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Beslutsförslag
Egendomsnämnden godkänner 2022 års budget enligt framlagt förslag samt hemställer
att Stiftsfullmäktige fastställer Lunds stifts prästlönetillgångars budget för 2022.

Ärendebeskrivning
Föreslagen budget speglar verksamhetsplanen för år 2022.

Barnkonsekvensanalys
Verksamhetsplanen, som ligger till grund för budgeten, bygger på ett arbete utifrån
kyrkoordningen. För 2022 prioriteras änmer bållbarhetsarbetet vilket synliggörs i både budget och
verksamhetsplan och vilket bedöms vara positivt tör barn och unga. Egendomsnämnden strävar
efter bästamöjliga uthålliga totalavkastning samtidigt som tillgångarna förvaltas på ett etiskt
försvarbart sätt i enlighetmed kyrkans grundläggande värderingar. Såväl en hög, jämn utdelning
till församlingar och nationella nivån som en långsiktigt hållbar utveckling bedöms gynna både
barn och vuxna.

Budgeten återspeglar verksamheten.
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Budget 2022 Dnr PLT 2021-0289

Lunds stifts prästlönetillgångar

För den samlade förvaltningen av prästlönetillgångama i Lunds stift budgeteras ett
utdelningsbart resultat på cirka 55 miljoner kronor efter skatt.

Skogen
Efter flera år med mer ellermindre omfattande barkborreskador ser vi nu både mindre och
färre angrepp. Det gångna året har det varit en enorm efterfrågan på trävaror vilket lett till

rekordpriser på trävaror. För 2022 förväntar vi oss fortsatt hög eñerfrâgan och avsättning för

skogsråvara men sjunkande priser till följd av att marknaden stabiliseras. Kostnaden för

Vägunderhåll bedöms öka på grund av Ökade transporter med anledning av barkborreskador
och på grund av högre krav på vägstandard.

2022 års totala virkesuttag beräknas till 42 000 m3fub varav cirka 350 hektar (18 000 mafub)

gallring och cirka 65-70 hektar (24 000 m3fub) föryngringsavverkning av gran.
Återbeskogning genom plantering ska utföras på ca 60 hektar. Ungskogsröjning beräknas ske

på cirka 350 hektar.

Budgeterat resultat för skogen 2022 är drygt 11 Mkr.

Jorden
Det finns flera faktorer på den globala och lokala lantbruksmarknaden som påverkar
lönsamheten för arrendatorema. Lantbruksåret 2021 har hittills (september 2021) varit
varierat inom Lunds stift och generellt har skördenivån varit något lägre jämfört med tidigare
medelskörd. Arrendenivåema såväl som priset på åkermark ligger på en relativt stabil nivå.
Det råder viss oro inför förändring av kommande års jordbruksstödssystem. EU-länderna
förhandlar om en ny jordbrukspolitik för perioden 2023-2027 men det råder ännu ovisshet om

innebörden. Slutsatsen är att arrendenivåema för 2022 till stor del kommer att ligga på
ungefär samma nivåer som i dagsläget. Inför 2022 är 66 stycken arrendeavtal uppsagda för

villkorsföråndring.

Det kontinuerliga arbetet med att underhålla fastighetsbeståndet medför ökade kostnader

under kommande år. Det råder fortfarande högtryck inom byggbranschen varför det ibland
kan vara svårt att få in offerter och hårtill är anbuden ofta att betrakta som höga, vilket

sammantaget bidrar till en kostnadsökning för jordbruksförvaltningen. Försäljningar av
byggnadsbestånd genom avstyckning kommer även fortsättningsvis att ske där det bedöms

strategiskt lämpligt.

Budgeterat resultat för jordbruket 2022 är något högre än för 2021. Förvaltningen räknar med

en något ökad intäkt från jordbmksarrendenamen även kostnadema för förvaltningen ökar
under 2022. Den största kostnaden hänförs till underhåll av byggnader.

Budgeterat resultat för jorden 2022 är lmappt 37 Mkr.
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Prästlönefonden
Målet med fondens förvaltning är att uppnå bästamöjliga uthålliga totalavkasming som är
förenlig med ett anpassat risktagande inom de ramar som gällande kapitalplaceringspolicy ger
och i enlighet med Svenska kyrkans grundläggande värderingar.

Utvecklingen på börserna har undermånga år varitmycket god, och stora realisationsvinster
har kunnat läggas till fondens resultat. Under Corona-pandemin har utdelningarna begränsats
avsevärtmen för 2022 budgeteras med räntor och utdelningar i linje medmer ”normala” år,
det vill säga 16 Mkr. Den ñamtida utvecklingen på aktiemarknaden bedöms osäker, något
som återspeglas i den budgeterade realisationsvinsten på 7 Mkr. De flesta är kan en avsevärt
högre realisationsvinst hämtas hem men då posten är osäker budgeteras endast en försiktig
realisationsvinst. Enligt kyrkoordningen ska värdesäkring av prästlönefonden ske
motsvarande inflationen. I budgeten räknar vi med en inflation på 1,6 % vilket motsvarar en

värdesäkring på knappt 8 Mkr.

Fondens utdelningsbara resultat för 2022 är budgeterat till drygt 14 Mkr.
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LUNDS snrrs PRÄSTLÖNEHLLGANGAR

BUDGET 2022

bum FROGNOS W Utfall
Kkr 2022 2021 2021 :m Kommentarer

INTÄKTER

Skogsbruket 24 741 23 677 23 666 25 454
Jordbruket 58 950 57 821 57 444 57 743
Prästlönefonden 23 000 45 500 23 000 28 841
Hållbar energlproduktion 350 350 350 246 vlnd350m, sal
Finansiella intäkter - kostnader 500 1 100 400 717 120:. räntor

SUMMA INTÄKTER 107 541 128 448 104 860 11.3 001

KOSTNADER

Skogsbruket -13 460 -13 711 -13 477 -11 677
Jordbruket -22 353 -19 335 -21 082 -17 645
Prästlönefonden -8 613 -9 698 -6 715 -3 324
Hållbar energiproduktion 0 0 -3 0 vind och sol

Egendomsnämnden -282 -230 -280 -166

SUMMA KOSTNADER -44 708 -42 974 -41 557 -33 313

RESULTAT 52 833 85 474 63 303 79 en

Skatt (skattesats 20,6%) -7 650 -7 900 -7 700 -9 707 År-zo skattesats 21,4%

UTDELNINGSIART RBULTAT 55 183 77 574 55 503 59 981



SKOGSBRUKET

INTÄKTER

Vlrkeslntäkter
Jakuåtter
Övriga skogintäkter

SUMMA lNTÃKTER

KOSTNADER

Awerkningskosmader
Skogsvårdskostnader
Fasdghetskostnader
Adminisuationskostnader
Avskrivningar

SUMMA KOSTNADER

SKOGENS RESULTAT
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BUDGET PROGMOS Mm Wall
Kkr 2022 mm zo_z1 2020 Kommean

23 213 22 148 22 148 23 773 Högre virkesprlser samtmlndm barkbonakadat virke.
1 508 1 509 1 498 1 498

20 20 20 183 Externa uppdrag, förändring av law variararmellan ann

24 741- 2.5 677 B “i 25 454

-7 217 -7 682 -7 682 -6 256 Minskade barkborrlskadorsänker avverkninyskostnaden
-2 650 -2 546 -2 546 -2 281 Något högre kostnadför röjning och plantering
-1 180 -1 130 -880 -842 Ökade kostnadcrfñr underhåll av skogsbilvügar
-2 358 -2 297 -2 287 -2 229 T.ex. löner tjänstemän, lokalhyra, mvlslon, lT

-56 -56 -82 -69

-13 “0 -13 711 -13 477 -11 677
Högre virkesprlser och minskade barkbomskadar ger

11281' 9966 10189 13777 pasklvqø'ektpd resultatet.
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JORDBRUKET

BUDGET PROGNOS Bum Uü'lll
Kkr 2022 2021 202! 2020 Kommentar"

INTÄKTER

Jordbruksarrenden 58 000 57 000 56 650 56 201 Onçfadwndllngmande är2022

övriga jordbrukslntåkter 440 305 315 862 Tu.Mmmm., säkerhetmvømer, avräknlngJB 9:23

Delsumma 58 440 57 305 56 965 57 063

övmsA UPPlÅTELSER
Övriga arrenden od1 hyror 477 483 446 464 T.ex. anläggningsamnden, hyresintäkm. fiska

