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 Sammanträdesprotokoll  

2022:3 

 
MÖTESINSTANS PARAGRAFER 

KYRKOSTYRELSEN §§33 – 46 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2022-05-11 

2022-05-12 

18:00 – 20:30  

09:00 – 12:45 
Kyrkokansliet, Uppsala  

NÄRVARANDE 

Se separat sida 
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Utses att justera: Berth Löndahl 

Justeringens 
plats och tid: Uppsala den dags 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 

2022-05-11 

2022-05-12 

18:00 – 20:30 

09:00 – 12:45 
Kyrkokansliet, Uppsala 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

Mötesdeltagare 

Antje Jackelén, Ordförande 

Wanja Lundby-Wedin, 1:e vice ordförande 

Daniel Tisell, 2:e vice ordförande 

Amanda Carlshamre, Ledamot 

Aron Emilsson, Ledamot, frånvarande 

Jesper Eneroth, Ledamot 

Marjut Ervasti, Ledamot 

Nils Gårder, Ledamot 

Marie Johansson, Ledamot 

Lars Johnsson, Ledamot 

Berth Löndahl, Ledamot 

Olle Reichenberg, Ledamot 

Elisabeth Rydström, Ledamot 

Erik Sjöstrand, Ledamot, frånvarande §§ 37-42, 43 (delvis), 44-46 

Margareta Winberg, Ledamot, frånvarande §§ 33-36, 43 (delvis) 

 

Johan Dalman, Ersättare 

Anders Brunnstedt, Ersättare 

Sebastian Ekeroth Clausson, Ersättare, frånvarande 

Daniel Engström, Ersättare, frånvarande 

Johannes Fransson, Ersättare 

Lisa Gerenmark, Ersättare 

Carin Jakobsson, Ersättare 

Bengt Kjellgren, Ersättare 

Niklas Larsson, Ersättare, frånvarande §§ 37-42, 43 (delvis), 44-46 

Sofija Pedersen Videke, Ersättare, beslutande §§ 33-36, 43 (delvis) 

Marie Rydén Davoust, Ersättare, beslutande §§ 37-42, 43 (delvis), 44-46 

Marja Sandin-Wester, Ersättare 

Linda Sjöö, Ersättare 

Yvonne Stålnacke, Ersättare 

Karl-Gunnar Svensson, Ersättare, beslutande 
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DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2022-05-11 

2022-05-12 

18:00 – 20:30 

09:00 – 12:45 
Kyrkokansliet, Uppsala 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

Föredragande 

Helén Ottosson Lovén §§ 37, 43 

Patrik Lidin §§ 36, 44, 45 

Gustaf af Ugglas §§ 38-41 

Erika Brundin §§ 41-43 

Marie Nordström § 41 

Karin Sarja § 43 

Inga-Lena Arvidsson § 43 
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2022-05-11 

2022-05-12 

18:00 – 20:30 

09:00 – 12:45 
Kyrkokansliet, Uppsala 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

Onsdagen 11 maj 2022 möttes kyrkostyrelsen och biskopsmötet för sitt årliga samråd. Efter inledning av 

ärkebiskopen och diskussion om för kyrkostyrelsen och biskopsmötet aktuella frågor, varvades 

föreläsningar och samtal på temat Svenska kyrkan och det civila försvaret. Den första delen behandlade 

teologiska utgångspunkter för hur kyrkan kan förhålla sig i frågor som rör krig och fred. Jenny Ehnberg, 

forskare på kyrkokansliet, gav en introduktion till samtalet. Den andra delen inleddes med att fältprosten 

Jenny Ahlén informerade om Försvarsmakten och den regionala samverkan med Svenska kyrkans stift. 

Vidare presenterades det pågående arbetet med ett systematiskt utvecklingsarbete för att stärka Svenska 

kyrkans förmåga i det civila försvaret. Presentationerna gavs av Erika Brundin, Lisa-Gun Bernerstedt, Stig 

Husin, Eva Årbrandt Johansson och Markus Dahlberg från kyrkokansliet. 

§ 33 

Sammanträdets öppnande 

Efter upprop förklarade ordföranden sammanträdet öppnat. 

§ 34 

Val av protokollsjusterare 

Berth Löndahl valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 

§ 35 

Fastställande av föredragningslista 

Föredragningslistan fastställdes. 

§ 36 

Rapport från arbetsutskottet KS 2022-1426 

Kyrkostyrelsen fick rapport från arbetsutskottets sammanträde 28 april 2022. Kyrkostyrelsen lade 

protokollet från arbetsutskottets sammanträde till handlingarna. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

Överläggning 

§ 37 KS 2022-2568 

 

Överläggning med revisionen  

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

auktoriserade revisorn Erik Albenius, PwC. 

