterats inom Svenska kyrkans teologiska kommittés arbete och inom 

kyrkokansliet. Två texter – Människan i skapelsen och Har naturen rättigheter? – har tagits fram. Till 

dessa två texter kommer det att utarbetas studie- och samtalsmaterial. Tillsammans utgör de tre delarna (två 

texter plus samtalsfrågor) ett paket som inom ramen för programmet Lärande och undervisning kommer att 

tillgängliggöras på Svenska kyrkans nationella webb, intranät samt på andra lämpliga sätt. 

 

Kyrkostyrelsen fick en presentation av ärendets beredning, de framtagna texterna och det återstående 

arbetet. Kyrkostyrelsen diskuterade ärendet och lämnade synpunkter till ledning för det återstående arbetet. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 
MÖTESINSTANS 

KYRKOSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2021-05-05 

2021-05-06 

18:00 – 20:30 

09:00 – 16:00 
Kyrkokansliet/teams 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 45 KS 2021-0600 

Efter kyrkostyrelsens överläggning med biskopsmötet – Naturens rättigheter och 
prästlönetillgångarna 

Beslut 

Kyrkostyrelsen beslutade 

 

att uppdra till arbetsutskottet att fortsätta bereda frågan om kyrkostyrelsens tillsyn över 

prästlönetillgångarna och färdplanen för klimatet. 

Ärendebeskrivning 

Kyrkostyrelsen diskuterade den genomförda överläggningen med biskopsmötet, särskilt vad som 

framkommit i fråga om avsnittet om naturens rättigheter och Svenska kyrkans förvaltning av 

prästlönetillgångarna. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 
MÖTESINSTANS 

KYRKOSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2021-05-05 

2021-05-06 

18:00 – 20:30 

09:00 – 16:00 
Kyrkokansliet/teams 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

Diskussion och information 

§ 46 

Psalmboken (KmSkr 2016:9) – inför skrivelse om revision KS 2016-1320 

Kyrkomötet 2016 har gett kyrkostyrelsen i uppdrag (KmSkr 2016:9) att till kyrkomötet komma med förslag 

till revidering och utökning av Den svenska psalmboken, så att den kommer att fungera tillsammans med 

den nya kyrkohandboken. Vidare har kyrkomötet 2018 gett kyrkostyrelsen i uppdrag (KmSkr 2018:4) att 

inhämta synpunkter från kyrkomötet på sitt förslag till direktiv, tidsplan och andra ramar för arbetet med en 

revision av Den svenska psalmboken innan det inleds. Som ett led i planeringen för en revision har en 

förstudie genomförts. Arbetsutskottet beslutade 3–4 februari 2021 (§ 14) att lägga förstudien till 

handlingarna och kyrkostyrelsen tog del av förstudien vid sammanträdet 17–18 februari 2021 (§ 15). 

Därefter har ett arbete skett inom kyrkokansliet med att förbereda en skrivelse till kyrkomötet, för att 

inhämta synpunkter på direktiv, tidsplan och andra ramar för arbetet. 

Kyrkostyrelsen fick en presentation av ett utkast till en skrivelse om revison av psalmboken och fördjupad 

information om de utmaningar arbetet står inför. Kyrkostyrelsen diskuterade informationen och lämnade 

synpunkter till ledning för det fortsatta arbetet. 

 

Kartläggning av Svenska kyrkans it-lösningar och administrativa system  
(KmSkr 2020:15)  KS 2020-0652 

Kyrkomötet 2020 har gett kyrkostyrelsen i uppdrag att i samarbete med stiften genomföra en kartläggning 

av var församlingar och pastorat befinner sig i nuvarande planer för sina it-lösningar och administrativa 

system, och att – på basis av resultatet av nämnda kartläggning – presentera en färdplan som innehåller 

tidplan samt investerings- och finansieringsplan för det fortsatta införandet (KmSkr 2020:15). En sådan 

kartläggning har genomförts under våren 2021, i enlighet med kyrkostyrelsens beslut 17–18 februari 2021. 

Arbetsutskottet fick 17–18 mars 2021 (§ 40) information om den genomförda kartläggningen och 

diskuterade arbetet inför remissen till stiften med förslag på färdplan med tidplan och investerings- och 

finansieringsplan för det fortsatta införandet. Kyrkostyrelsen fick information om kartläggningen och den 

då utskickade remissen 7 april 2021 (§ 25).  