Tomträmavgälder 33 33 33 33

Övriga ersättningar 0 0 0 183 Grus tillhörfondenfrøn ar-zo
Delsumma 510 515 479 680

SUMMA INTÄKTER SI 950 57 321 57 “4 57 743

KOSTNADER

Vånr och diken -270 -215 -215 -636 Täckdlknlnøama varierarmycketmellan dun

Byggnader och anläggningar -8 430 -6 997 -8 800 -5 044 BLa. Marsvlnsholm, Stora Hank, övmby

Fastlghetskostnader -2M0 -930 -1 030 -728 ' tex. kartor, Iantmdterlkastnader, avräkning JB 9:23

Försäkringspremler -490 -474 -400 -403

Fastighetsskatt .500 -486 -500 -476
Administrationskostnader -5 117 -5 059 -5 023 -5 264 120:. löner tjänstemän, iokalhyra, revision, IT

Avskrivningar -5 506 -5 174 -5 114 -5 095

SUMMA KOSTNADER -22 553 -19 335 -21 082 -17 646
W Inkl 3001kr hållbarhet och miljö,

JORDENS RESULTAT 36 598 38 485 35 352 40 097 Mkr brandskydd,Mkr undemålbplaner
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PRÄSTLÖNEFONDEN

BUDGET mos Müsli UH.
Kkr 2022 2021 2021 2010

ru'rÅx'rEn

Räntor och utdelningar 16 000 13 500 16 000 7 042
Vinst vid försäljning av värdepapper 7 om 32 000 7 000 21 799

SUMMA lNTÃKTHl :3 om 45 500 23 om 28ut

KOSTNADER

Förvaltningskosmad -1 050 -1 662 -1 662 -1 527
Värdesäkringmat inflaüon -7 563 -8 036 -5 053 -2 297

SUMMA KOSTNADER -8 613 -9 698 -6 715 -3 824

FONDENS RESULTAT M 307 55 I!! 15 285 25 011

Kommentarer

ügre utdelningarp.g.a. coranapundemin år -20
Ev. gesMn! uUymme attreulhem mer vina-ber

Kammarkolleøleujörvaknkostmd reglerasmotñrsäljn. är -22
Källa: Koniunktun'nsitutet. Prognos "mattan 1,6% år -22
Prognos 1,7% år _21. uzjan 0,5% år -20
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Verksamhetsplan för Lunds stifts prästlönetillgångar 2022

ANSVARlG ENHET man
LUNDS STIFT 2021-09-24

MOTESNSTANS
EGENDOMSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESDATUM DAGBEDNiNGSNUMMER TYP AV ÄRENDE

2021-10-12 Beslutsärenden

HANDLÅGGARE ÅRENDENUMMER

Katarina Hallenborg PLT 2021-0282

IZI Barnkonsekvensanalys genomförd

Beslutsförslag
Egendomsnämnden beslutar att fastställa Verksamhetsplan för Lunds stiñs prästlönetillgângar
2022.

Ärendebeskrivning
Förslag på Verksamhetsplan för Lunds stifts prästlönetillgångar 2022 bifogas.

Bamkonsekvensanalys
Beslutet berör både barn och vuxna. Prästlönetillgångamas verksamhetsplan är ett strategiskt
dokument som beskriver verksamhetens inriktning. Verksamhetens mål styrs av Lagen om Svenska
kyrkan samt av Kyrkoordningen. Egendomsnämnden arbetar långsiktigt för bästamöjliga uthålliga
totalavkasming. Förvaltningen sker i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar och i skälig
omfattning beaktas naturvärdens och kulturmiljövårdens intressen. Beslut som att satsa på
vindkraft, projektera för bostäder, beslut inom skogsbruket etc bygger på en strategi om långsiktigt
hållbar utveckling i kombination med målet att uppnå ett bra resultat, vilket medñr en hög
utdelning till församlingar och samfälligheter samt stift. Såväl en hög utdelning, som i sin tur ska
bidra till Svenska kyrkans törkunnelse, som en långsiktig förvaltning bedöms gynna både barn och
vuxna. Miljö-och klimathänsynen har i och med antagandet av Svenska kyrkans färdplan för
klimatet blivit en ännu tydligare de av förvaltningen, vilket bedöms gynna barn. Avkastningen från

prästlönetillgångama bidrar till den löpande verksamheten i församlingar, pastorat och stift och
kommer på så sätt barn och unga till deL
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Verksamhetsplan 2022 Dnr 1.1 2021-0282
Lunds stifts prästlönetillgångar
Fastställd av egendomsnämnden 2021-10-12

Övergripande målsättning
Prästlönetillgångama består av prästlönefastigheter och prästlönefond. Av 9 § lagen
(1998: 1591) om Svenska kyrkan framgår att prästlönetillgångama har till ändamål att bidra till
de ekonomiska förutsättningarna för Svenska kyrkans förkunnelse. Enligt kyrkoordningen
(”KO”) 46 kap 3§ ska prästlönetillgångarna förvaltas så effektivt som möjligt och på ett sådant
sätt att de ger bästa möjliga uthålliga totalavkastning. Tillgångama ska samtidigt förvaltas på
ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar. Vid förvaltningen
av prästlönefastighetema ska naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen beaktas i skälig
omfattning KO 46 kap 8§.

Målsättningen är att prästlönetillgångama ska ge sådan avkastning att en hög och över åren
jämn utdelning kan fördelas till församlingarna och nationell nivå. Målet är att under 2022
dela ut 74Mkr. Även för 2023 är det preliminära målet att dela ut 74 Mkr. För attmöjliggöra
en jämn utdelning har egendomsnämnden de balanserade vinstmedlen till hjälp. Det är en
målsättning att de balanserade vinstmedlen ska motsvara ungefär ett års utdelning.

Egendomsnämnden
För att egendomsnämnden ska kunna leva upp till uppsatta målmåste det finnas en tydlig
inriktning och strategi för de olika verksamhetsområden. Det måste också finnas en

beredskap för att anpassa förvaltningsstrategin i taktmed att omvärlden och förutsättningarna
förändras.

Egendomsnämndens ansvarsområde, uppgifter, ställning i stiñet m.m. regleras i det
reglemente som antagits av stiñsfullmäktige den 31 maj 2010 och som reviderades den
20 november 2020. Utöver detta reglemente gäller för egendomsnämnden en
nämndsinstruktion rörande nämndens roll och arbetssätt. En reviderad nämndsinstruktion
fastställdes av stiftsñillmäktige den 20 november 2020. Av nämndsinstruktionen framgår bl.a.
att egendomsnämnden ska fastställa mål, strategiska planer och policys för sitt
ansvarsområde.

Prästlönefonden
Prästlönefonden ska förvaltas enligt den nya kapitalplaceringspolicyn för Lunds stifts
prästlönetillgângar som fastställdes av stiftsfullmäktige 21 maj 2021.
Prästlönefonden är till största delen överlämnad till Kammarkollegiets kapitalförvaltning där
medlen har placerats i kollegiets aktiekonsortium Spiran, med Svenska kyrkans etiska policy
som grund samt i Kammarkollegiets töretagsobligationskonsortium. För att öka
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riskspridningen är även en del av kapitalet placerat i utländska aktier. Nordea Private Banking
har fått uppdraget att hantera den utländska aktieportföljen i enlighet med Svenska kyrkans
etiska riktlinjer.

Minst en gång per halvår ska värdeutvecklingen på de förvaltademedlen rapporteras till
egendomsnämnden Företrädare för Kammarkollegiet rapporterar regelbundet till

egendomsnämnden om förvaltamas arbete och fondmedlens placering och utveckling.
Kammarkollegiet närvarade och informerade egendomsnämnden vid sammanträdet i februari
2021 och kommer att inbjudas att närvara vid ett sammanträde under 2022.

Mål
Målet med förvaltningen är att uppnå bästamöjliga uthålliga totalavkastning som är förenlig
med ett anpassat risktagande inom de ramar som gällande kapitalplaceringspolicy ger och i
enlighet med Svenska kyrkans grundläggande värderingar.