 

Revisorerna avrapporterade revisionsarbetet för år 2021.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

Beslutsärenden 

§ 38 KS 2022-0013 

 

Skrivelse: Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå 2021 

Beslut 

Kyrkostyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag 

att till kyrkomötet lämna skrivelsen 2022:2 Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå 2021. 

 

Ärendebeskrivning 

Kyrkostyrelsen beslutade 6 april 2022 (§ 24) att fastställa årsredovisningen för Svenska kyrkans nationella 

nivå 2021. Därefter har slutrevision skett. 

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

Svenska kyrkans nationella nivå 2021.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 39 KS 2022-2559 

 

Stiftelserapport 2021 

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.  
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§ 40 KS 2022-2499 

 

Permutation stiftelser år 2022 

Beslut 

Kyrkostyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag 

att för Femte dövstumsskoledistriktets stiftelse hämta in Kammarkollegiets tillstånd att ändra 

stiftelseförordnandet på så sätt att stiftelsens ändamål ska vara ”att främja döva från Örebro ochVärmlands 

län vid deras vistelse på semesterhem, utflyktsresor, uppbyggliga sammankomster o dyl” samt att, i 

förekommande fall, upphäva föreskrifter som begränsar användningen av stiftelsens kapital 

 

att för Stiftelsen Jan Lundahls minnesfond hämta in Kammarkollegiets tillstånd att ändra 

stiftelseförordnandet på så sätt att bestämmelsen om revision ändras till ”Stiftelsens räkenskaper granskas 

av samma auktoriserade revisor som reviderar Svenska kyrkan” 

 

att för Stiftelsen SKM:s fond för Missionsforskning hämta in Kammarkollegiets tillstånd att ändra 

ändamålet på så sätt att ändamålet ska vara ”att främja missionsforskning inom Trossamfundet Svenska 

kyrkans intresseområde” samt att, i förekommande fall, upphäva föreskrifter som begränsar användningen 

av stiftelsens kapital 

 

att för Stiftelsen Kyrkoherde Isak Tryggs testamentsmedel, Stiftelsen Kyrkoherde Isak Tryggs 

testamentsmedel för Ripsa församling och Stiftelsen Kyrkoherde Isak Tryggs testamentsmedel för Lids 

församling hämta in Kammarkollegiets tillstånd att ändra stiftelseförordnandena på så sätt att föreskrifter 

som begränsar användningen av respektive stiftelses kapital upphävs. 

Ärendebeskrivning 

Svenska kyrkan på nationell nivå förvaltar ett 70-tal stiftelser med anknuten förvaltning. För sex av 

stiftelserna har behov av att ändra stiftelseförordnanden identifierats, vilket innebär att ansökan om 

Kammarkollegiets tillstånd att ändra stiftelseförordnanden och i förekommande fall upphäva föreskrifter 

som begränsar användningen av stiftelsernas kapital behöver upprättas. Enligt 6 kap. 1 § stiftelselagen 

(1994:1220) krävs Kammarkollegiets tillstånd för att göra sådana ändringar och beslut krävs av den 

anknutna förvaltningens högsta verkställande organ. 

 

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

tillstånd för de behövliga ändringarna. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 41 KS 2021-1513 

 

Verksamhet och ekonomi 2023–2025 – budgetberedning 

Beslut 

Kyrkostyrelsen beslutade  

att ärendet ska beredas vidare enligt diskussionen. 

 

Ärendebeskrivning 

Kyrkostyrelsen beslutade 6 april 2022 (§ 25) att med godkännande lägga en upprättad omvärldsbeskrivning 

till grund för det fortsatta budgetarbetet. Vidare fick kyrkostyrelsen information om arbetet med 

verksamhet och ekonomi. Budgetberedningen har därefter fortsatt.  

Kyrkostyrelsen fick information om det pågående arbetet med verksamhet och ekonomi 2023–2025 och en 

ekonomi i balans för Svenska kyrkan på nationell nivå samt en presentation av ett utkast till 

kyrkostyrelsens skrivelse till 2022 års kyrkomöte om verksamhet och ekonomi för Svenska kyrkans 

nationella nivå 2023–2025.  

