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§ 40 5 2021-0329

Verksamhetsberäqu med årsredovisning för Lunds stift 2020

Stiftsstn'glsens förslag till beslut

1. Stiftsstyrelsen föreslår stiñsñillmäktige att fastställa Verksamhetsberättelse med årsredovisning för
Lunds stift 2020, samt att årets resultat överförs till balanserat resultat.

Ärendebeskrivning
Stiñsdirektorn föredrar ärendet.

Ekonomichefen kommenterar resultatet.

I ärendet föreligger förslag till Lunds stifts Verksamhetsberättelse med årsredovisning Lunds stift 2020.

Kerstin Engle yttrar sig samt yrkar bifall.

Mats Hagelin yrkar bifall.

Mats Leijman yttrar sig.

Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse med årsredovisning Lunds stift 2020
Arbetsutskottets protokoll § 41/21

Justerandes signatur Utdraøbutyrkmde
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§ 40 8 2021-0329

Verksamhetsberättelse med årsredovisning för Lunds stift 2020

Stiftssgrelsens förslag till beslut

1. Stiftsstyrelsen föreslår stiftsfullmäktige att fastställa Verksamhetsberättelse med årsredovisning för
Lunds stiñ 2020, samt att årets resultat överförs till balanserat resultat.

Ärendebeskrivning
Stiftsdircktom föredrar ärendet.

Ekonomichefen kommenterar resultatet.

I ärendet föreligger förslag till Lunds stifts Verksamhetsberättelse med årsredovisning Lunds stift 2020.

Kerstin Engle yttrar sig samt yrkar bifall.

Mats Leijman yttrar sig.

Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse med årsredovisning Lunds stift 2020
Arbetsutskottets protokoll § 41/21

Justenndes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 41 8 2021-0329

Verksamhetsberättelse med årsredovisning Lunds stift 2020

Arbetsutskottets förslag till beslut

1. Arbetsutskottet föreslår stiñsstyrelsen att föreslå stiñsfullmäktige att fastställa Lunds stifts
Verksamhetsberättelse med årsredovisning Lunds stift 2020, samt att årets resultat över-Rim till
balanserat resultat.

Ärendebeskrivning
Stiñsdirektorn föredrar ärendet.

l ärendet föreligger förslag till Lunds stifts Verksamhetsberättelse med årsredovisning Lunds stift 2020.

Lars Ivar Ericson yttrar sig.

Lena Petersson yttrar sig.

Mats Hagelin yttrar sig.

Kerstin Engle yttrar sig.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Denna behandling '§ 8 Revisionsberättelse för Lunds stift 2020' har inget tjänsteutlåtande.
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Tjänsteutlåtande

Årsredovisning för Lunds stifts prästlönetillgángar 2020

ANSVARIG ENHET DATUM

LUNDS STIFT 2021-03-22

MOTESINSTANS
EGENDOMSNÄMNDEN
SAMMANTRADESDATUM DAGORDNINGSNUMMER TYP AV ÄRENDE

2021-04-13 Beslutsärenden

HANDLÃGGARE ÅRENDENUMMER

Inga-Louise Runeson PLT 2021-0065

E Bamkonsekvensanalys genomförd

Beslutsförslag
Egendomsnämnden beslutar att till stiñsfullmäktige, med eget tillstyrkande, överlämna resultat-
och balansräkning samt förvaltningsberättelse för prästlönetillgångarnas förvaltning enligt bifogad
årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12 31 och hemställer att stiftsfullmäktige
fastställer årsredovisningen samt den föreslagna vinstdispositionen enligt nedan.

Vinstdisposition, kkr

Balanserad vinst från föregående år 74 774
Tillkommer disponibelt årsresultat 69 981
Summa 144 755

Egendomsnärnnden föreslår att vinstrnedlen disponeras på följande sätt:

- att till församlingarna utdela 34 009
- att till nationell nivå utdela 34 009
- att återstående medel överförs i ny räkning 76 737
Summa 144 755

Ärendebeskrivning
Enligt 46 kap 6 § kyrkoordningen skall årsredovisningen för prästlönetillgångamas förvaltning
senast den 1 juli varje år överlämnas till församlingarna och kyrkostyrelsen. I redovisningen skall
det för varje församling anges hur stort belopp som motsvarar församlingens andel i nettovinsten.