Då prästlönetillgångarna jord, skog och fondmedel är en gemensam förmögenhetsmassa har

egendomsnämnden valt att, på inrâdan av såväl nationell nivå som Kammarkollegiet, se jord-
och skogsfastigheterna som motsvarande ränteplaceringar. Som en följd härav har

egendomsnämnden beslutat att höja risken för kapitalplaceringarna genom att öka andelen

aktier. För att sprida risken har den utländska andelen aktier ökats upp under 2021 och den

kommer att fortsätta öka under 2022 i enlighet med kapitalplaceringspolicyn.

Avkastningsmålet för kapitalplaceringama är att den långsiktiga avkastningen bör uppgå till 4
% i genomsnitt/âr, sett över en tioårsperiod, utöver inflationen. Med avkastning avses här:

räntor, kupongbetalningar på ränteplaceringar, utdelning från fonder och aktier samt

realisationsvinster. De senaste tio åren har denna avkastning (efter inilationsjustering) i

genomsnitt varit 4,9%.

Prästlönefastigheterna
Egendomsnänmden eftersträvar att förvalta prästlönefastigheterna förutseende, ansvarsfullt
och långsiktigt.

På lång sikt är målet att ha ett rationth fastighetsbestând som genererar en god avkastning
och därmed ett högt utdelningsbart resultat. Förvärv av mark bör endast ske när den tilltänkta

fastigheten har en inriktning som är intressant för ett långsiktigt ägande eller på annat sätt är

strategiskt lämplig samt bedöms generera tillfredsställande avkastning. Ett diversiñerat

ägande, dvs att äga fastigheter med varierade produktionsinriktningar, av varierande bördighet
samt i olika geografiska lägen inom Stiftet utgör i sig en riskspridning samt bedöms kunna

bidra till god avkastning på lång sikt. De rådande höga markpriserna harmedfört att det inte

sällan är svårt att få en tillñ'edsställande avkastning vid nyförvärv av jordbruksmark

Lunds stifts prästlönetillgângar har en god arealbalans. En kontinuerlig omvandling av

fastighetsbeståndet sker på så sätt att lämpliga fastigheter förvärvas och fastigheter som av
2
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olika skäl är lämpliga att sälja avyttras. I första hand avyttras de fastigheter som har

begränsade utvecklingsmöjligheter ur prästlönetillgångamas perspektiv och där arrendatom
har begärt att avträda. Även fastigheter med sittande arrendator kan komma att avyttras,
antingen genom direkt försäljning till arrendatom eller på öppna marknaden. I samband med
att nya fastigheter förvärvas har egendomsförvaltningen planer för vilka fastigheter som i
gengäld kan avvecklas. Då det för närvarande är underskott i arealbalansen är det i nuläget
inte lika aktueut med en försäljningsplan som då arealbalansen ligger på plus.

Flera av fastigheterna har äldre byggnadsbestånd med omfattande renoveringsbehov och
ibland är byggnadsbeståndet onödigt stort i förhållande till dagens behov. Försäljningar av
byggnadsbestând genom avstyckning sker där det bedöms strategiskt lämpligtmedan andra

byggnadsbestånd underhålls och renoveras. På fastighetermed övervägande skog kan
inägomarkmed fördel behållas ur arronderingssynpunkt.

Miljö- och klimatarbete på fastigheterna

2019 genomförde ENSO (Egendomsförvaltningamas samarbetsorgan) en stor
hållbarhetskonferens och tog fram gemensamma mål förmiljö- och klimatarbetet. Dessa mål
har därefter inarbetats i Svenska kyrkans färdplan för klimatet som antogs av Kyrkostyrelsen i
maj 2020. Den 27 november 2020 fastställde stiñsfullmäktige en nyMiljö- och klimatpolicy
för Lunds stifts prästlönetillgångars jord- och skogsförvalming. Den nya policyn integrerar
Svenska kyrkans färdplan för klimatet och utifrån målen i färdplanen sätter policyn
övergripande miljö- och klimatmål och riktlinjer för jord- och skogsförvalmingeni Lunds
stift. Miljö- och klimatpolicyn följs upp med konkretamål i denna verksamhetsplan. Den nya
Miljö- och klimatpolicyn har ersatt Miljöpolicy för egendomsnämndens jord- och
skogsförvaltning samt Vindkraftspolicyn.

Jord- och skogsf'örvaltningen i Lunds stift har i enlighet medMiljö- och klimatpolicyn
följande gemensamma mål utifrån respektive fastighets förutsättningar:

0 Arbeta är att den framtida förvaltningen inom verksamheten är ekonomiskt,
ekologiskt och socialt hållbar.

0 Arbeta för att utveckla, vårda och bevara områden ochmiljöer med höga natur- och
kulturvärden genom att t ex bibehålla öppna landskap, anlägga våtmarker och vara
positivt inställda till bildandet av naturreservat.

0 Arbeta för att upplåta lämpligmark eller byggnader för hållbar energiproduldion.

0 Vid nya investeringar ska detmiljö- och klimatvänligaste alternativet väljasmellan i
övrigt likvärdiga alternativ.

0 Aktivt bidra till ettmer hållbart och fossilfritt jord- och skogsbruk.
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Samtliga åtgärder för klimatnyttan ska balanseras mot biologiska, ekonomiska, sociala och

andliga värden.

I Svenska kyrkans färdplan för klimatet framgår att ”till 2022 kommer en gemensam metod,
baseradpå vedertagen vetenskap, för redovisning av utsläpp och upptag av växthusgaser
samt substitutionseârekten, att implementeras inom PLTför att kunnafölja klimatarbetet och
dessförbättringar ”.

Påmånga håll inom jord- och skogsnäringen arbetas det för att ta fram en gemensam

beräknings- och redovisningsnivå. Lunds stifts prästlönetillgângar följer arbetet. PLT-
förvaltningarna arbetar för att ta fram en gemensam redovisningsmetod som tillämpas av

samtliga stift. Skogforsk har anlitats för detta vad gäller skogsbruket. En stor utmaning är att
redovisa och mäta utsläpp för jordbruket. LRF och många andra arbetar med att fram
schabloner för beräkning och vi följer arbetet.

Ettmål i Svenska kyrkans färdplan för klimatet är också att PLT såsommarkägare, projektör
och kapitalförvaltare ska verka för ökat träanvändande i byggnationer. Lunds stifts

prästlönetillgångar bedömer att detta mål måste sättas i relation till var i landet man befinner

sig. Lunds stifts prästlönetillgångar kommer i alla beslut avseende byggnader att överväga om

trä är ett lämpligt material att använda. Det är viktigt att utvärdera huruvida träanvändandet är

befogat utifrån olika aspekter såsom hållbarhet, framtida underhållsbehov, kostnadmed mera.

Nedan följermer konkreta mål och åtgärder för specifikt skogen respektive jorden.

Skogen

Övergripande målsättning
Församlingarna har ett berättigat intresse av en förvaltning med hög och värdefull

virkesproduktion med kontinuerlig avkastning på lång sikt. Skogen ska drivas på ett rationellt
och kostnadseffektivt sätt, med metoder som är förankrade i svenskt skogsbruk. Förvaltningen
ska bedriva ett aktivt och långsiktigt skogsbruk för ökad klimatnytta där markens

produktionsförmåga ska tillvaratas på bästa lämpliga sätt.

Som lägst ska verksamheten uppfylla de krav som omvärlden ställer i miljö- och
klimathänseende för långsiktig hållbar utveckling, där särskild hänsyn ska tas för att bevara

områden med höga natur-, kultur- och landskapsvärden. Skogsinnehavet ska brukas enligt en
för marknaden giltig nivåstandard avseende FSC® (FSC-00141 10)1 respektive PEFCTM-

certifiering2 samt aktivt delta i Stiftens Egendomsförvaltningars Förening.

Förvaltningen ska verka för stabila och tillförlitliga añärsrelationer.

Verksamheten ska bedrivas med egen förvaltningskompetens.

' Forest Stewardship Council är en oberoende internationell medlemsorganisation som verkar för ett
miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.
2 Programme for the Endorsement of' Forest Certification schemes ar en global fristående paraplyorganisation
som verkar för uthålligt skogsbmk.
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Förvaltningen ska ha en positiv inställning till skoglig forskning samt verka för att utveckla
samarbetetmed densamma. I enlighet med Svenska kyrkans färdplan för klimatet ska

förvaltningen ta stöd i aktuell forskning i arbetet med att öka skogarnas klimatnytta.

Förvaltningen ska verka för att utveckla samarbetetmed i branschen närstående

organisationer, i syite att utveckla och stärka egen kompetens.