Kyrkostyrelsen förde en riktningsgivande diskussion för det fortsatta budgetarbetet och lämnade 

synpunkter på utkastet till skrivelse.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 42 KS 2022-2576 

 

Tillfälligt ökade medel 2022 för akuta internationella insatser till följd av den globala 
hungerkrisen 

Beslut 

Kyrkostyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag 

 

att för internationell mission och diakoni genom Act Svenska kyrkan anslå 10 miljoner kronor till insatser 

för att möta den globala hungerkrisen 

 

att 9 av dessa 10 miljoner kronor ska tas från kyrkostyrelsens förfogandemedel för 2022 och att resterande 

del ska finansieras genom omfördelning av medel inom ramen för gällande verksamhetsplan. 

Ärendebeskrivning 

Fem miljoner människor har tvingats på flykt från krigets Ukraina under de två månader som kriget pågått. 

Graden av brutalitet mot civilbefolkning och förstörelse i de områden som invaderats av ryska styrkor är 

enorm. Omvärlden och inte minst Europa har svarat upp mot den humanitära situationen. Även i Sverige har 

engagemanget varit stort, tack vare insamling i församlingar och privata gåvor har Act Svenska kyrkan 

kunnat bidra generöst till insatserna genom ACT-appellen för Ukraina. Kriget har dock inte bara haft 

förödande effekter för Ukraina. Ryssland och Ukraina står tillsammans för nära en tredjedel av världens 

produktion av vete och råg, och kriget och de påföljande sanktionerna mot Ryssland har bidragit till kraftiga 

prisökningar på både livsmedel och energi. Dessa prisökningar har framför allt drabbat världens 

låginkomstländer och de människor som lever i störst utsatthet. Detta sker samtidigt som en global hungerkris 

till följd av bland annat klimatförändringar, pandemins effekter på världsekonomin och pågående konflikter 

är under utveckling. Ett snabbt ökande antal människor dör redan av brist på mat i länder på Afrikas horn, i 

Sahelregionen, i Afghanistan med flera. Bara på Afrikas horn riskerar över 13 miljoner människor inom kort 

att drabbas av svält. De globala resurserna för att möta denna situation minskar dock både på grund av 

behoven i Ukraina och givarländers fokus på kriget, och då flera stora givarländer nu drar ner sitt bistånd till 

följd av det ekonomiska läget.  

Kyrkostyrelsen fick en presentation av ett förslag att anslå 10 miljoner kronor för att möta den globala 

hungerkrisen och att för detta ändamål använda kyrkostyrelsens förfogandemedel för 2022, respektive 

omfördela medel inom ramen för gällande verksamhetsplan. 
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Diskussion och information 

§ 43  

Finansiering av institutionssjälavården (KmSkr 2019:2, KmSkr 2018:5) KS 2020-0924 

Kyrkostyrelsen fick vid sammanträdet 16–17 februari 2022 (§ 11) en presentation av en rapport över 

genomförandet av kyrkomötesuppdragen om finansiering av institutionssjälavården (KmSkr 2019:2 och 

KmSkr 2018:5) och ett förslag att tillskapa en ny bidragsdel inom ramen för det nationella 

finansieringssystemet. Kyrkostyrelsen beslutade att arbeta för införandet av en ny bidragsdel, ett 

”arenabidrag”, inom ramen för det nationella finansieringssystemet och att inhämta synpunkter från stiften 

inför kyrkostyrelsens slutliga beslut. Förslaget om införande av en ny bidragsdel inom ramen för det 

nationella finansieringssystemet behandlades vid arbetsutskottets överläggning med stiftsstyrelsernas 

presidier 16 mars 2022. Vid presidieöverläggningen bearbetades förslagen i beslutsunderlaget i 

gruppsamtal, där stiftens presidier hade möjlighet att ge respons på materialet. Ärendet har därefter beretts 

vidare. 

Kyrkostyrelsen fick en presentation av ett beslutsunderlag med förslag om att den nya bidragsdelen ska 

benämnas ”institutionssjälavårdsbidrag” och att i beräkningsmodellen inkludera den andliga vården i 

sjukvården (Sjukhuskyrkan), den andliga vården inom Kriminalvården (Nav), militärsjälavården och 

Svenska kyrkans närvaro på Migrationsverkets förvar.  

Kyrkostyrelsen diskuterade beslutsunderlaget och den fortsatta beredningen. Slutsatsen blev att förslaget 

ska kompletteras med ett alternativt förslag där även Universitetskyrkan inkluderas samt att huvudförslaget 

och det alternativa förslaget ska remitteras till stiften. 

