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 Sammanträdesprotokoll  

2021:4 

 
MÖTESINSTANS PARAGRAFER 

KYRKOSTYRELSEN §§ 50 – 68 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2021-06-08 10:00– 17:00  Kyrkokansliet/teams  

NÄRVARANDE 

Se separat sida 

 

 

 

Utses att justera: Marie Rydén Davoust 

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

Underskrifter: 
Sekreterare 

 
 

  Patrik Lidin  

 Ordförande 
  

  Antje Jackelén   

 Justerande 
  

  Marie Rydén Davoust  
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MÖTESINSTANS 

KYRKOSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2021-06-08 10:00 – 17:00 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 

Jesper Eneroth, Ledamot 

Nils Gårder, Ledamot 

Mats Hagelin, Ledamot 

Agneta Hyllstam, Ledamot 

Lars Johnsson, Ledamot 

Berth Löndahl, Ledamot 

Marie Rydén Davoust, Ledamot 

Elisabeth Rydström, Ledamot 

Britt Sandström, Ledamot, frånvarande §§ 50–57 

Erik Sjöstrand, Ledamot 

Margareta Winberg, Ledamot 

 

Fredrik Modéus, Ersättare  

Cecilia Brinck, Ersättare, frånvarande §§ 58–68 

Sebastian Ekeroth Clausson, Ersättare, frånvarande 

Daniel Engström, Ersättare, beslutande 

Lars-Ivar Ericson, Ersättare 

Anna Karin Hammar, Ersättare 

Åsa Ingårda, Ersättare 

Marie Johansson, Ersättare 

Torvald Johansson, Ersättare 

Daniel Larson, Ersättare, beslutande §§ 50–57 

Karl-Gunnar Svensson, Ersättare, frånvarande 58–68 

Marja Sandin-Wester, Ersättare 

Sofia Särdquist, Ersättare, frånvarande §§ 50–56, 66-68 

Carl Seved Tigerhielm, Ersättare, frånvarande 

Sara Waldenfors, Ersättare 

 

 

 

 

Comfact Signature Referensnummer: 15851SE



  

3 (19) 

 Sammanträdesprotokoll  

 
MÖTESINSTANS 

KYRKOSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2021-06-08 10:00 – 17:00 Kyrkokansliet/teams 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

Föredragande 

Helén Ottosson Lovén §§ 58, 65 

Patrik Lidin §§ 53, 64, 66, 67 

Maria Lundqvist Norling § 54 

Karin Sarja §§ 54, 55 

Ann-Katrin Bosbach § 55 

Erika Brundin §§ 56, 58,  

Fredrik Lidé § 56 

Kenneth Nordgren § 57 

Gustaf af Ugglas §§ 58–63 

Marie Nordström § 58 

Per Starke § 58 

Erik Lysén §§ 58, 65 
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MÖTESINSTANS 

KYRKOSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2021-06-08 10:00 – 17:00 Kyrkokansliet/teams 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 50 

Sammanträdets öppnande 

Efter textläsning, bön och upprop förklarade ordföranden sammanträdet öppnat. 

 

§ 51 

Val av protokollsjusterare 

Marie Rydén Davoust valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 

 

§ 52 

Fastställande av föredragningslista 

Föredragningslistan fastställdes. 

 

§ 53 

Rapport från arbetsutskottet 

Kyrkostyrelsen fick rapport från arbetsutskottets sammanträden 6 och 27 maj 2021. Kyrkostyrelsen 

diskuterade rapporten och lade därefter protokollen från arbetsutskottets sammanträden till handlingarna. 

  

Comfact Signature Referensnummer: 15851SE



  

5 (19) 

 Sammanträdesprotokoll  

 
MÖTESINSTANS 

KYRKOSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2021-06-08 10:00 – 17:00 Kyrkokansliet/teams 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

Beslutsärenden 

§ 54 KS 2021-0591 

 

Skrivelse: Ändringar i kyrkoordningen 

Beslut 

Kyrkostyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag  

 

att till kyrkomötet lämna skrivelsen 2021:4 Ändringar i kyrkoordningen. 

 

Ärendebeskrivning 

Kyrkostyrelsen fick en presentation av ett förslag till skrivelsen Ändringar i kyrkoordningen, innehållande 

två separata avsnitt: Ändringar till följd av kyrkomötesuppdraget Byte av uppdrag inom vigningstjänsten 

(KmSkr 2014:7) och Övriga ändringar och rättelser. 
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MÖTESINSTANS 

KYRKOSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2021-06-08 10:00 – 17:00 Kyrkokansliet/teams 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 55 KS 2016-1320 

 

Skrivelse: Revision av psalmboken 

Beslut 

Kyrkostyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag 

 

att till kyrkomötet lämna skrivelsen 2021:6 Revision av psalmboken. 

 

Ärendebeskrivning 

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. Kyrkostyrelsen diskuterade 5–6 maj 2021 (§ 46) ett utkast till en skrivelse om 

revison av psalmboken och lämnade synpunkter till ledning för det fortsatta arbetet. Ärendet har därefter 

beretts vidare. 

Kyrkostyrelsen fick en presentation av ett omarbetat förslag till skrivelse. Kyrkostyrelsen diskuterade 

förslaget och formerna för kyrkostyrelsens arbete samt gjorde en redaktionell ändring i skrivelsen.  
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MÖTESINSTANS 

KYRKOSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2021-06-08 10:00 – 17:00 Kyrkokansliet/teams 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 56 KS 2020-1061 

Officiell ursäkt till det samiska folket 

Beslut 

Kyrkostyrelsen beslutade  

 

att framföra Svenska kyrkans officiella ursäkt till det samiska folket för historiska övergrepp 

 

att ange en inriktning och anta mål för Svenska kyrkans åtaganden som del av Svenska kyrkans ursäkt till 

det samiska folket 

 

att avsätta 40 miljoner kronor i strategiska utvecklingsmedel över 10 år för insatser inom det fortsatta 

arbetet för att uppnå Svenska kyrkans åtaganden 

 

att uppdra till arbetsutskottet att i det fortsatta arbetet med skrivelsen Verksamhet och ekonomi för Svenska 

kyrkans nationella nivå 2022–2024 ta in samtliga stifts remissvar 

 

att uppdra till generalsekreteraren att utforma en handlingsplan för det fortsatta arbetet för att uppnå 

Svenska kyrkans åtaganden för åren 2022–2031 i nära dialog med Samiska rådet i Svenska kyrkan och 

berörda stift. 