Kyrkostyrelsen fick information om de inkomna remissvaren från stiften och det fortsatta arbetet inför 

kyrkostyrelsens sammanträde 8 juni 2021. Kyrkostyrelsen diskuterade informationen. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 
MÖTESINSTANS 

KYRKOSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2021-05-05 

2021-05-06 

18:00 – 20:30 

09:00 – 16:00 
Kyrkokansliet/teams 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

Ärkebiskopens rapport 

Ärkebiskopen informerade om några aktuella frågor, såsom: 

- Sofia Camnerin, Equmeniakyrkan, har tillträtt som generalsekreterare för Sveriges kristna råd 

- Vid Sveriges kristna råds stundande årsmöte kommer ärkebiskopen ta över som ordförande efter 

Daniel Alm, Pingst – Fria församlingar i samverkan 

- Lutherska världsförbundets generalsekreterare Martin Junge har skrivit en artikel om näthat som ett 

hot mot demokratin, publicerad bland annat i Sydsvenskan, och skickat brev om detta till bland 

andra riksdagens talman, demokratiministern och kyrkomötets ordförande. 

 

Generalsekreterarens rapport KS 2021-0061 

Generalsekreteraren informerade om några aktuella frågor, såsom:  

- Kyrkomötets presidium har beslutat att höstens första session ska genomföras digitalt 

- Svenska kyrkan och Skatteverket har samtalat om konsekvenser av Högsta förvaltningsdomstolens 

dom om inkomst- och mervärdesskatt på inomkyrkliga it- och administrativa tjänster. Information 

kommer att ges till församlingar och stift.  

 

  

Övriga ärenden 

§ 47  

Anmälningsärenden – protokoll från kyrkostyrelsens råd m.m. KS 2021-0188 

Anmälningsärenden enligt prot.bil. 5 anmäldes och lades till handlingarna. 

 

Övriga anmälningsärenden KS 2021-0189 

Anmälningsärenden enligt prot.bil. 6 anmäldes och lades till handlingarna. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 
MÖTESINSTANS 

KYRKOSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2021-05-05 

2021-05-06 

18:00 – 20:30 

09:00 – 16:00 
Kyrkokansliet/teams 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 48  

Delegationsärenden KS 2021-0191 

Protokoll med delegationsärenden anmäldes och lades till handlingarna:  

Delegationsprotokoll nr 2021:26–30 och 32 (KS 2020-1294, KS 2021-0357, KS 2021-0396, KS 2021-

0411, KS 2021-0425, KS 2021-0429).  

§ 49  

Avslutning 

Efter välsignelsen förklarade ordföranden sammanträdet avslutat. 
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Kyrkostyrelsen 2021-05-05—06  Prot.bil. 1 

 

Särskilt yttrande med anledning av ärende § 34: Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella 

nivå 2020 

 

I samband med kyrkostyrelsens beslut om att till kyrkomötet lämna skrivelsen 2021:2 Årsredovisning 

för Svenska kyrkans nationella nivå 2020, vill jag framhålla några synpunkter från 

Sverigedemokraternas sida. Vi har från vår sida under beredningen framhållit att det behövs 

utvecklade indikatorer och fler dimensioner av hållbarhet än vad årsredovisningen idag innehåller. Vår 

nomineringsgrupp lade under kyrkomötet 2020 fram en motion gällande detta. I motionen föreslogs att 

det i kommande hållbarhetsredovisningar ska etableras hållbarhetsredovisning för teologisk, 

medlemsmässig, ekonomisk och organisatorisk hållbarhet. Dessa föreslogs vara strategiskt uppbyggda 

med mätbara mål och delmål. De här dimensionerna hade vi önskat också skulle vara med i 

årsredovisningen. Detta hörsammades inte, men vi ämnar även fortsättningsvis understryka vår 

mening i frågan inför kommande årsredovisningar. Om detta framförde vi ett särskilt yttrande i 

samband med kyrkostyrelsens sammanträde den 7 april 2021, under ärende § 23 Bokslut och 

årsredovisning 2020, och det vill jag i denna del även till detta beslut framhålla.  

 

Vidare anser vi att det behövs en översyn av programmet Interreligiös praktik för fred – en värld av 

grannar, vilket i årsredovisningen beskrivs bidra till ett hållbart samhälle genom ökad integration. Det 

är en beskrivning vi anser det finns anledning att problematisera. Programmet behöver enligt vår 

mening utvärderas och omprövas i sin helhet.  

 

Avslutningsvis menar vi att det under rubriken Företrädarskap finns anledning att förtydliga att det är 

kyrkostyrelsens arbetsutskott som företräder kyrkostyrelsens och Svenska kyrkan i bedömningen av 

vilka remissvar som ska avges, samt bereder och beslutar om utformning och ställningstagande i 

dessa. Kyrkostyrelsen som organ och helhet delges information om remissvar i efterhand. 