 

Kriget i Ukraina och Svenska kyrkan    KS 2022-2732 

Kyrkostyrelsen fick information om aktuella frågor till följd av kriget i Ukraina, bland annat regeringens 

besked i vårbudgeten om att finansiera det nödvändiga flyktingmottagandet genom avräkningar från 

biståndet och dess konsekvenser för Act Svenska kyrkan.  

Kyrkostyrelsen diskuterade informationen och möjliga åtgärder. 

 

Ärkebiskopens rapport 

Ärkebiskopen informerade om några aktuella frågor/händelser, såsom: 

- Firandet av den ortodoxa påskliturgin på ukrainska och svenska i Uppsala domkyrka 

- Att Sveriges kristna råd i en debattartikel har tagit avstånd från den rysk-ortodoxa patriarken Kirill 

och att Equmeniakyrkan har framfört krav på att patriarken ska uteslutas ur Kyrkornas världsråd 
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- Biskopsmötets studieresa till Norge 

- Att ärkebiskopen har medverkat i ett av Sveriges kommuner och regioner anordnat webbinarium 

på temat hopp i orostider 

- Ärkebiskopens möte med Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik för samtal om 

flyktingmottagandet från Ukraina 

- Att ärkebiskopen har medverkat i Religions for Peace-UNHCR Multi-Religious Council of 

Leaders om bland annat migranters och statslösas situation 

- Att ärkebiskopen är medlem i Anglican Communion Science Commission (ACSC) och bidrog med 

en presentation vid kommissionens andra session  

- Rundabordssamtal i ärkebiskopsgården om bistånd med företrädare för näringslivet, arrangerat av 

Act Svenska kyrkan. 

 

Generalsekreterarens rapport    KS 2022-0055 

Kyrkostyrelsen fick en presentation av generalsekreterarens skriftliga rapport och kompletterande 

information om aktuella frågor, såsom: 

- Utbildningsalternativen kommande år vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut 

- Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations överenskommelse med arbetstagarorganisationerna om 

löneavtal och allmänna villkor.  

 

Kyrkostyrelsen diskuterade informationen. 
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Övriga ärenden 

§ 44  

Anmälningsärenden – protokoll från kyrkostyrelsens råd m.m. KS 2022-1428 

Anmälningsärenden enligt prot.bil. 1 anmäldes och lades till handlingarna. 

 

Anmälningsärenden – övriga KS 2022-1427 

Anmälningsärenden enligt prot.bil. 2 anmäldes och lades till handlingarna. 

§ 45  

Delegationsärenden 

Kyrkostyrelsen lade följande anmälda ärenden till handlingarna: 

Delegationsärenden 2022:35, 40, 42–48 och 50–51. 

Diarienummer KM 2021-0008, KS 2020-0732, KS 2021-1545, KS 2022-1560, KS 2022-1803, KS 2022-

2045, KS 2022-2555 och KS 2022-2557. 

 

§ 46  

Avslutning 

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

KS 2022-1428 

 

Kyrkokansliet 

POSTADRESS: , 75170 Uppsala 

BESÖKSADRESS: Sysslomansgatan 4 

TELEFON: 018-16 95 00 

 
 

 

Protokoll från kyrkostyrelsens råd m.m. vid kyrkostyrelsens sammanträde 11-12 maj 2022 

1. Protokoll kyrkostyrelsens kapitalförvaltningsråd 2022-03-11 

2. Protokoll kyrkostyrelsens internationella råd 2022-03-14 --15 

3. Protokoll kyrkostyrelsens råd för samverkan och digitalisering 2022-03-24 

4. Protokoll kyrkostyrelsens råd för samverkan och digitalisering 2022-04-08 
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   Prot.bil. 2 

KS 2022-1427 

 

Kyrkokansliet 

POSTADRESS: , 75170 Uppsala 

BESÖKSADRESS: Sysslomansgatan 4 

TELEFON: 018-16 95 00 

 
 

 

Övriga anmälningsärenden vid kyrkostyrelsens sammanträde 11-12 maj 2022 

1. Protokoll från biskopsmötet den 5 april   

https://www.svenskakyrkan.se/biskopsmotet  

2. Rapport: Kyrkokansliets personalrapport 2021 (KS 2022-0070) 

3. Rapport: Svenska kyrkans redovisning för år 2021 angående de kyrkliga 

kulturvärdena och användningen av den kyrkoantikvariska ersättningen (KS 2022-

2570) 

4. Programmet Social hållbarhet - fokus Tillit och Demokrati, rapport för 2021 (KS 

2020-0365) 

5. Tack från biskop emeritus Bengt Wadensjö 
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