 

Berth Löndahl reserverade sig mot beslutet i den del som avser det inte bifallna ändringsyrkandet.  

Ärendebeskrivning 

Under sitt samråd med arbetsutskottet 23–24 oktober 2019 (§ 164) tog Samiska rådet i Svenska kyrkan upp 

frågan om ursäkt till det samiska folket som en del av den pågående försoningsprocessen mellan Svenska 

kyrkan och samerna. Arbetsutskottet fattade beslut om att arbeta för att en officiell ursäkt till samerna 

skulle framföras vid kyrkomötets öppnande 2020. Denna tidpunkt har sedan skjutits upp ett år. 

Kyrkostyrelsen fick 17–18 februari 2021 (§ 14) fördjupad information om arbetet och diskuterade frågan 

med stiftsstyrelsernas presidier i mars 2021. Vid sammanträdet 21 april 2021 (§ 65) beslutade 

arbetsutskottet att till samtliga stiftsstyrelser remittera ett förslag till åtaganden med anledning av Svenska 

kyrkans ursäkt till det samiska folket. Kyrkostyrelsen tog del av remissen 2021-05-05—06 (§ 47).  

Kyrkostyrelsen fick information om de remissvar som hittills kommit in och dialogen med de stift som 

ännu inte svarat. Senast mot slutet av juni väntas samtliga svar ha kommit in. Vidare fick kyrkostyrelsen en 

presentation av ett förslag till beslut avseende inriktning och mål, avsättning av medel och det fortsatta 

arbetet. Kyrkostyrelsen diskuterade förslaget. 

 

Berth Löndahl framställde yrkande om att det under målskrivning 2 under Svenska kyrkans åtaganden 

skulle göras ett tillägg som särskilt lyfte de laestadianska kyrkotraditionerna. Yrkandet avslogs. 
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MÖTESINSTANS 

KYRKOSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2021-06-08 10:00 – 17:00 Kyrkokansliet/teams 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 57 KS 2020-1325 

 

Utredning om prästutbildning 

Beslut 

Kyrkostyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag 

att utreda den pastoralteologiska utbildningen till präst  

att fastställa direktiv för utredningen enligt förslaget 

att uppdra till generalsekreteraren att tillsätta utredningen. 

 

Ärendebeskrivning 

Kyrkostyrelsens diskuterade 16 december 2020 (§ 142) en rapport avseende profilutbildningarna vid 

Svenska kyrkans utbildningsinstitut 2014–2019. Kyrkostyrelsen lämnade synpunkter till ledning för det 

fortsatta arbetet. Ärendet har därefter beretts vidare. 

Kyrkostyrelsen fick en presentation av ett förslag till direktiv för en utredning av den pastoralteologiska 

utbildningen till präst och uppdrag till generalsekreteraren att tillsätta utredningen. Kyrkostyrelsen 

diskuterade förslaget och gjorde några ändringar. 
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MÖTESINSTANS 

KYRKOSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2021-06-08 10:00 – 17:00 Kyrkokansliet/teams 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 58 KS 2020-1309 

 

Skrivelse: Verksamhet och ekonomi för Svenska kyrkans nationella nivå 2022–2024 

Beslut 

Kyrkostyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag  

att uppdra till arbetsutskottet att, när beredningen av skrivelse 2021:1 Verksamhet och ekonomi för 

Svenska kyrkans nationella nivå 2022–2024 har avslutats, lämna skrivelsen till kyrkomötet.  

 

Nils Gårder, Mats Hagelin, Berth Löndahl och Marie Rydén Davoust reserverade sig mot beslutet i den 

del som avser de inte bifallna ändringsyrkandena om Svenska kyrkans löneservice.  

Nils Gårder och Marie Rydén Davoust utvecklade reservationen:  

”Reservation mot kyrkostyrelsens beslut den 8 juni 2021 i ärende KS 2020-1309, Kyrkostyrelsens skrivelse 

2021:1 Verksamhet och ekonomi för Svenska kyrkans nationella nivå 2022-2024, avsnitt 7.3, målbild 3 

avseende Svenska kyrkans löneservice.  

Överröstade i kyrkostyrelsen reserverar vi oss mot dess beslut i ovan nämnd del till förmån för det av Nils 

Gårder framställda yrkandet att sidan 17 stycket under rubrik Svenska kyrkans löneservice, sista stycket 

sista meningen, skulle ges lydelsen Inriktningen är att tjänsten vid 80 procents anslutning finansieras av 

den gemensamma avgiften samt att Bilaga 3 Färdplan för samverkan och digitalisering skall ändras på 

motsvarande sätt.  

Vi anser sålunda att det inte skall anges att tjänsten senast 2030 skall finansieras av den gemensamma 

avgiften oavsett vilken anslutningsgrad som då har uppnåtts. 

Vi delar majoritetens uppfattning att en gemensam löneservice torde kunna minska kostnaderna för 

lönehantering och därmed ge ökat ekonomiskt utrymme för församlingarnas grundläggande uppgift. Om 

denna bedömning är rätt kan det förväntas att 80 procent av de ekonomiska enheterna har anslutit sig till 

gemensam löneservice långt före år 2030.  

Den färdplan som kyrkostyrelsen lägger fram bör vara baserad på en bred acceptans i församlingar och 

pastorat. Att nu fastställa ett senaste datum för gemensam finansiering av lönecentrum oavsett 

Comfact Signature Referensnummer: 15851SE



  

10 (19) 

 Sammanträdesprotokoll  

 
MÖTESINSTANS 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

anslutningsgrad kan enligt vår uppfattning uppfattas negativt av stift, församlingar och pastorat och skada 

förtroendet för färdplanen.” 