Arbetsordningen kan vi enligt vår mening vara tydligare med i årsredovisningen. 

 

Aron Emilsson 
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  Prot.bil. 2 

 

Kyrkokansliet 

POSTADRESS: 751 70 Uppsala 

BESÖKSADRESS: Sysslomansgatan 4 

TELEFON: 018-16 95 00 

 
 

DOKUMENT DIARIENUMMER 

Permutation av stiftelser KS 2021-0437 

UPPRÄTTAT AV DATUM DOKUMENTBETECKNING VERSION 

Ekonomi- och finansavdelningen 5 maj 2021   

 
Stiftelsenamn Organisationsnummer  

Stiftelsen fröken Danielsons donation 802000-6261 

Femte Dövstumsskoledistriktets stiftelse 802008-3716 

Evangeliska stiftelsen 802000-8150 

Stiftelsen Frans och Charlotta Bergholms donationsfond 817604-9545 
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  Prot.bil. 3 

 

Sammanträdesplan för kyrkostyrelsen 2023 
 

Där inget annat anges äger sammanträdet rum i kyrkokansliets lokaler i Uppsala. Planen är fastställd av 

kyrkostyrelsen 5–6 maj 2021. Planen finns även tillgänglig på Svenska kyrkans hemsida. 

Onsdag–torsdag 1–2 februari 2023 Arbetsutskott 
1 februari kl. 10-21, inkl. middag 
2 februari kl. 9-16 
 

Onsdag–torsdag 15–16 februari 2023 Kyrkostyrelsens besök i Stockholms stift 
 

Torsdag 16 februari 2023 Kyrkostyrelse kl. 13-17. Stockholm. 
 

Onsdag 15 mars 2023 Arbetsutskottet möter stiftsstyrelsernas 
presidier kl. 10-16 
 

Torsdag 16 mars 2023 Arbetsutskott kl. 9-17 
 

Onsdag 29 mars 2023 Kyrkostyrelse kl. 10-17 
 

Torsdag 20 april 2023 Arbetsutskott kl. 9-17 
 

Onsdag 10 maj 2023 Samråd med biskopsmötet kl. 9.15-15 
Gemensam middag kvällen före 
 

Onsdag–torsdag 10–11 maj 2023 Kyrkostyrelse 
10 maj kl. 18-21, inkl. middag 
11 maj kl. 9-16 
 

Onsdag 24 maj 2023  Arbetsutskott kl. 9.15-17 
 

Onsdag 14 juni 2023 Kyrkostyrelse kl. 10-17 
 

Måndag 11 september 2023 Arbetsutskott kl. 9-17 
 

Måndag 2 oktober 2023  Kyrkostyrelse kl. 18- 21.30 

Tisdag–fredag 3–6 oktober 2023 Kyrkomötets session 1 
Lunchsammanträde vid behov.  
 

Onsdag 25 oktober 2023 Arbetsutskottet möter stiftsstyrelsernas 
presidier kl. 10-16 
 

Tisdag 7 november 2023 Samråd förvaltning prästlönetillgångar  
kl. 10-16 
 

Onsdag 8 november 2023 Arbetsutskott kl. 9.15-17 
 

Söndag 19 november 2023 Kyrkostyrelse kl. 16-18.30 
 

Måndag–onsdag 20–22 november 2023 Kyrkomötets session 2 
Lunchsammanträde vid behov. 
 

Tisdag 5 december 2023 Arbetsutskott kl. 9-17 
 

Måndag 18 december 2023 Kyrkostyrelse kl. 10-17 
 

 

2021-05-06 /PL 
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Kyrkostyrelsen 2021-05-05—06  Prot.bil. 4 

Reservation 

 

Jag reserverar mig mot kyrkostyrelsens beslut i frågan om ”Studera klimatfrågor och naturens 

rättigheter (KmSkr 2019:28). Min reservation grundar sig i korthet på följande om de två texterna – 

Människan i skapelsen respektive Har naturen rättigheter?: 

 

 - Skapelsesynen behöver förtydligas och är otillräcklig om Skaparens relation till skapelsen men även 

om syndafallet och dess konsekvenser för människans relation till såväl Skaparen – Gud – som 

skapelsen 

 

 - Människans ställning i skapelsen och naturen behöver tydliggöras. Å ena sidan är människan som 

själv skapad av Skaparen en del av skapelsen, å andra sidan har hon en särställning som förvaltare och 

ansvarig på ett sätt som ingen och ingenting annat i skapelsen har. Människan har utifrån sitt 

förvaltarskap primärt skyldigheter gentemot skapelsen och naturen, mer än att naturen i sig har 

rättigheter. Texterna näst intill raljerar med uttrycket att människan är ”skapelsens krona” utan att på 

annat sätt definiera att människan har en särställning i skapelsen. Det blir en otydlig människosyn. Här 

behövs även en reflektion över skillnaden mellan människovärde och djurrätt. 