Stiftet skall enligt 46 kap 7 § kyrkoordningen senast i samband med att det lämnar sin
årsredovisning för prästlönetillgångamas förvaltning, betala ut församlingamas andelar av
nettovinsten på denna förvaltning.

Balansomslutningen per bokslutsdagen var I 733 miljoner kronor. Årets utdelningsbara resultat
efter skatt var 70 miljoner kronor. Egendomsnämnden föreslår att av årets resultat på
70 miljoner kronor delas 68 miljoner kronor ut och resterande 2 miljoner kronor överförs till
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balanserade vinstmedel. Den totala utdelningen blir 68 miljoner kronor, vilket är likamycket som
föregående år.

Den särskilda utjämningsavgiñen betalas direkt till Svenska kyrkans nationella nivå.

Utdelningen till församlingarna kommer att ske senast den 1 juli 2021 med 340 kronor per andel.

Bamkonsekvensanalys
Årsredovisningen är en sammanställning av föregående års verksamhet och ekonomi varför BKA
ej erfordras för fastställande av denna. Beslut fattas samtidigt om vinstutdelning i enlighet med
gällande regler i kyrkoordningen. Detta beslut bedöms inte medföra någon påverkan på barn. Det
bedöms inte heller föreligga nâgra intressekonflikter. Målet är att i möjligaste mån hålla en hög och
jämn utdelningsnivå så att verksamheten i församlingar och stift inte ska påverkas negativt av
alltför stora variationer på utdelningsnivån.
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.. 2(30)FORVALTNINGSBERATTELSE 2020

Information om verksamheten
Prästlönetillgângama, som förvaltas av Svenska kyrkan, har sitt ursprung i fastigheter som donerats tillkyrkan. Enligt traditionen brukar Olof Skötkonungs d0p ses som början av Sveriges kristna tid. Kungensförsta åtgärd efter dopet var att skänka jordegendomar till Svenska kyrkans uppbyggnad. Flera av
prästlönetillgångama härstammar från medeltiden då bybor och stormån runt om i Sverige skänkte jordoch skog för att kunna finansiera byggandet av kyrkor och avlöna prästerna. Bland annat bidrog de som
ägde egendom med att skänka ett tionde av sin avkastning till prästens lön och kyrkans underhåll.Alltjämt idag bidrar avkastningen ñ'ån prästlönetillgångarna, tillsammans med kyrkoavgiftema, till attfinansiera iörsamlingarnas och stiftens verksamhet.

Prästlönetillgångarna har enligt 9 (5 Lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan till ändamål att bidra till deekonomiska förutsättningarna för Svenska kyrkans förkunnelse och ska förvaltas av Svenska kyrkansåsom självständiga fönnögenheter. Enligt lag för endast avkastningen från tillgångarna användas förändamålet. Detta ska garantera att den förmögenhet som prästlönetillgångarna utgör inte äventyras.
Prästlönetillgångama består av prästlönefastigheter, det vill säga jord och skog, samt av prästlönefonder.Prästlönefonder utgörs av medel som frigörs när prästlönefastigheter säljs.

Svenska kyrkan har i kyrkoordningen delegerat sitt förvaltamppdrag av prästlönetillgångama till stiiien.I Lunds stift har stiñsfullmåktige tillsatt en egendomsnämnd för att förvalta prästlönetillgångama. Detoperativa arbetet utförs på avdelningen för egendomsförvaltning på Lunds stiitskansli.
Egendomsnämnden har under verksamhetsåret 2020 bestått av sju ordinarie ledamöter och fem ersättare.All operativ personal är anställd av Lunds stift 30m sedan säljer tjänster till prästlönetillgângama.