 

Mats Hagelin och Berth Löndahl reserverade sig mot beslutet även i den del som avser det inte bifallna 

yrkandet om utbetalning av 500 miljoner kronor till församlingarna/pastoraten. 

 

Särskild mening av Åsa Ingårda:  

”Pastorat/församlings självbestämmande avser personal och ekonomi. Beslut om deltagande i 

gemensamma system ska fattas av pastorat/församling, utgångspunkten måste vara frivillighet, nu, efter 

2030 och även när 80 procents anslutning nåtts. 

Finansiering av tjänster som församlingen väljer att använda sig av betalas av den som använder tjänsten. 

Tjänster som församlingen avstår ska inte belasta församlingen. 

Församlingen kan välja andra lösningar och ändå uppnå de av Svenska kyrkan uppsatta kriterier för 

säkerhet och transparens enligt förordningar som Svenska kyrkan och dess enheter har att följa. 

Genom att utveckla smarta tjänster och verktyg och genom god dialog möts behov som underlättar arbetet 

lokalt. Samma tjänster och verktyg kan användas på olika platser och på olika nivåer och samordnas där så 

behövs för att avlasta där så önskas. 

Investeringskostnaderna ska vara transparenta och utvecklingen sker stegvis genom finansiering av redan 

befintlig ekonomi. Där nya investeringar behövs, tas beslut vartefter.” 

 

Ärendebeskrivning 

Kyrkostyrelsen diskuterade 5–6 maj 2021 (§ 42) det pågående arbetet med verksamhet och ekonomi 2022–

2024 och en ekonomi i balans för Svenska kyrkan på nationell nivå samt arbetsutskottets förslag till 

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

kyrkans nationella nivå 2022–2024. Ärendet har därefter beretts vidare. 

Kyrkostyrelsen fick en presentation av ett omarbetat förslag till skrivelse, inklusive fyra bilagor: Det 

gemensamma kapitalet – dess betydelse historiskt, idag och i framtiden, Utjämningssystemet och dess 

finansiering, Färdplan för samverkan och digitalisering, Omvärldsbeskrivning. Förslaget till skrivelse 

påverkades av kyrkostyrelsens behandling av andra ärenden på dagordningen, bland annat ärendet Officiell 

ursäkt till det samiska folket. Det ärendets remiss förväntades kunna avslutas först mot slutet av juni 2021. 

Mot den bakgrunden föreslogs att kyrkostyrelsen skulle uppdra till arbetsutskottet att lämna skrivelsen 
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Verksamhet och ekonomi för Svenska kyrkans nationella nivå 2022–2024 till kyrkomötet, när beredningen 

av skrivelsen har avslutats.  

Kyrkostyrelsen diskuterade förslaget till skrivelse, gjorde några ändringar och lämnade synpunkter till 

ledning för nästa års budgetarbete i fråga om finansieringen av Act Svenska kyrkan. 

Nils Gårder framställde yrkande om att sista meningen i sista stycket under rubriken Svenska kyrkans 

löneservice på sidan 17 i den föreslagna skrivelsen, skulle ges lydelsen ”Inriktningen är att tjänsten vid 80 

procents anslutning finansieras av den gemensamma avgiften” samt att en motsvarande ändring skulle 

göras i bilagan Färdplan för samverkan och digitalisering. 

Berth Löndahl framställde yrkande om att ordet ”senast” skulle strykas i sista meningen i sista stycket 

under rubriken Svenska kyrkans löneservice på sidan 17 i den föreslagna skrivelsen. Mats Hagelin anslöt 

sig till yrkandet. 

Ordföranden ställde Nils Gårders yrkande mot Berth Löndahls yrkande, varvid Nils Gårders yrkande fick 

majoritet. Ordföranden ställde därefter arbetsutskottets förslag mot Nils Gårders yrkande. Vid omröstning 

röstade tio (10) ledamöter för arbetsutskottets förslag och fem (5) ledamöter för Nils Gårders yrkande 

(prot.bil. 1). 

Mats Hagelin framställde yrkande om att följande punkt skulle tillföras skrivelsens beslutsförslag: Att det 

under år 2022 utbetalas från nationell nivå direkt till församlingarna/pastoraten 500 miljoner kronor. 

Utbetalningen ska ske proportionellt efter antalet kyrkotillhöriga i respektive enhet den 31 december 2021. 

Pengarna tas ur det egna kapitalet. Yrkandet avslogs. 
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§ 59 KS 2020-0859 

 

Definitiva stiftsbidrag 2021 

Beslut 

Kyrkostyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag 

att, under förutsättning att stiftsfullmäktige i respektive stift fastställer utdelning på 2020 års förvaltning av 

prästlönetillgångar enligt material som sedan tidigare insänts till kyrkokansliet, fastställa definitiva 

stiftsbidrag för bidragsår 2021 enligt prot.bil. 2. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 44 kap. 14 § kyrkoordningen erhåller stiften bidrag till sin verksamhet och för stöd till stiftets 

församlingar (stiftsbidrag). I juni 2020 fastställde kyrkostyrelsen parametrar för beräkning av 2021 års 

stiftsbidrag. På basis av detta beslut har preliminära stiftsbidrag för 2021 beräknats i augusti 2020, då 

nödvändig information från bland annat Skatteverket fanns tillgänglig. Nu sker beräkning av definitiva 

belopp för 2021. Det är möjligt när boksluten för förvaltningen av prästlönetillgångar (PLT) föregående år 

har färdigställts, reviderats och beslut har fattats av stiftsfullmäktige om utdelning. Tillämpning av 

kyrkostyrelsens konsolideringsregler för PLT sker i samband med fastställandet av definitiva stiftsbidrag 

och PLT betalar den del av utdelningen från tillgångarna som tillfaller utjämningssystemet till den 

nationella nivån. 

 

Kyrkostyrelsen fick en presentation av ett förslag till definitiva stiftsbidrag för 2021. 
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§ 60 KS 2021-0382 

 

Parametrar utjämningssystemet 2022 

Beslut 

Kyrkostyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag 

att fastställa parametrar för utjämning på församlingsnivå 2022 enligt prot.bil 3  

att fastställa parametrar för stiftsbidrag 2022 enligt protokollsbilagan. 