 

 - Begreppen rättvisa och rättigheter är inte tillräckligt definierade. Naturen har inte rättigheter, vilket i 

och för sig antyds indirekt genom att den ena texttitelns frågetecken – ”Har naturen rättigheter?”. 

Däremot ges skapelsen och naturen rättigheter av människan som Guds förvaltare. 

 

 - Det finns otydligheter i texten som kan missförstås så att naturen uppfattas som besjälad och med en 

tendens till animism. Begreppet Moder Jord används på ett sätt som riskerar att förstås som att jorden 

gudomliggörs. Att tala om Moder Jord som en metafor är å ena sidan begripligt och förståeligt även 

för kristen tro. Jorden föder, bär och ger människan förutsättningar för att leva. Men det sker utifrån att 

skapelsen/naturen är skapad av Gud för att vara detta för människan. 

 

 - De första kapitlen i de paulinska breven till Efesos och Kolosse har en stark kristocentrisk syn på 

tillvaron och hela skapelsen. Allting har blivit till genom Kristus. Denna kristocentriska förståelse 

borde ha lyfts fram i texterna. 

 

 - Texterna saknar en analys av den utveckling i främst västerlandet som bidragit till överutnyttjande 

av naturen / skapelsen. Här skulle behövas en reflektion över urbaniseringen med dess ökade distans 

till naturen, överbefolkningen som kräver ett större uttag av de resurser som naturen har, 

disneyfieringen, dvs. ”förmänskligandet” av djuren som en paradoxal följd av att flertalet människor i 

dag inte längre har en direkt och levande relation till djur, teknologiseringen, industrialiseringen och 

sekulariseringen. Samtidigt är det viktigt att notera att överutnyttjandet av naturens resurser inte är ett 

fenomen som är västerländskt med dess olika samhällsideologier. Inte heller är den en följd av en 

kristen förståelse av skapelsen. Bl.a. Jared Diamond (prof. i fysiologi och geografi vid University of 

California) har visat detta i sin bok Collapse - How Societies Choose to Fail or Survive. Den 

ekologiska kollapsen har drabbat samhällen med helt annan kultur och religion. 

 

Detta är bara några exempel på varför jag menar att det är beklagligt att ett så otillräckligt material ska 

utgöra underlag för samtal och studier inom projektet Lärande och undervisning. Sakfrågan om 

naturen, skapelsen och människans roll hade förtjänat ett betydligt bättre material. 

 

Berth Löndahl 

6 maj 2021 
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   Prot.bil. 5 

KS 2021-0188 

 

Kyrkokansliet 

POSTADRESS: , 75170 Uppsala 

BESÖKSADRESS: Sysslomansgatan 4 

TELEFON: 018-16 95 00 

 
 

 

Protokoll från kyrkostyrelsens råd m.m. vid kyrkostyrelsens sammanträde den 5-6 maj 2021 

1. Protokoll kyrkostyrelsens internationella råd 2020-06 04 

2. Protokoll kyrkostyrelsens internationella råd 2020-09 16 

3. Protokoll kyrkostyrelsens internationella råd 2020-11 30 

4. Protokoll kyrkostyrelsens musikråd 2021-03-22 

5. Protokoll kyrkostyrelsens råd för administrativ samverkan 2021-03-29
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   Prot.bil. 6 

KS 2021-0189 

 

Kyrkokansliet 

POSTADRESS: , 75170 Uppsala 

BESÖKSADRESS: Sysslomansgatan 4 

TELEFON: 018-16 95 00 

 
 

 

Övriga anmälningsärenden vid kyrkostyrelsens sammanträde den 5-6 maj 2021 

1. Protokoll biskopsmötet 2021-03-23--24 

2. Protokoll från EFS styrelse 2021-02-06--07 

3. Rapport till regeringen om kyrkliga kulturvärden och kae 2020 (KAE  2021-0002 ) 

4. Rapport Utbildning och stöd för ledare i undervisning (KmSkr 2019:26) (KS 2020-

0080) 

5. Remiss till stiften om officiell ursäkt till det samiska folket (KS 2020-1061) 

6. Öppet brev och brev till kyrkostyrelsen från LWF:s generalsekreterare Dr Martin 

Junge (KS 2019-1437) 

7. Kyrkans pensionskassa årsredovisning 2020  

https://www.yumpu.com/xx/embed/view/AzOeiRasf6318XHb 

8. Tack från Anna Karin Hammar 
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