Församlingarna inom stiñet har andelar i prästlönetillgångama eñer hur stor del av tillgångarna somhärstammar han respektive församling. Av den årliga avkastning som förvaltningen genererar delashälñen ut till de församlingar som har andelar i tillgångarna, medan den andra hälñen tillfaller det
inomkyrkliga utjämningssystemet och betalas direkt till nationell nivå.

Svenska kyrkans verksamhet regleras i kyrkoordningen. Varje prästlönctillgång, fastighet eller fond, ärsjälvägande, det vill säga ägs av sig själv. Den är en självständig förmögenhet och ett stiñelseliknande
rättssubjekt. De 13 stiftsvis förvaltade prästlönetillgångama anses dock var och en utgöra ett egetskattesubjekt.

Enligt reglerna i kyrkoordningen ska prästlönetillgångama förvaltas så effektivt som möjligt och ge bästa
möjliga uthålliga totalavkastuing. Dessutom ska förvaltningen ske på ett etiskt försvarbart sätt i enlighetmed Svenska kyrkans grundläggande värderingar. Förvaltningen av prästlönetillgångama ska enligtkyrkoordningen också i skälig omfattning ta hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövârdens intressen.Hållbarhetsarbetet i Lunds stift är ett ständigt pågående arbete där man strävar eller att balansera deekonomiska och sociala värdena med demiljömässiga.

Fakta
- Lunds stifts prästiönetillgångar har sitt säte i Lunds kommun- Prästlönetillgångama består av jord, skog och fondmedel
- Svenska kyrkan är en av Sveriges större skogsägare- Lunds stifts prästlönetillgångar är Skånes största jordägare
Lunds stiñs prästlönetillgångar förvaltar 318 prästlönefastigheter och arealen uppgår till cirka12 230 hektar jordbruksmark och övrigmark samt cirka 9 700 hektar skogsmark inklusive impediment- Fast egendom som köps av medel ur prästlönefonden blir en prästlönefastighet- Varje år ska ett belopp motsvarande prästlönef'ondens värdeminskning på grund av inflationen avsättastill kapitalet

- Lunds stitts prästlönetillgångar bedriver inte eget jordbruk utan arrenderar ut allmark, både med ochutan byggnader
- Lunds stifts prästlönetillgångar bedriver skogsbruk i egen regi- Lunds stiñs prästlönefond följer de etiska placeringsregler som finns i Svenska kyrkans nationella
finanspolicy
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RESULTAT OCH STÄLLNING

Resultatet för verksamheten kommer från prästlönefastigheterna och prästlönefonden. Årets resultat före
skatt. som inkluderar försäljning av prästlönefastigheter, uppgår till 93 miljoner kronor (föregående år108 miljoner kronor). Resultatet vid försäljning av prästlönefastigheter är inte utdelningsbart, utan tillförs
prästlönefonden. Bokslutet för 2020, rensat från resultatet av försäljning av prästlönefastigheter samt
värdesäkringen av fonden, visar ett utdelningsbart resultat på 70 miljoner kronor (föregående år
68,9 miljoner kronor). Årets resultat är belastat med 9,7 miljoner kronor i skatt (föregående år
10 miljoner kronor). Årets utdelningsbara resultat är 19 miljoner kronor högre än budgeterat, vilket tillstörsta delen beror på större realisationsvinster från värdepapper, men också på något högre intäkter från
skogen och lägre utgiñer för jorden än vad som budgeterats.

Under året har 12 hektar åker, 1 1 hektar skog och 1 hektar tomt inklusive byggnader (LandskronaNedra Glumslöv 14:3) avyttrats för sammanlagt 1 1 miljoner kronor.

JORDBRUKET

Totalt omfattar jordbrukets förvaltning vid 2020 års slut 50 gårdsarrenden, 171 sidoarrenden,38 anläggningsarrenden och 32 övriga upplåtelser såsom bostadsarrenden, hyresupplåtelser, tomträtteroch lägenhetsarrenden. Den sammanlagda arealen omfattar cirka 12 230 hektar, fördelade på cirka
11 200 hektar åker, cirka 650 hektar bete och cirka 380 hektar tomt och övrig mark.