 

Ärendebeskrivning 

I 44 kap. 3–10 §§ kyrkoordningen regleras den ekonomiska utjämningens avgifter och bidrag för 

församlingar och pastorat. Enligt 14 § samma kapitel erhåller stiften bidrag till sin verksamhet och för stöd 

till stiftets församlingar (stiftsbidrag). Kyrkostyrelsen beslutar om vilka utjämningstal och övriga 

parametrar som ska gälla för församlingarnas utjämning inför 2022. Utifrån detta lämnas sedan information 

om preliminära och slutliga avgifter och bidrag till församlingar och pastorat genom utfärdande av 

redovisningsräkningar. Kyrkostyrelsen beslutar också om fördelningsmodell, ordning för bidragsgivning 

samt vilka utbetalningsrutiner som ska gälla för stiftsbidrag 2022. Utifrån de parametrar som 

kyrkostyrelsen fastställer kommer preliminärt besked om stiftsbidrag för 2022 att lämnas till stiften i 

augusti. Utdelningarna från stiftens förvaltning av prästlönetillgångarna utgör del i utjämningssystemet. 

 

Kyrkostyrelsen fick en presentation av ett förslag till parametrar som ska ligga till grund för beräkningar på 

församlingsnivå och parametrar som ska ligga till grund för beräkning av stiftsbidrag inför år 2022. 

 

 

  

Comfact Signature Referensnummer: 15851SE



  

14 (19) 

 Sammanträdesprotokoll  

 
MÖTESINSTANS 

KYRKOSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2021-06-08 10:00 – 17:00 Kyrkokansliet/teams 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 61 KS 2020-0308 

 

Samråd och tillsyn prästlönetillgångar 2020 

Beslut 

Kyrkostyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag 

att delegera till arbetsutskottet att slutligt behandla tillsynsrapporten för 2020 då revisionsberättelser och 

utdrag från respektive stiftsfullmäktiges behandling inkommit. 

 

Ärendebeskrivning 

Kyrkostyrelsen har enligt 46 kap. 5 a § kyrkoordningen tillsyn över stiftens förvaltning av 

prästlönetillgångar (PLT). I tillsynen ingår råd, stöd och hjälp i frågor som rör förvaltningen. 

 

Kyrkostyrelsen fick en presentation av en preliminär tillsynsrapport avseende PLT för 2020. Alla uppgifter 

hade ännu inte kommit in. Därför föreslogs att kyrkostyrelsen, i likhet med tidigare år, skulle delegera till 

arbetsutskottet att slutgiltigt behandla rapporten. Kyrkostyrelsen diskuterade rapporten. 
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§ 62 KS 2021-0570 

 

Tertialrapport 2021:1 kapitalförvaltningsrådet 

Beslut 

Kyrkostyrelsen beslutade  

att med godkännande lägga tertialrapporten till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Kyrkostyrelsen fick en presentation av tertialrapport 2021:1 för kapitalförvaltningsrådet. Kyrkostyrelsen 

diskuterade rapporten. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 
MÖTESINSTANS 

KYRKOSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2021-06-08 10:00 – 17:00 Kyrkokansliet/teams 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 63 KS 2021-0571 

 

Tertialrapport 2021:1 för Svenska kyrkan på nationell nivå 

Beslut 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att med godkännande lägga tertialrapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Kyrkostyrelsen fick en presentation av tertialrapport 2021:2 för Svenska kyrkans nationella nivå. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 
MÖTESINSTANS 

KYRKOSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2021-06-08 10:00 – 17:00 Kyrkokansliet/teams 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 64 KS 2021-0073 

 

Skrivelse: Redogörelse för behandlingen av kyrkomötesärenden 

Beslut 

Kyrkostyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag 

att till kyrkomötet lämna skrivelsen 2021:3 Redogörelse för behandlingen av kyrkomötesärenden. 

 

Ärendebeskrivning 

Kyrkostyrelsen fick en presentation av ett förslag till kyrkostyrelsens årliga skrivelse Redogörelse för 

behandlingen av kyrkomötesärenden. Kyrkostyrelsen diskuterade skrivelsen. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 
MÖTESINSTANS 

KYRKOSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2021-06-08 10:00 – 17:00 Kyrkokansliet/teams 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

Information 

§ 65 

Ärkebiskopens rapport 

Ärkebiskopen informerade om några aktuella frågor, såsom Lutherska världsförbundets process för val av 

ny generalsekreterare, aktuella diskussioner om häxprocesser, Svenska kyrkans remissvar, debattartiklar 

som utnyttjar ärkebiskopen inför kyrkovalet, ett nytt uppdrag för organisationen Institute for Freedom of 

Faith and Security in Europe (IFFSE) och arbetet med En värld av grannars summit som ställdes in 2021 

och som i stället planeras äga rum i februari 2022. 

Kyrkostyrelsen diskuterade informationen. 

  

Generalsekreterarens rapport 

Kyrkostyrelsen fick en presentation av generalsekreterarens rapport och information om aktuella frågor 

kring ett samarbetsprojekt i Uganda. 

Kyrkostyrelsen diskuterade informationen. 

 

 

Övriga ärenden 

§ 66  

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

Anmälningsärenden enligt prot.bil. 4 anmäldes och lades till handlingarna. 

 

Övriga anmälningsärenden KS 2021-0189 

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

  

Comfact Signature Referensnummer: 15851SE



  

19 (19) 

 Sammanträdesprotokoll  

 
MÖTESINSTANS 

KYRKOSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2021-06-08 10:00 – 17:00 Kyrkokansliet/teams 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 67  

 

Delegationsärenden KS 2021-0191 

Protokoll med delegationsärenden anmäldes och lades till handlingarna: 

Delegationsprotokoll nr 2021:35–37, 39–40 och 42–43 (KS 2020-0732, KS 2021-0293, KS 2021-0359, KS 

2021-0396, KS 2021-0566, KS 2021-0579, KS 2021-0604). 