Förvaltningen ska utveckla och utbilda egna anställda och anlitade entreprenörer avseende
naturvård, återbeskogning, röjning och avverkning samt ytterligare utveckla drivningsmetoder
som minimerar körskador i terräng av Skogsmaskiner.

Kontinuerligt utveckla verksamhetens rutiner avseende traktdirektiv, kartmaterial,
åtgärdSupptöljning samt analyser och efterkalkyler.

Långslktiga mål
Avverkningsvolymer avseende gallring och töryngn'ngsavverkning ska anpassas till befintligt
skogstillstånd och vara i den nivå som säkrar ett varaktigt virkesuttag. Virkesuttag genom
töryngringsavverkning ska under den närmaste tioårsperioden föregås av relevanta
beräkningar för att trygga tillgången under perioden.

Skogsvård i form av återbeskogning och röjning ska utföras på ett sådant sätt att hög
virkesproduktion tryggas inför framtiden

Fördelningen barrskog respektive lövskog ska avgöras av skogsmarkens naturliga lämplighet
för respektive trädslag i kombination med yttre förutsättningar.

Förvaltningen ska ständigt arbeta aktivt med strukmrtörbättring av skogsinnehavet. Vid
tillköp av skogsmark ska skogsfastigheter med en areal överstigande 200 ha eñersträvas. Vid
köp av skogsskiften med areal understigande 200 ha bör dessa vara angränsande skiñen till
befintliga prästlönefastigheter.

Den genomsnittliga avverkningsnivån ska vara uthållig och på lång sikt motsvara tillväxten,
vilken är beräknad till 47 000 fastkubilnneter under bark per år, vilket motsvarar drygt
56 000 skogskubilnneter.

Förvaltningen arbetar fortsatt med att drivning och transporter inom det egna skogsbruket ska
sträva emot energieffektiva system och fossilñia bränslen.

Kortsiktiga mål 2022
Bakgrund:
Efter flera årmedmer ellermindre omfattade skador orsakade av granbarkborren ser vi nu
betydligt mindre angrepp. Bedömningen är att vi nått kulmen och att angreppen kommer att
fortsätta minska. För skogsbruket innebär detta att vi kan lägga mer fokus på ordinarie

åtgärder.

Under det gångna året har vi upplevt en enorm efterfrågan på trävaror såväl inom Sverige som

globalt vilket lett till rekordpriser på trävaror. Avsätmingen för sågtirnmer har varit god och
sågverken har producerat för fullt vilket har resulterat i höga virkespriser till Skogsägarna. I
skrivande stund ser vi dock en avmattning påmarknaden med sjunkande priser som följd.
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Efterfrågan och avsättning av skogsråvara förväntas vara fortsatt hög kommande år menmed

sjunkande priser som följd av att marknaden stabiliseras.

Förvaltningen kommer fortsatt arbeta med inventering och skadebegränsande åtgärder

gällande granbarkborren. Målsättningen är dock att kunna följa uppsattamål gällande skötsel-
och avverkningsplan.

Med nu gällande ålderstördelning och tillvägagångssätt avseende gallring, har vi ett minskat

virkesuttag genom gallring. Det innebär att det inom den närmaste tioårsperioden inte är

möjligt att avverka hela den beräknade årliga tillväxten, eftersom skogstillståndet inte tillåter

kompensation genom föryngringsavverkning. Däremot bedöms den framtida virkesvolymen
vid föryngringsavverkning att öka.

Förvaltningen bedömer att kostnaden för Vägunderhåll kommer öka. Detta dels beroende på
frekvent återkommande avverkningar och transporter på fastigheterna som direkt följd av
skador orsakade av granbarkborren, dels på ökade krav avseende vägstandard från

transportsektorn inom skogsbranschen.

Med detta som utgångspunktformulerasföljande kortsiktigamålför 2022:

2022 års totala virkesuttag beräknas till 42 000 m3fub.

Gallringsareal ska omfatta ca 350 ha, med ett beräknat virkesuttagmotsvarande
18 000 m3fub.

Föryngringsavverkning av gran skamaximalt omfatta 65-70 ha, med en beräknat virkesuttag
motsvarande 24 000 m3fub.

Uttag av bränsletlis motsvarande 4 500 m3s på område som är lämpade rör åtgärden.

Ungskogsröjning ska utföras på ca 350 ha.

Återbeskogning genom plantering ska utföras på ca 60 ha

Förvaltningen ska imöjligaste mån välja det bästa, ur klimatsynpunkt, tillgängliga drivmedlet
till våra företagsbilar. Förvaltningen kommer utreda inköp av nya, mer klimatvänliga,
företagsbilar där behov, drivmedel och bilmodell beaktas.

Förvaltningen kommer vid anlitande av entreprenörer i möjligastemån verka för användandet
av fossilfria drivmedel. I sambandmed 'Miljöredovisningen" sammanställs årligen aktuell

drivmedelsanvändning.

Miljöredovisning:
Sedan 2016 har Lunds stifts prästlönetillgängar redovisat den skogliga verksamhetens

klimatpåverkan i form av en miljöredovisning. Redovisningen omfattar en beräkning av

utsläpp av klimatgaser från skogstelcniska arbeten samt beräkning av kolinnehâllet i stående

skog.

Även 2022 kommer beräkningar att göras lör att följa upp den skogliga verksamhetens

miljöpåverkan.
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Jorden

Övergripande målsättning
Utgångspunkten för förvaltningen av jordbruket är att den ska vara så effektiv och
affärsmässig sommöjligt för att på så sätt ge bästamöjliga uthålliga totalavkastning. Miljö-
och naturvårdsintressen liksom klimatförbättrande åtgärder ska beaktas och det övergripande
målet är att ha ett uthålligt jordbruk. Egendomsnämnden är positiv till både ekologiskt och
konventionellt jordbruk, utgångspunkten är att hänsyn ska tas till att varje fastighet har olika
förutsättningar och är upplåtna till arrendatorer som själva väljer sin produktionsinriktning.
Egendomsnämnden åtar sig ettmiljöansvar, ett exempel på detta är att som fastighetsägare
medverka till anläggandet av våtmarker och andra miljöåtgärder på fastigheterna.

All jordbruksmark ska vara utarrenderad och egendomsnämnden strävar efter att främja ett
aktivt jordbruk. Huvudregeln är att lediga jordbruksfastigheter ska annonseras ut för
anbudsförfarande. Det kan dock av olika skäl vara lämpligt att utan anbudsförfarande utse ny
arrendator. Fastigheter understigande 30 hektar hanteras på delegation av

jordbruksförvaltaren. För fastigheter som är 30 hektar eller däröver utser egendomsnämnden
arrendator. Egendomsnämnden väljer utiñån en strategisk helhetsbild vilka kriterier som ska
vara avgörande och en bedömning görs från fall till fall. Kriterierna kan vara t ex högsta
arrendesumma, arrendatorns produktionsinrikming, djurproduktion, bosättning pâ
arrendestället, sociala aspekter etc.

Egendomsnämndens övergripande mål är att generera hög avkastning genom
marknadsmässiga arrendenivåer och en effektiv förvaltning. För det fall att förvaltningen och
arrendatorn inte kan enas om villkoren för den kommande arrendeperioden kan endera av
parterna välja att låta arrendenämnden pröva villkoren. Om en fastighets arrendenivå är

påtagligt avvikande från övriga jämförbara fastigheters arrendenivåer eller om
arrendevillkoren i övrigt avviker från vad som kan anses vara rimligt utiñ'ån marknaden och

fastighetens avkastningsförmåga är utgångspunkten att förvaltningen ska driva ärendet vidare
till arrendenämnden för prövning av villkoren.

Förvaltningen arbetar på flera sättmed att stödja jordbruksarrendatorerna. Beslut om
investeringar sker efter samråd med arrendatorema och med utgångspunkt i att den planerade
investeringen ska förbättra lönsamheten. Åtgärder ska gynna både jordägare och arrendator.