Resultat

Resultatet för jordbruksf'orvaltningen blev 40,2 miljoner imonor vilket är en minskning jämfört med 42,9miljoner kronor 2019. Det bör dock noteras att det är en resultatförbättring på nästan 3,5 miljoner kronorjämfört med budget, vilket delvis beror på ökade intäktermen framförallt förklaras med att de
budgeterade kostnaderna för planerat byggnadsunderhåll inte blir slutfaktuierade förrän nästkommandeår. Jordbmksarrendeintäktema ökade under 2020med 0,7 miljoner kronor.

Väsentliga händelser under året

Året som gått har på många sätt präglats av Coronapandemin och för jordbruket har det bland annatmärkts genom att den inhemska efterfrågan på livsrnedelspmdukter har varit hög. Lunds stifts
prästlönetillgångars jordbruksverksamhet har dock inte påverkats i någon större omfattning av pandemin.
I början av året bjöd förvaltningen samtliga jordbruksarrendatorer till en informationsträffpå StiftsgårdenÅkersberg i Höör och cirka 50 av våra arrendatorer deltog. Syftet med dagen var att presentera
förvaltningens tjänstemän och förtroendevalda samt informera om aktuella frågeställningar. Bland annat
diskuterades Svenska kyrkans färdplan för klimatet, syneförf'arandet vid jordbmksupplåtelser samt
bekämpning av ogräset renkavle, vilket år ett ökande problem på flera håll.
Under 2020 har arrendeuppskattningar genomförts på sex stycken gårdsarrenden. På ett av arrendeställenahar generationsväxling förberetts på så sätt att nästa generation inn-ätt som medamendator. Dessutom
genomfördes arrendeuppskattningar på 24 stycken sidoarrenden. På sidoarrendena sker under 2021
arrendatorsbyte på två fastigheter -Malmö Klagstorp 21 :7 och Trelleborg Lilla Beddinge 10:1 . Båda
fastigheterna har varit utannonserade på den öppna marknaden och föremål för anbudsförfarande.
De flesta omförhandlade arrendwvtal har fått oförändrad eller något höjd arrendeavgift. På grund av denextrema torkan 2018 har några arrendatorer beviljats avbetalningsplaner och ett antal av dessa har fortsattatt gälla under 2020. Samtliga avbetalningsplaner följs och avbetalas enligt plan.
Under året har en omfattande renovering utförts av bostadshuset på Höganäs Brunnby l :1, bland annat
innefattande byte av takstolar och yttertak, nya fönster och dörrar, nytt badrum och nytt värmesystem.Likaså har omläggning av taket på arrendatorsbostaden på Skurup Svaneholm 2:2 genomförts. På
Ängelholm Höja 15:1 genomfördes under sommaren ett takbyte på befintlig maskinhall.
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4(30)På Tomelilla Övraby 18:1 har en ny dricksvattenborra skapats. Vidare genomfördes täckdikning på
följande fastigheter: Ängelholm Starby 2:1 (50 hektar), Åstorp Vallaröd 1:13 (15 hektar), Höör
Gudmuntorp 4:] (11 hektar), Helsingborg Fjärestad 16:2 (13 hektar). Härtill slutreglerades kostnader för
täckdikning som utförts av arrendatom pâ Staffanstorp Stora Bjällerup 4:1 (15 hektar).

Översynen av gårdsarrendenas avloppsanläggningar fortgår. På Trelleborg Bösarp 12:1 installerades
under 2020 två nya minireningsverk som tjänar bostad och ekonomibyggnad samt arbetarbostad.

Marknaden

Den inhemska efterfrågan på livsmedelsprodukter har varit hög, inte minst på spanmnâlsprodukter ochannat närproducerat livsmedel. Kostnader för insatsvaror som energi, foder och gödselmedel sjönk underåret och avräkningsprisema var generellt sett höga, inte minst de konventionella spannmålsprisema stegkraftigt särskilt i slutet av året. Sammantaget medförde detta förbättrad lönsamhet för producentema.
Tyvärr har inte ekologiska livsmedel följt samma utveckling. Priset på ekologiskt spannmål sjönk underåret och flera ekologiska producenter lider av sviktande lönsamhet i sin produktion.