 

 

§ 68  

Avslutning 

Efter välsignelsen förklarade ordföranden sammanträdet avslutat. 
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  Prot.bil. 1 

 

KYRKOSTYRELSEN RÖSTRÄKNING  2021-06-08 

 

Ledamöter § 58                          

Antje Jackelén JA                          

Wanja Lundby-Wedin JA                          

Daniel Tisell JA                          

Aron Emilsson -                          

Jesper Eneroth JA                          

Nils Gårder NEJ                          

Mats Hagelin NEJ                          

Agneta Hyllstam JA                          

Lars Johnsson JA                          

Berth Löndahl NEJ                          

Marie Rydén Davoust NEJ                          

Elisabeth Rydström JA      

Britt Sandström JA                     

Erik Sjöstrand JA                          

Margareta Winberg JA                          

Ersättare       

Fredrik Modéus, biskop                 

Cecilia Brinck                           

Sebastian Ekeroth Clausson                           

Lars-Ivar Ericson                           

Anna Karin Hammar                           

Åsa Ingårda                           

Marie Johansson                           

Torvald Johansson                           

Daniel Engström NEJ                          

Daniel Larson                      

Marja Sandin-Wester                           

Karl-Gunnar Svensson                           

Sofia Särdquist                      

Carl Seved Tigerhielm                           

Sara Waldenfors                           

 

Fråga JA – Bifall till arbetsutskottets förslag 

 NEJ – Bifall till Nils Gårders yrkande 
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  Prot.bil. 2 

 

Kyrkokansliet 

POSTADRESS: , 751 70 Uppsala 

BESÖKSADRESS: Sysslomansgatan 4 

TELEFON: 018-16 95 00 

 
 

Definitiva stiftsbidrag 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6                  

(S:a k1-k5)

(TKR) Bidrag

Bidrag Ink. utj. Grund Bidrag främj. S:a

Stift domkyrka 50% bidrag per medlem fast. förv. stiftsbidrag

Uppsala 4 000 835 12 000 12 779 4 515 34 130

Linköping 0 1 517 12 000 9 372 3 828 26 720

Skara 0 1 751 12 000 9 467 4 494 27 710

Strängnäs 0 593 12 000 9 434 3 527 25 550

Västerås 0 1 315 12 000 9 831 3 667 26 810

Växjö 0 1 719 12 000 10 905 4 692 29 320

Lund 0 3 062 12 000 22 502 5 372 42 940

Göteborg 0 -776 12 000 20 766 4 481 36 470

Karlstad 0 1 719 12 000 6 665 3 400 23 780

Härnösand 0 1 310 12 000 6 699 3 419 23 430

Luleå 0 1 482 12 000 9 467 3 257 26 210

Visby 0 416 12 000 1 008 2 368 15 790

Stockholm 300 -14 942 12 000 26 049 2 998 26 400

SUMMA 4 300 0 156 000 154 943 50 017 365 260
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Kyrkokansliet 

POSTADRESS: , 75170 Uppsala 

BESÖKSADRESS: Sysslomansgatan 4 

TELEFON: 018-16 95 00 

 
 

DOKUMENT SIDA 

Fastställande av parametrar för utjämningssystemet 2022 1 (7) 

UPPRÄTTAT AV DATUM DOKUMENTBETECKNING VERSION 

Jan Östlund 2021-05-27 KS 2021-0382 KS 2021-06-08 

1 Inledning 
Fastställande av parametrar för utjämningssystemet är ett årligen återkommande ärende till 

kyrkostyrelsen, där förslagen utgår från de belopp för utjämningen som anges i kyrkostyrelsens årliga 

skrivelse Verksamhet och ekonomi för Svenska kyrkans nationella nivå (fortsättningsvis benämnd 

Verksamhet och ekonomi) till kyrkomötet. 

Promemorians första del ger förslag till fastställande av parametrar som styr utjämningen på 

församlingsnivå för år 2022. Detta avser inkomstutjämning, kostnadsutjämning samt 

kyrkounderhållsavgift. 

 

Kyrkokansliet lämnar sedan utifrån de av kyrkostyrelsen fastställda parametrarna preliminärt (i 

augusti) och slutligt besked (i januari) om ekonomisk utjämning för år 2022 till församlingar och 

pastorat. I dessa besked framgår i särskild redovisningsräkning den ekonomiska utjämningens avgifter 

och bidrag, där avräkning månatligen görs mot den ekonomiska utjämningen innan kyrkoavgiften 

betalas ut till respektive enhet via kyrkkontot.  

 

Promemorians andra del ger förslag till fastställande av parametrar för stiftsbidrag för år 2022. 

Kyrkokansliet lämnar sedan utifrån dessa parametrar preliminärt besked (i augusti) om stiftsbidrag för 

år 2022 till stiften, efter vilket preliminära utbetalningar av stiftsbidrag görs under perioden januari-

maj nästa år. Definitivt besked om stiftsbidrag för år 2022 lämnar kyrkostyrelsen sedan själv till 

stiften i juni år 2022. 

2 Fastställande av parametrar på församlingsnivå 2022 
Förslagen som lämnas i detta avsnitt tar sikte på att resultera i bidragssummor (och i förekommande 

fall avgiftssummor) inom församlingarnas inkomst- och kostnadsutjämning som motsvarar de belopp 

för utjämningssystemet som finns med i skrivelsen Verksamhet och ekonomi avseende år 2022. Se 

tabellen nedan. 