En del av den löpande verksamheten är att investera i nya byggnader och anläggningar på
fastigheterna samt att underhålla det befintliga byggnadsbeståndet. I de fall då en extern

entreprenör ska anlitas är utgångspunkten att förvaltningen ska genomföra en

marknadsjämförelse genom att inhämta mer än en offert. När det ärmöjligt samt vid större

upphandlingar inhämtas lämpligen tre offerter. Egendomsnämnden har betonat vikten av att
förekommande entreprenadarbeten ska utföras under kontrollerade former och i enlighetmed

arbetsmiljöverkets föreskrifter. Förvaltningen ska imöjligaste mån delegera
arbetsmiljöansvaret oaktat att detta medför en merkostnad. I de fall där det anses län'rpligt att
låta en arrendator utföra ett arbete på fastigheten ska ansvarig jordbmksförvaltare säkerställa
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att arrendatorema söker erforderliga tillstånd. Vidare ska jordbruksförvaltama kontinuerligt
följa upp beslutade investerings- och underhållsarbeten.

I enlighet med Svenska kyrkans färdplan för klimatet ska förvaltningen verka för att skapa
forum för kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och gemensamma projekt för våra
arrendatorer. Syftet är att skapa ett hållbart och fossilfritt jordbruk.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med attmedverka till en omställning till fossilfria
energikällor på prästlönefastigheterna till exempel vid byte av värmekällor i byggnader.
Vidare är egendomsnämnden, som ett led i det övergripandemiljöarbetet, öppen för att nya
produktionsgrenar prövas på jordbruksenhetema samt för att medverka vid projektering och

iståndsättning av förnyelsebar energi i olika former.

Kortsiktiga mål 2022
Bakgrund:
Det finns flera faktorer som påverkar lönsamheten hos arrendatorema. Kostnader för

insatsvaror, avkastningsnivå, avräkningspriser samt arrendeavgiñen är några exempel på
sådana faktorer. Vid början av hösten 2021 kan det konstateras att jordbruksåret hittills har

varit varierat inom Lunds stift, generellt har skördenivân varit något lägre jämfört med

tidigare medelskörd men med lokala variationer. Spannmâlspriset har stigit under året framför
allt på grund av lägre skördar på flera håll runt om i världen. Arrendenivåema såväl som

priset på åkermark har varit relativt stabilt. Inom näringen ñnns viss oro inför förändring av
kommande års jordbruksstödsystem. EU-kommissionen har lagt fram förslag om nästa period
av den gemensamma jordbrukspolitiken som ska träda i krañ 2023 och gälla mellan åren

2023-2027. Sverige har ännu inte presenterat sin nationella tillämpningsplan varför det råder
ovisshet inom näringen.

Inför 2022 är 66 arrendeavtal uppsagda för villkorsförändring.

Med detta som utgångspunktformulerasföljande kortsiktiga målför 2022.'

Förvaltningen ska verka för att den nuvarande marknadsmässiga nivån på arrendeintäkter från

jordbruksfastighetema bibehålls.

Förvaltningen har för avsikt att bjuda in samtliga jordbruksarrendatorer till en fysisk träñ'
under 2022 som ett led i arbetetmed att skapa forum för kompetensutveckling och

erfarenhetsutbyte. Eventuellt sker detta i samarbete med Domkyrkorädet, likt tidigare år.

Under 2022 ska förvaltningen fortsätta att bidra till utökad biologiskmångfald på

prästlönefastigheterna. Arrendatorer kommer liksom under föregående år att erbjudas en

fröblandning (kostnadsfritt) innehållande pollen- och nektarrika växter som är attraktiva lör

pollinatörer och andra nyttodjur och som ska sås på ekologiska fokusarealer (trädor och

fältkanter).
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Under 2022 ska jordbruksförvaltama fortsätta att aktivt bidra till att investerings- och
underhållsåtgärder vidtas på fastigheterna så som byte av avloppsanläggningar, värmesystem
och tak, täckdikningar mm. Förvaltningen har identifierat ett behov av att få bättre överblick
över respektive prästlönefastighets byggnadsbestånd samt att upprätta vård- och

underhållsplaner. Förvaltningen kommer under 2022 att inleda ett samarbete med

stiftsingenjörema i syfte att förbättra kunskapen kring byggnadsbeståndet. Vidare kommer en
Översyn av brandskyddet på samtliga gårdsarrenden genomföras genom anlitande av en extern

brandskyddskonsult.

Jordbruksförvaltarna ska fortsätta arbeta medmiljökartläggningen av den verksamhet som
arrendatorema bedriver på arrendeställenamed särskilt fokus på gårdsarrendena. En naturlig
uppdatering sker i sambandmed arrendetörhandlingar vilka i huvudsak sker vart 5:e år.

Jordbrukstörvaltama ska fortsätta att kartlägga intresset för solcellsanläggningar på
jordbruksfastighetema och i lämplig utsträckning verka för att nya anläggningar projekteras
och installeras.

Markanvändning
Egendomsnämnden är öppen för att utveckla och exploatera lämplig jord- och skogsmark,
genom eget arbete eller i samarbete med projektör, för att på detta sätt ta del av mervärdet
som genereras. Egendomsnämnden är väl införstådd med vikten av att värna den odlingsbara
marken och i varje enskilt fall görs en bedömning huruvidamarken är lämplig för
exploatering eller inte. Inför framtida exploateringsprojekt bör pågående projekt utvärderas.
Det pågår fortfarande två exploateringsprojekt i samarbete med Veidekke Bostad AB.
Kyrkheddinge-fastigheten är såld till Veidekke Bostad AB och villkoren för överlåtelsen,
såsom lagakrañvunnen detaljplan och fastighetsreglering, ska vara uppfyllda senast 2021-12-
01. I Påarp har projektet dragit ut ytterligare på tiden på grund av kommunala utredningar.
Det har visat sig svårt att sätta upp konkretamål i exploateringsprojekten då de påverkande
faktorerna ärmånga och hänsynmåste alltid tas till marknad och konjunktur innan

uppförande av bebyggelse kan ske.

Förnyelsebar energi
Egendomsnämnden vill bidra till omställningen till förnyelsebar energi och är positiv till och
vill driva på fossilfri energiproduktion på prästlönefastighetema med utgångpunkt i respektive
prästlönefastighets förutsättningar. Företrädesvis arbetar förvaltningenmed externa aktörer

genom att upplåta mark eller andra ytor.
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Egendomsnämnden är positiv till vindkraft och till att arrendera utmark för

vindkrañsetablering. Intresset för att bygga vindkraftverk har ökat den senaste tiden och några
projekt som lagts ner tidigare är nu åter aktuella och uppe för diskussion. Det finns för
närvarande inga konkreta byggplaner för 2022.

Malm
Egendomsnämnden har två solcellsanläggningar på prästlönefastigheter och är positivt
inställd till uppförande av fler anläggningar. Egendomsnämnden har beslutat att

solcellsinvesteringar på arrendegårdar ska genomföras i enlighetmed vid varje tidpunkt
gällande investeringspolicy, men med ett halverat förräntningskrav. Eventuth beviljat
investeringsstöd ska avräknas innan törräntningsbeloppet fastställs.

Intresset för att anlägga större solcellsparker ärmycket stort. Flera projektorer är intresserade

av att anlägga solcellsparker på prästlönefastigheter. Förvaltningen utvärderar samtliga
förslag och egendomsnâmnden är positiv till att upplåtamark för solcellsparker.
Egendomsnämnden är restriktiv med att arrendera ut förstklassig åkermark för solcellsparker
utan eftersträvar att mark med sämre avkastningsmöjligheter används för ändamålet. Till
exempel kan betesmark med iördel användas både för solelsproduktion och som betesmark,
som dessutom bidrar till den biologiska mångfalden. I december 2020 skrevs avtal om

anläggningsarrende för en solcellspark och ytterligare två avtal ingås troligen hösten 2021.

Under 2021 inleddes ett gemensamt solcellsprojekt mellan flertalet av PLT-förvaltningama
inom ramen för färdplansarbetet. Projektet har beviljats medel för att utreda möjligheterna för
att gemensamt bygga upp en solcellspark som ska bidra med grön elproduktion. En

målsättning är att producera så mycket el som hela Svenska kyrkan gemensamt förbrukar. En
målsâtming är att under 2022 komma så långt att olika alternativa upplägg kan utvärderas

ekonomiskt, juridiskt, skattemässigt etc.