 
Komponent Summa bidrag 

2022 enligt V & E, 

mnkr 

Summa bidrag 

2021 enligt V & E, 

mnkr 

Inkomstutjämning 427,8 418,6 

Kostnadsutjämning varav 385,0 385,0 

Kyrkobyggnader 120,0 120,0 

Andel tillhöriga 120,0 120,0 

Andel barn 50,0 50,0 

Glesbygdsbidrag 45,0 45,0 

Diakonibidrag 50,0 50,0 

 

Comfact Signature Referensnummer: 15851SE



 
 

DOKUMENT SIDA 

Fastställande av parametrar för utjämningssystemet 2022 2 (7) 

UPPRÄTTAT AV DATUM DOKUMENTBETECKNING VERSION 

Jan Östlund 2021-05-27 KS 2021-0382 KS 2021-06-08 

 
 

 

Kyrkokansliet 

POSTADRESS: , 75170 Uppsala 

BESÖKSADRESS: Sysslomansgatan 4  

TELEFON: 018-16 95 00 

2 (7) 
 

 

Hur utjämningen på församlingsnivå räknas fram och beslutas framgår av 44:e kap. i kyrkoordningen. 

Där framgår vidare att kyrkostyrelsen senast den 10 september året före utbetalningsåret ska lämna 

preliminärt besked om avgifter och bidrag, samt att slutligt besked ska lämnas senast den 25 januari 

utbetalningsåret. Nedan anges vilka förutsättningar som föreslås gälla för den löpande 

administrationen av inkomstutjämning, kostnadsutjämning samt kyrkounderhållsavgift för 

församlingar och pastorat år 2022.  

 

Förslag 

2.1 Inkomstutjämning 
Reglerat i 44 kap. 4 § i kyrkoordningen:  

Inkomstutjämningsavgiften eller inkomstutjämningsbidraget fastställs varje år och är 50 procent av 

skillnaden mellan församlingens avgiftsunderlag och medelavgiftsunderlaget, multiplicerad med en 

avgiftssats som beslutas av kyrkostyrelsen. 

 

Kyrkostyrelsens tillämpningsregler:  

Avgiftssatsen enligt ovan utgörs av ett vägt medelvärde på riksnivå av församlingarnas 

kyrkoavgiftssats. För närvarande är den genomsnittliga avgiftssatsen 99 öre per etthundra kronor av 

avgiftsunderlaget och förändras något årligen.  

 

Förslag: Oförändrade tillämpningsregler jämfört med föregående år. 

 

2.2 Kostnadsutjämning  
Nedan anges vilka förutsättningar som föreslås gälla för den löpande administrationen av 

kostnadsutjämning för församlingar och pastorat 2022.  

 

2.2.1 KYRKOBYGGNADER, ANDEL TILLHÖRIGA, ANDEL BARN OCH GLESBYGDSBIDRAG 

Gråmarkerad kolumn i tabellen nedan visar de utjämnings- och bidragstal som föreslås för 

komponenterna Kyrkobyggnader, Andel tillhöriga, Andel barn och Glesbygdsbidrag inför 2022. Tal 

inom parentes anger motsvarande värde för 2021. Föreslagna tal beräknas leda till en summa 

utjämningsbidrag för respektive komponent som motsvarar kyrkostyrelsens förslag i skrivelsen 

Verksamhet och ekonomi för år 2022 enligt sista kolumnen i tabellen. 
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Komponent Reglering 

i KO 

Utjämningssyfte Utslagsgivande nyckeltal Förslag 

utjämningstal, 

kronor per tillh. 

S:a bidrag 

2022 V & E 

mnkr 

Kyrkobyggnader 44:5 Kostnader för kyrkor Antal tillh. per kyrka 57 (56) 120 

Andel tillhöriga 44:7 Kostnader pga låg 

tillhörighet 

Andel tillh. av invånarna 239 (240) 120 

Andel barn 44:8 Kostnader för 

barnverksamhet 

Andel barn av invånarna 410 (409) 50 

Glesbygdsbidrag 44:10 Kostnader pga långa 

avstånd 

Invånare per kvkm 

Tätortsgrad 

Landsbygdsförsamlingar i 

Visby stift 

166 (169) 45 

 

Vid beslut om ändringar i kostnadsutjämningsunderlaget avseende antalet kyrkor i församlingen 

föreslås följande definition gälla:  

 

”Med kyrkobyggnad avses en byggnad eller ett rum som invigts för gudstjänstbruk enligt 40 kap. 1 § i 

kyrkoordningen och som huvudsakligen används inom ramen för församlingens uppdrag enligt 2 kap. 

1 § i kyrkoordningen och som ägs av en församling eller ett pastorat. Byggnader och/eller rum vars 

kostnader för drift och underhåll finansieras av begravningsavgiften omfattas inte av ekonomisk 

utjämning.”  

 

Förslag: Oförändrade tillämpningsregler jämfört med föregående år. 

 

2.2.2 DIAKONIBIDRAG 

Reglerat i 44 kap. 9 § i kyrkoordningen:  
Församlingar som har en befolkning med sämre socioekonomiska förutsättningar än genomsnittet i 

landet ska erhålla ett diakonibidrag. Kyrkostyrelsen fastställer bidragets storlek för varje 

bidragsberättigad församling. 

 

Kyrkostyrelsens tillämpningsregler:  

Hushållens socioekonomiska förutsättningar i församlingarna mäts i ett indextal som visar medianen 

för hushållens ekonomiska standard i församlingen. Bidraget ges i tre olika intervall för indexet, där 

bidraget trappas upp ju lägre hushållens ekonomiska standard i församlingen är.  

 

Medianindextalet för hela landet uppgår till 261 för 2019 (272). Församlingar och pastorat med 

medianindex som understiger indextal 261 med mer än 10 procent är berättigade till diakonibidrag. 

Det betyder att de enheter vars indextal understiger 235 erhåller diakonibidrag. Bidraget fördelas efter 

antal invånare för varje bidragsberättigad enhet. Ju mer enhetens indexvärde understiger gränsvärdet, 

desto högre blir bidragstalet räknat per invånare enligt följande tabell: 
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Gränsvärde index ek. standard Bidragstal, kr per 

invånare 2022 

Bidragstal 

2021 

<235 30 25  

<225 40 35  

<215 53 45  

 

Föreslagna bidragstal enligt tabellen ovan leder till att diakonibidraget summerar till 50 miljoner 

kronor 2022 enligt förslag i skrivelsen Verksamhet & ekonomi 2022-2024 och fördelas mellan 47 

(105) bidragsberättigade enheter. Reduceringen av antal bidragsberättigade enheter nästa år leder till 

att bidragstalen nu föreslås höjas, så att den totala summan diakonibidrag blir 50 mnkr även under 

2022. Innevarande år fördubblades antalet enheter som var berättigade till diakonibidrag jämfört med 

2020. 

 

Förslag: Oförändrade tillämpningsregler jämfört med föregående år. 

 

2.2.3 KYRKOUNDERHÅLLSAVGIFT 

Reglerat i 44 kap. 3 § i kyrkoordningen:  
Församlingen ska, om kyrkomötet beslutar det, också betala en kyrkounderhållavgift. Kyrkostyrelsen 

får utfärda närmare bestämmelser om kyrkounderhållsavgiften. 

 

Kyrkostyrelsens tillämpningsregler:  

Uttag av kyrkounderhållsavgift görs, på motsvarande sätt som avgiften för gemensam verksamhet, 

som en procentsats på de kyrkotillhörigas kommunalt beskattningsbara inkomster 

(kyrkoavgiftsunderlaget). Syftet med avgiften är att finansiera både kostnader för de kyrkobyggnader 

som församlingarna på sikt kommer att överlämna till trossamfundet och kostnader för det 

kyrkounderhållsbidrag som kyrkostyrelsen varje år fördelar mellan stiften. 2020 års kyrkomöte har 

dock inte beslutat att någon kyrkounderhållsavgift ska tas ut av församlingar och pastorat under 2022. 

Procentsatsen för uttag av avgiften för 2022 föreslås därför fastställas till 0 %. Det innebär att i den 

preliminära redovisningsräkningen för 2022 kommer det på raden Kyrkounderhållsavgift att stå 

beloppet 0 kronor för varje församling och pastorat. 

 

Förslag: Oförändrade tillämpningsregler jämfört med föregående år. 

3 Fastställande av parametrar stiftsbidrag 2021  
Stiftsbidrag regleras i 44 kap. 14 § i kyrkoordningen. Enligt bestämmelsen erhåller stiften bidrag till 

sin verksamhet och för stöd till stiftets församlingar (stiftsbidrag). 

 

Stiftsbidrag utgår från den nationella nivån till stiften i syfte att finansiera stiftens egen verksamhet, 

kostnader för främjandet av församlingslivet i stiftet samt kostnader för främjandet av församlingarnas 
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fastighetsförvaltning i stiftet. Stiftsbidraget syftar även till att utjämna de ekonomiska 

förutsättningarna mellan stiften. Stiften har full frihet att själva avgöra hur stiftsbidraget ska användas.  

 

Kyrkostyrelsen ska besluta om de parametrar för stiftsbidrag som ska gälla för år 2022. En ny modell 

för stiftsbidrag har successivt införts under en övergångsperiod, där den nya modellen fick fullt 

genomslag under innevarande år. 

 

Förslag  

3.1 Fördelningsmodell 
Tabellen nedan redogör för de fem bidragsdelarna i modellen för stiftsbidrag. Förslagen i den 

gråmarkerade kolumnen leder till stiftsvisa totalsummor för modellen enligt kolumn 1 i tabellen under 

avsnitt 3.2 i promemorian. 
Bidragsdel Syfte Förslag parametrar S:a bidragsdel 

2022 mnkr 

Bidrag domkyrka Gudstjänster av rikskaraktär i domkyrkor  4 mnkr Uppsala stift (4) 

0,3 mnkr Sthlms stift (0,3) 

4,3 

Inkomstutjämning Motsvarande inkomstutjämning som 

finns på församlingsnivån  

Riksgenomsnittlig regional 

kyrkoavgiftssats 

0  

Grundbidrag Representerar baskostnad för att driva en 

stiftsorganisation 

12 mnkr per stift (12) 156  

Bidrag per tillhörig Så att stiftsbidragets storlek blir 

proportionellt mot stiftets storlek 

27 kr per tillhörig (27) 155 

Främja 

fastighetsförvaltning 

Så att stiften kan främja församlingars 

arbete med en effektiviserad 

fastighetsförvaltning 

1,5 mnkr per stift (1,5) 

3 100 kr per kyrka (3 100) 

1 487 kr per övrig byggnad (1 485) 

50 

Totalt   365 

 

Revideringen av bidragstalet per övrig byggnad i stiftet (under bidragsdelen Främja 

fastighetsförvaltning) görs för att summan från bidragsdelen ska bli 50 mnkr. Antalet byggnader i 

Svenska kyrkans fastighetsregister har minskat något jämfört med för ett år sedan. 

 

Förslag: Oförändrade tillämpningsregler jämfört med föregående år. 

3.2 Fördelning per stift  
Beloppen i kolumn 1 i tabellen nedan visar ungefärliga belopp för stiftsbidrag 2022 enligt genomgången 

av modellen i avsnitt 3.1 ovan. Kolumn 2 visar stiftsbidrag 2021 enligt utfall (förslag om definitiva 

stiftsbidrag för 2021, se separat ärende på dagordningen). 
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Tusentals kronor 1 2 

Stift 

 

 

Stiftsbidrag  2022, 

cirkabelopp 

Stiftsbidrag 2021 

enligt utfall 

Uppsala 34 240 34 130 

Linköping 26 750 26 720 

Skara 27 670 27 710 

Strängnäs 25 490 25 550 

Västerås 26 740 26 810 

Växjö 29 290 29 320 

Lund 43 030 42 940 

Göteborg 36 470 36 470 

Karlstad 23 790 23 780 

Härnösand 23 410 23 430 

Luleå 26 230 26 210 

Visby 15 810 15 790 

Stockholm 26 360 26 400 

Totalt 365 280 365 260 

 

Summan 365 miljoner kronor enligt kolumn 1 motsvarar kyrkostyrelsens förslag avseende stiftsbidrag 

i skrivelsen Verksamhet och ekonomi för år 2022. 