Bioenergi
Bioenergi kan utvinnas ur skogens biomassa, t ex vid förbränning av olika sorters träråvaror

så som ved och avverkningsrester. I prästlönetillgångamas skogliga verksamhet levereras

årligen en viss mängd skogsprodukter som energi, direkt till värmeverk. Försäljningen av
bränsleved och grot (grenar och toppar från träd) motsvarar årligen drygt enmiljon kronor.
Utöver den direkta försäljningen av bränsleved genereras indirekt en ansenlig mängd energi i
form av sågverksflis och bark vid förädlingen av försåld skogsråvara vid sågverk och
massabruk.
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MÖTESINSTANS

EGENDOMSNÄMNDEN
DATUM FÖR MOTET TID

2021-10-12 13:00 - 15:00

§

__hü

5/12

Protokollsutdrag

Sessionssalen

PLT 2021-0289

Budget för Lunds stifts prästlönetillgångar 2022

Beslut

Egendomsnámndcn godkänner 2022 än budget enligt framlagt förslag samt hemställer att Stiñsfullmäktige
fastställer Lunds stifts prästlönetillgångam budget lör 2022.

Ärendebeskrivning
Föreslagen budget speglar verksamhetsplanen Rir år 2022.

Justerandes sip-tur mmm
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Protokollsutdrag

Meresmsrms
EGENDOMSNÄMNDEN
DATUM FÖR MOTEI' rio PLATS
2021-10-12 13:00 - 15:00 Sessionssalen

§ 61 PLT 2021-0282

Verksamhetsplan för Lunds stifts prästlönetlllgångar 2022

Blut

Egendomsnämnden beslutar att fastställa Verksamhetsplan ñr Lunds stifts ptästlönctillgångar 2022 samt
att skicka den till Stiftsñlllmäktige RSr information.

Ärendebeskrivning
Förslag på Verksamhetsplan för Lunds stilis präsdöneüllgångar 2022 bifogas.

Justerandes signum' Utdtlgbestylhude
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Protokollsutdrag

Möreswsrms
STIFTSSTYRELSEN
DATUM FÖR MOTET 'no PLATS
2021-10-27 10:00 - 12.00

§ 33 PLT 2021 -0289

Budget för Lunds stifts prästlönetillgångar 2022

§tiflsstyrelsens förslag till beslut
1. Stiftsstyrelsen överlämnar Budget ñr Lunds ptästlönetillgångar 2022 lill stiftsfullmäktige för
fastställande.

2. Stiñsstyrelsen beslutar föreslå stiñsfullmäktigc att bedöma bamkonsekvensanalysen som tillräcklig.

Ärendebeskrivning
I ärendet föreligger förslag till budget för Lunds stifts prästlönctillgángr 2022.

BirgerWernersson yttrar sig.

Bälutiundâdan
Protokollsutdrag Egendomsnämnden § 62/21.
Förslag till Budget för Lunds stiñs prästlönetillgångar 2022.

Barnkonsekvensanalys.

Justerandes signatur Uvdngsbeuyrlmnde
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MOTESlNSTANs
EGENDOMSNÄMNDEN
DATUM FÖR MOTET TID

2021-10-12 13:00-15:00

§ 62

5/12

Protokollsutdrag

PLATS
Susionssalen

PLT 2021-0289

Budget för Lunds stifts prästlönetillgångar 2022

Beslut

Egendomsnämnden godkänner 2022 års budget enligt framlagt förslag samt hemställer att Stiñsfullmäktige
fastställer Lunds stiñs prästlönetillgångars budgetmr 2022.

Ärendebeskrivning
Föreslagen budget speglar verksamhetsplanen mr år 2022.

:um signatur Utdrlgsbestyrhnde
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BESWMTARE BESLUTSDATUM BESLU'I'GÃLLERFRÅN SENASTUPPDATERAD

Stilisñillmâktige 2021-11-26 1 januari 2022 7 juli 2021
UPPRÃTI'AT AV ?00mm
Lena Simonsson-Torstensson, MarieWojidkow ;Reglanemis

Reglemente för arvoden och ersättningar till
förtroendevalda med flera inom Lunds stift
Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, innehavare av ñmoendeuppdrag samt
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Svenska kyrkan 'II
KYRKOKANSLIET

DOKUMENT

Lunds süñ

1 Tillämpningsomrâde
Detta reglemente gäller för ledamöter och ersättare i

stiftsfullmäktige
stiftsstyrelse och dess arbetsutskott

domkapitel
egendomsnämnd
valutskott
stiftsstyrelsen internationella utskott
rådet för kvinnoarbete i Lunds still
regionala samrådsgruppen i Lunds stift
utskott, delegationer, arbetsgrupper tillsatta enligt särskilda beslut av ovanstående organ
valda revisorer (ej auktoriserad revisor)

2 Ersättningsformer
Ersättning kan utgå i form av

årsarvode
sammanüädesarvode
förrättningsarvode
resekostnadsersättning
Ridomd arbetsförtjänst och andra förlorade ekonomiska förmåner

ersättning för övriga individuella tillägg

3 Ersättningens storlek
Stiñsfullmåktige beslutar om ersättningamas storlek, vilka ska uttryckas i andel av
inkomstbasbeloppet. Inkomstbasbeloppet år 2021 är 68 200 kr.

Beloppen avrundas efter beräkning uppåt till helt 10-tal kronor.

Luma lill!
POSTADRESS: Box 32. 221 W Lind
BESÖKSADRESS:mm 12 B
TELEFON: 046-15 55 (I)
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4 Årsarvode
Årsarvode utgör ersättning för

0 uppginer som är årligen återkommande
0 uppgifter enligt arbetsordning, delegationsordning ellermotsvarande
0 uppgiñer enligt kyrkoordningen

Årsarvodenutgår enligt bilagaA i detta reglemente.

Avgår förtroendevald, som är ârsarvode, under tjänstgöringsperioden, fördelas arvodetmellan denne
och den som inträder i dennes ställe, i förhållande till den tid var och en av dem haft uppdraget.

Om Eirtroendevaldmed årsarvode på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra sitt
uppdrag fördentid som överstigeruemånaderi följd, ska arvodetminskas imotsvarandemån. Den
årsarvoderade fornoendevalde skameddela kansliet om frånvaron.

5 Sammanträdesarvode
Sammanträdesarvoden utgår enligt bilagaA i detta reglemente och enligt beslutade
sammanträdesplaner.

Sammanträdesarvode utbetalas för pmtokollförda sammanträden med organ enligt punh 1, se ovan.

Sammanträdesarvode betalas ut vid högst en sammankomst årligen med den egna
nomineringsgruppen utöver överläggningari samband med stiftsfullmâktiges sammanträde. ledamot
och ersättare i stiñsfullmäktige har rätt till arvode.

6 Förrättningsarvode
Förrätmingsarvode utbetalas vid uppdrag enligt följande:

Uppdrag som beslutas av stiñsfullmâktige, stiftsstyrelse, domkapitel, uppdrag i Jämshögs
folkhögskolas styrelse, styrelsen för Skåne Stadsmission.
Uppdrag kan också vara konferens, informationsmöte, kurs, studiebesök och studieresa eller liknande
där det krävs förberedelseaxbete.

För att ersättningar enligt ovan ska utgå, ska den förtroendevalda vara utsedd av süñsñillmäktige,
stiftsstyrelse, stiñsstyrelsens arbetsutskott, domkapitel, egendomsnämnden eller revisionen.

Lunds stift
POSTADRESS: Box 32. 221 00 Lund
BWRESS: Kram tom 12 B
TELEFON:M15 55M
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Förtroendevald som utses att representera Lunds stiñ i annan huvudmans styrelse, förutsätts erhålla
ersättning av berörd huvudman enligt deras regelverk. Om inte detta sker utgår ersättning enligt detta
re _ente.

I samband med präst-och diakonvigningar utgår ett förrätmingsarvode förmedverkan som

representant för stiñsstyrelse och stiñsñrllmäktige.

Förrättningsarvode utgår ej mellan klockan 22.00 - 06.00.
Förrätmingsarvode utgårmed 2,2 procent av inkomstbasbeloppet.

Kostnaden för f'on'âttningsarvode belastar beslutande organs budget.

7 Resekostnadsersättning
Ersättning för resekostnader vid sarnmantrådelförrättning inom stiñet utgår enligt gällandemeavtal
för stiñets anställda. Avståndet från den förtroendevalda fasta bostad till sammanträdes-

Ifdrrättningsplatsen ska överstiga fs- kilometer enkel resa för att etsättm'ng ska utgå.

Vid högst en sammankomst årligen med den egna nomineringsgruppen utöver överläggningar i
samband med stiftsfullmäldiges sammanträde har ledamot och ersättare i stiñsfullmäktige rätt till
reseersättning

Samåkning ñmtsätts ske i görligastemån. Då annat tärdmedel än bil används, utgår ersättningmed
styrkt självkostnad för billigaste färdsätt.

Den förtroendevalda ska meddela ansvarig kontaktperson sina faktiska resekostnader för varje tillfälle
ersättning begärs. Kontaktpersonen lör därefter upp resekostnaden på närvarolörteckning eller separat
reselisla som attesteras av behörig attestant.

8 Förlorad arbetsförtjänst
Vid sammanträde eller förrättning ges ersättning för styrkt förlorad arbetsñnjänst. Ersättning utgår
inte för längre tid än åtta timmar per dygn.

Vid högst en sammankomst årligenmed den egna nomineringsgmppen utöver överläggningar i
samband med stiftsñrlhnâktige har ledamot och ersättare i stiñsfullmåktige rätt till ersättning för
förlorad arbetsförtjänst.

Vid ersättning för :förlorad arbetstörtjänst utgår även törrâttningsarvode eller sammanträdesarvode lör
samma tidsperiod.

Lundsetln
POSTADRESS:BOX32.221WLIIIG
mmm 125
TELEON:046-155500
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Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgårmed stöd av följande underlag:

Förtroendevaldamed anställning

0 Årligt inkomstintyg från arbetsgivare för de som stadigvarande och återkommande har uppdrag
för stiñet, eller

0 Ibnespecifikation från arbetsgivare som visar löneavdrag for sammanträdesdagen/förrätmingen,
eller

0 Intyg från arbetsgivaren om löneavdrag för sammanträdesdagen/ñnâwiingen

Förtroendevaldamed egen verksamhet: SGI-beslut från Försäkringskassan eller intyg iññn
bolagets revisor.

Ersättning förlorad tjänstepensionsñrmånutgåri det fall att den förlorade arbetsfortjänsten för året
uppgår tillminst ett inkomstbasbelopp. Ersättningen utgör ett tillägg som kompensation för förlorad
tjänstepension. Kompensationen utgår på hela den förlorade arbetsför-tjänsten för året och utbetalas till
denmätmingsberättigade som ett tillägg till arvodet. Ettersom arbetsgivaren betalar 4,5% av lönen i
tjänstepension (upp till 7.5 inkomstbasbelopp), är det i offentlig förvaltning vanligt förekommande
med ett tillägg på 4,5% på arvodet.

9 Ersättning övriga individuella tillägg
Som övriga individuella tillägg ska ersättningar under vissa föl-insättningar kunna utgå för barntillsyn
iörbarn under 12 år samt reseersâttning förpersonmed timktionsvariation.

Ersättning utgår för styrkta kostnader.

Ersättning för bamtillsyn kan ej utgå till anhörig/närstående.

För reseemättning för person med fimktionsvariation gäller ej avståndsavgränmingu enligt punkt 7,
se ovan.

10 Övriga uppdrag
I sambandmed justering av protokoll utgår, i det fall protokollet inte skickas per post, endast
reseersätming samt ersättning för förlorad arbetslörtjänst.

Förtroendevald som är utsedd av beslutande organ att delta i uppvaktning eller dylikt i Lunds stitis
namn utgår ersättning för förlorad arbetsförtjänst och resekostnad.

För stilisfullmäktiges och egendomsnämndens ordiöraude och vice ordförande samt där
stiñsstyrelsens vice ordförande krävs inga beslut.

man
905mm Box :2. 221 00 Lund

Momsemmua
'rammade-155500
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11 Utbetalning
Sammanuädes- och förrättningsarvode utbetalas nästkommande lönautbctalning. Åtsarvode utbetalas
med 1/12 permånad.. Förlorad arbetst'o'rtjänst utbetalas matast i sambandmed löneutbotalningar.
[fylld och undcneclmad ñrrättnings-/rcscräkning inlämnas till süñskansliet inom tre månader.

1 2 Tolkning av reglemente
Frågor om tolkning av dessa butämmelscr avgörs av süñsstyrelsena arbetsutskott.

Eventuella tvister avgöts av stilisstyrelsen.

Administrativa anvisningar utåt-das av kansliet.

Lundadln
posnoness: 50:32.221 sound
mmmua
TELEFON:046-155500
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Bilaga A
Årsarvoden och sammanträdesarvoden 2022-2025.
Årsarvodenochsammanu'ädesarvoden förñirtroendevaldainomLundsstifL

ÅrsarvodGt beräknas i procent av inkomstbasbeloppet.

Uppdrag Årsarvode Sammanu'ädeaarvode

% Kronor % Kronor KOMMENTARER
STIFI'SFULLMÄKTIGE
Ordförande 29,33 20 000 2,2 1500

1 vice ordiörand'e 2,2 1500 Två extra
aammanträdesarvode
per år

2 vice ordförande 2,2 1500 Två extra
aammanträdeaarvode
per år

Ledamot 2,2 1500

Ersättare 2,2 1500

REVISION Ej auktoriserad
Ordförande 29,33 20 000 2,2 1500

Vice ordförande 29,33 20 000 2,2 1500

Ledamot/ledamöter 2,2 1500 Två extra
sammanträdesarvode
per år

STIFI'SSTYRELSE
I vice ordRSrande 29,33 20 000 2,2 1500
(inklusive arbetsutskottet)
2 vice ordförande 29 33 20 000 2,2 1500
(inklusive arbetsutskottet)
Ledamot 2,2 1500
(inklusive arbetsutskottet)
Ersättare 2,2 1500

mm
POSTADRESS:BOK32.22100LIIM
ESCKSADRESSHQMIMHB
mon-155500
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Uppdrag Årsarvode Sammanträdesarvode

% Kronor % Kronor KOMMENTARER
DOMKAPITEL 2,2 1500

Ledamot/ersättare

EGENDOMSNÄMND Fast organ för
mandatperioden

Ordförande 29,33 20 000 2,2 1500

Vice ordförande 29,33 20 000 2.2 1500

Ledamot/ersättare 2,2 1500

VALUTSKOTT Fast organ för
mandatperioden

Ordförande 2,2 1500

Vice ordförande 2,2 1500

ledamot/ersättare 2,2 1500

INTERNATIONELLT Fast organ få'
UTSKO'I'I' mandatperioden
Ordtörande 2,2 1500 Två extra

sammanträdesarvode
per år

Ledamot/ersättare 2,2 1500

RÅDET FÖR Fast organ för
KVINNOARBETE mandatperioden
Ordförande 2,2 1500

Ledamot/ersättare 2,2 1500

Lunds um
FOSTADESS: Box 32. 221 00 Lund

WRESSHKMBW 128
TELEFON:045-155500
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Bilaga B

Extra sammanträdesarvode

Extra sammanträdesarvode
Hålls två eller flera på varandra följande sammanträdm samma dag, utgår ytterligare ett halvt
sammmmädaarvodc (1,1 pmcem av inkomstbasbeloppet) utöver arvodet för det förstamötet.

Wall!
POSTADRESS:BOX32.22100LUM
BESÖKSADRESS: Kanton; 12 B
TELEFON: 046-15 55 00
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LUNDS STIFT

Protokollsutdrag

MOTESINSTANS
STIFTSSTYRELSEN
DATUM FÖR MÖTET 'no PLATS

2021-10-27 10:00 - 12:00

5 31 s 2021 -0659

Reglemente för arvode och ersättningar till förtroendevalda med Hera inom Lunds stift

§tiftssMelsens förslag till beslut
1. Stiftsstyrelsen föreslår stiñsfullmäktige att fastställa föreliggande förslag
till reglemente för arvode och ersättningar till förtroendevaldamed flera inom
Lunds stiñ.

Ärendebeskrivning
Stiftsdircktom föredrar föreliggande förslag till reglemente.

Ronnie Nilsson yttrar sig.
Mats Hagelin yttrar sig.
Birger Wernersson yrkar bifall.

Förslag till reglemente för arvode och ersättningar till förtroendevaldamed flera inom Lunds stift.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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LUNDS STIFT

Protokollsutdrag

MOTESINSTANS

STIFTSSTYRELSEN
DATUM FÖR MÖTET 'nn PLATS
2021-10-27 10:00 -12.00

5 81 5 2021-0659

Reglemente för arvode och ersättningar till förtroendevalda med llera inom Lunds stift

Summaens förslag till beslut
1. Stiñsstyrelsen Rireslår süñsñdlmäküge att fastställa föreliggande törslag
till reglemente lör arvode och ersättningar till förtroendevalda med Hera inom
Lunds stift.