 
3.4 Ordning för bidragsgivning och utbetalning av stiftsbidrag 2021 
Preliminärt besked om stiftsbidrag för 2022 meddelas av kyrkokansliet till stiften i augusti 

innevarande år, efter det att Skatteverket levererat preliminära kyrkoavgiftsunderlag för beskattningsår 

2020 (beaktas i komponenten Inkomstutjämning i modellen). 

Definitivt besked om stiftsbidrag för 2022 lämnas i juni 2022, dvs. nästan ett år efter att det 

preliminära beskedet för 2022 lämnades. Vid den tidpunkten kontrollerar kyrkostyrelsen att 2022 års 

utdelningar från prästlönetillgångarna leder till att prästlönetillgångarnas konsolideringsregler (se 

avsnitt 3.5 nedan) per 31 december 2021 efterlevs av de stiftsvisa förvaltningarna.  

Utbetalning av stiftsbidrag under perioden januari-maj 2022 baseras på det preliminära besked om 

stiftsbidrag som lämnades i augusti 2021. I samband med juniutbetalningen av kyrkoavgiftsmedel 

justeras det månatliga beloppet något för resten av 2022, efter det att definitivt besked om stiftsbidrag 

lämnats för samma år. I det definitiva beskedet kommer stiftsbidragets belopp att skilja sig något från 

det preliminära beskedets belopp. Det beror på att avgiftsunderlag enligt slutligt utfall för 

beskattningsår 2020 används i det slutliga beskedet för 2022 (som lämnas till stiften i juni 2022), 

medan avgiftsunderlag enligt Skatteverkets augustiprognos för samma beskattningsår används i det 

preliminära beskedet för 2022 (som lämnas till stiften i augusti 2021). 
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3.5 Utdelning från prästlönetillgångar 
Enligt 46 kap. 5 § i kyrkoordningen ska stiftet, samtidigt som vinstmedel från prästlönetillgångarna 

betalas ut till församlingarna, betala ett lika stort belopp till den nationella nivån.  

De årliga utdelningar som blir resultatet av föregående års förvaltning av PLT ingår som en del i 

Svenska kyrkans utjämningssystem. Mot den bakgrunden tillämpar kyrkostyrelsen 

konsolideringsregler för PLT, som anger hur mycket vinstmedel varje förvaltning maximalt kan 

ansamla. Syftet med konsolideringsreglerna är att säkerställa att så mycket som möjligt av 

avkastningen delas ut till församlingar och utjämningssystem, samtidigt som det över tid ska finnas 

möjlighet att upprätthålla en stabil nivå på utdelningen. 

Kyrkostyrelsen föreslås att under 2022 tillämpa motsvarande konsolideringsregler för 

prästlönetillgångarna som tillämpas innevarande år. Det innebär att prästlönetillgångarna vid 

årsbokslut 2021 får ansamla vinstmedel till ett belopp som högst motsvarar ett genomsnitt av årets 

resultat över fem år från fastighetsförvaltningen plus ett belopp som motsvarar 40 procent av bundet 

prästlönefondskapital (där orealiserat resultat från värdepapper ingår i den ansamlade vinsten).  

 

I samband med att definitivt besked om stiftsbidrag för 2022 lämnas till stiften görs en kontroll av att 

aktuell ansamlad vinst i förvaltningen vid utgången av bokslutsåret inte överstiger framräknat 

konsolideringstak enligt beskrivningen ovan.  

Det definitiva beskedet om stiftsbidrag för 2022 för ett stift träder i kraft i och med att 

➢ Prästlönetillgångarna i stiftet senast den 1 juli 2022 betalar in utjämningssystemets andel av 

utdelningen till nationell nivå med ett belopp som motsvarar angivet belopp i blanketten 

Beräkning av konsolideringstak och utdelning från prästlönetillgångar. 

➢ Reviderad årsredovisning från förvaltningen av prästlönetillgångarna, samt protokollsutdrag 

på stiftsfullmäktiges fastställande av denna årsredovisning, har insänts till kyrkostyrelsen. 
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Protokoll från kyrkostyrelsens råd m.m. vid kyrkostyrelsens sammanträde den 8 juni 2021 

1. Protokoll kyrkostyrelsens internationella råd 2021-03-22 

2. Protokoll kyrkostyrelsens musikråd 2021-04-27 

3. Protokoll kyrkostyrelsens råd för administrativ samverkan 2021-05-10
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Övriga anmälningsärenden vid kyrkostyrelsens sammanträde den 8 juni 2021 

1. Protokoll biskopsmötet 2021-05-04 

2. Rapport från uppdrag i styrelsen för Asylrättscentrum (KS 2021-0425) 

3. Tack från Erik Aurelius 

4. Tack från Per Eckerdal 

 

 

 

Comfact Signature Referensnummer: 15851SE



SIGNATURSIDA

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande
undertecknare:

NAMN: Karl Patrik Emanuel Lidin
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08f04fe8dd6d554ef586c1360595419175
DATUM & TID: 2021-06-15 10:50:50 +02:00

NAMN: ANTJE JACKELÉN
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _075c94ed519dc87af242d32e1e71e9969e
DATUM & TID: 2021-06-15 17:03:59 +02:00

NAMN: Christina Marie Terese Davoust
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _05f2eb8e351e00927aacfb28cd80945eab
DATUM & TID: 2021-06-15 17:19:28 +02:00

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2021-06-15 17:19:35 +02:00
Ref: 15851SE
www.comfact.se

Validera dokumentet | Användarvillkor

Sida 1/1Comfact Signature Referensnummer: 15851SE

https://app.comfact.se/signingwebsite/validate?language=sv-SE
https://app.comfact.se/signingwebsite/home/termsofuse?language=sv-SE

	Protokoll kyrkostyrelsen 2021-06-08
	Rösträkning KS 2021-06-08 prot bil 1
	KS 2020-0859 Definitiva stiftsbidrag KS 2021-06-08 prot bil 2
	KS 2021-0382 Parametrar utjämning KS 2021-06-08 prot bil 3
	Anmälningsärenden råd KS 2021-06-08 prot bil 4
	Anmälningsärenden övriga KS 2021-06-08 prot bil 5
	Signatursida

		2021-06-15T15:19:36+0000
	Comfact AB