Ärendebeskrivning
StiMdirektom föredrar föreliggande förslag till reglemente.

Ronnie Nilsson yttrar sig.
Mats Hagelin yurar sig.
BirgerWernersson yrkar bifall.

Beslutsunderlag
Förslag till reglemente ñr arvode och ersättningar till förtroendevaldamed flera inom Lunds stiñ.

Justerandes signatur Utdragsbestyrlande
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Svenska kyrkan Ii- 9“9

LUNDS STIFT

Protokollsutdrag

MÖTESINSTANS
STIFTSSTYRELSEN
DATUM FÖR Mora' 'nn PLATS

2021-09-22 10:00 - 12:00

5 70 S 2021-0659

Reglemente för arvode och ersättningar till förtroendevalda med flera Inom Lunds stift

Stiñssgrelsens beslut
1. Stiftsstyrelsen beslutar att återremitteta ärendet till arbetsutskottet för vidare beredning.

Ärendebeskrivning
Avdelningschefen för avdelning för främjande och samverkan presenterar föreliggande anslag till
reglemente. Ärendet har behandlats i arbetsutskottet den 7 september 2021 .

Samtal törs och synpunkter framtörs.

Miranda signum' Indngsbeetydnode
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Svenska kyrkan IE- ”15

LUNDS STIFT

Protokollsutd rag

Mötesmsrms
STIFTSSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
DATUM FÖR MÖTE!“ 'rio FMTS
2021-09-07 15:00 - 17:00

5 96 5 2021-0659

Reglemente för arvode och ersättningar till förtroendevalda med flera inom Lunds stift

Arbetsutskottets beslut

1. Arbetsutskottet beslutar att stiñsdirektom får i uppdrag att arbeta vidare med regl-entet och
ärendet återkommer på arbetsutskottets möte den 13 oktober 2021.

Ärendebeskrivning
Stiñsdirektom och avdelningschefen för avdelningen främjande och samverkan föredrar ärendet och
presenterar föreliggande förslag till reglemente.

Diskussion förs.

Mats Hagelin yttrar sig.
Kerstin Engle yttrar sig.

Lena Petersson yttrar sig.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Motion till stiftsfullm" '
e i Lunds stift. 2021-04-1ak“g

Ink. 2021-011- 19
Lägg till ett fjärde övergripande mål för Lunds stift för 2022-2025 MW S

1 .3 207.1- v

Vid süftsfullmâktige den 27 november 2020 beslutade man om tre övergripande mål ör funds sn t
för kommande mandatperiod 2022-2025. Dessa tremål var ett förslag från biskop Johan, och när
jag först läste hansmotivering för dem kände jag en djup glädje, detta är fint, detta vill vi göra. Men
vidnärmare eftertanke insåg jag att detju handlar om en helt annan planet än vår. En planet därman
inte har en annalkande klimatkatastrof och inte heller är i färdmed att utrota den biologiska
mångfalden.

Men de flatamänniskor vet attvi har en annalkande klimatkatastrof och att vi håller på att utrota
vårbiologiskamångfald Vi vet att Guds skapelse år hotad i grunden. Om vi i Llmds stift helt
bortser från detta, tror jag att vi arbetarbort oss själva i stället för att nå ut och välkomna fler.
Därförmåste vi lägga till ett fjärde övergripande mål som visar att vi under den kommande
mandatperioden vill ta vårt ansvar fullt ut för klimat-ochmiljö, och göra allt vi någonsin kan för att
inte bidra till klimat- ochmiljöförstöring. Vi har en teologisk grund för detta genom att Jesus själv
sa:”Gå ut överallt ivärlden och förkunna evangeliet för hela skapelsen” (Markusevangeliet 16:15).

Inom Svenska kyrkan på nationell nivå har man fastlagt följande mål:
Svenska kyrkan ska vara klimameutral senast är 2030, dvs inte lämna något nettobidrag till
den globala uppvärmningen. Dettamål gäller fastigheter, transporter, skötsel av kyrkogårdar,
stiftets förvaltning av jord, skog och fonder samt kyrkans liv och verksamhet i hela Stiftet. För
stiftsorganisationen, som inte har rådighet över allt detta, innebär det ett stort främjandearbete.

Därför yrkar vi att ett fjärde övergripandemål för kommande mandatperiod i Lunds stift är:

Främjandearbetet i Lunds stift för att nå ldimatneutralitet år 2030 ska vara så väl igång på samtliga
områden är 2025 att det kan anses troligt att klimatneutralitet uppnå år 2030.

Miljöpartisteri Svenska kyrkan

Siv Bildtsén

[195W



.IMHQWMWLmMm-Mllh hån-“ den!!

Svenska kyrkan Il- ms

LUNDS STIFT

Protokollsutdrag

MBTESINSTANS
STIFTSSTYRELSEN
DATUM FÖR MOTET TID

*

Pure
2021-09-22 10:00 - 12:00

5 69 S 2021 -0379

Motion till stiftsfullmäktlge från Miljöpartister I Svenska kyrkan (MPSK) om att lägga till ett
fjärde mål för Lunds stift 2022-2025

Stifissmlsens beslut

1. Stiftsstyrelsen föreslår stiftsfullmäktige besluta attmotionen är besvarad i ochmed att

stiñsstyrelsen ska konkretiserar de övergripande målen och att förslaget kan innefattas i det fortsatta
målbeskrivningsarbetet imder rubriken ”Ansvarstagande del av den världsvida kyrkan”.

Ärendebeskrivning
Stiñsdirektom föredrar ärendet.

Inkommenmotion frånMPSK föreligger i ärendet

Lägg till ett ijärde övergripande mål för Lunds stift för 2022-2025:

”Men de flestamänniskor vet att vi har en annalkande klimatkaiastrof och att vi håller på att utrota
vår biologiska mångfald. Vi vet att Guds skapelse är hotad i grunden. Om vi i Lunds stift helt
bortser från detta, tror jag att vi arbetar bort oss själva i stället för att nå ut och välkomna fler.
Därför måste vi lägga till ett tjärde övergripande mål som visar att vi under den kommande

mandatperioden vill ta vårt ansvar fullt ut för klimat ochmiljö, och göra allt vi någonsin kan för att
inte bidra till klimat- ochmiljöförstöring. Vi har en teologisk grund ñr detta genom att Jesus själv
sa:”Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen” (Markusevangeliet 16: 15).

Inom Svenska kyrkan på nationell nivå har man fastlagt följande mål:
Svenska kyrkan ska vara klimatneutral senast är 2030, dvs inte lämna något nettobidrag till'
den globala uppvärmningen. Dettamål gäller fastigheter, transporter, skötsel av kyrkogårdar,
stiñets förvaltning av jord, skog och fonder samt kyrkans liv och verksamhet i hela stiñet. För
stiñsorganisationeu, som inte har rådighet över allt detta, innebär det ett stort främjandearbete.

Därför yrkar vi att ett fjärde övergripande mål för kommande mandatperiod i Lunds stift är:

Fråmjandearbetet i Lunds stift för att nå klimatneutralitet år 2030 ska vara så väl igång på samtliga
områden är 2025 att det kan anses troligt att klimatneutralitet uppnås år 2030.”

Justerandes signamr Utdrapheuyihnde
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LUNDS STIFT

Protokollsutdrag

MOTESINSTANS

STIFTSSTYRELSEN
DATUM FÖR MOTET 1le PLATS
2021-09-22 10:00 - 12:00

Kerstin Engle yrkar bifall.

BirgerWernersson yrkarbifall.

Beslutsunderlag
Motion till süñsñrllmäktigc ñ'ånMljöpartister i Svenska kyrkan om att lägga till ett fjärdemål för Lunds
stiñ 2022-2025.

Justerandes signatur Utdugsbestytknnde



gnmwummrsmmuwsum “Mmmm “mmm Mil-»21- :

Denna behandling '§ 30 Fyllnadsval av ersättare i Egendomsnämnden efter Siv Bildtsén (MPSK) för återstoden av

mandatperioden 2018-2021' har inget tjänsteutlåtande.
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Denna behandling '§ 31 Stiftsfullrnäktiges sammanträden 2022' har inget tjänstemlåtande.