Med en stor höstsådd under 2019 och en efterföljande mild vinter var grunden lagd för en god skörd
2020. Året bjöd på gynnsamt väder för jordbruket, vilket generellt medförde en relativt hög avkastningsamt grödor av god kvalité. Även animalieproducentema kunde överlag glädjas åt förbättrad lönsamhet
jämfört med föregående år. Efterfrågan på mjölk, gris, nötkött och kyckling var generellt sett stabil.
Avrälcningsprisema höjdes, foder-tillgången var stabil och produktionskostnadema sänktes.

Sveriges medlemskap i EU medför bland annat att svenska jordbrukare har rätt till ett arealbaserat
inkomststöd, så kallat gårdsstöd. Under de senaste åren har förändringar skett och från och med 2020 är
gårdsstödet Utjämnat över hela landet, vilket för de sydsvenska jordbrukama medför ett inkomstbortfall
jämfört med tidigare.

Priset på jordbruksmark i Skåne steg under året med uppåt 10 procent. Efterfrågan har varit särskilt stor
på Söderslätt och Österlen där priserna nu bedöms ligga i snitt runt 500 000 kronor per hektar. 1
nordvästra Skåne har dock åkermarkspriserna varit relativt oförändrade under de senaste tio åren.

Jord, omsättning och vinst
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SKOGEN
Lunds stiñs prästlönetillgångars skogsinnehav omfattar vid årets utgång, enligt ajourförda
skogsbruksplaner, 9 440 hektar produktiv skogsmark och 275 hektarmyr- och bergimpedirnent. Av den
produktiva skogsmarksarealen fördelar sig innehavet med 6 751 hektari Skåne och 2 689 hektar i
Blekinge. Det ekonomiskt aktiva skogsbruket bedrivs på 8 293 hektar. Frivilligt avsatt skogsmarksareal
för naturvårdande ändamål samt biotopskydd och reservat motsvarar 1 147 hektar (12 procent).
Virkesförrådet domineras av gran 60 procent, lövskog 25 procent samt tall 15 procent.
Fastighetsinnehavet är ur geografisk synpunkt spn'tt med många, ur arealsynpunkt, små fastigheter.
Skogsförvaltningen upplåter 102 jakträtter.

Resultat

Skogsforvaltningen redovisar 2020 ett resultat före skatt på 13,7 miljoner kronor (12,7 miljoner kronor
2019) vilket är 3,5 miljoner kronor högre än budgeterat resultat. Resultatet motsvarar en direktavkastning
på 1 653 kronor per aktivt brukad hektar skogsmark (1 526 kronor 2019). Att skogen presenterar ett högre
resultat än budgeterat beror till stor del på minskade skador av granbarkborrc och högre andel
slutawerkning. Detta kombinerat ger ett högre utfall av sågtimmer vid avverkningama vilket ger ett
betydligt högre awerkningsnetto.

Skog; omsättning, kostnad, resultat
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Väsentliga händelser under året

Verksamheten i stiñets skogar har under rådande omständigheter trots allt till stor del fortlöpt enligt plan.
Eller omfattande angrepp av granbarkborre 2019 rådde stor osäkerhet om vilket skadeläge vi hade att
förvänta 2020. Gynnsamma väderförhållanden med nederbörd under vintern och svalare sommar verkar
ha stärkt granskogens motståndskrafl inom vårt geografiska område. Detta, i kombination med ett stort
arbete på förvaltningen med att bekämpa pågående angrepp, har inneburit mindre skador 2020 än befarat
på stiñets fastigheter. Skadorna har även varit mindre utspridda och mer koncentrerade till våra
fastigheteri Blekinge, vilket underlättat arbetet.
Osäkerheten som Coronapandemin skapat drabbade även skogsbmnschen. Initialt bromsades industrins
exportmöjligheter då omvärldens länder stängde sina gränser. Osäkerheten gällande sågverksindustrin
visade sig dock vara tillfällig. Efterfrågan på svenska trävaror har istället varit mycket hög och Sveriges
export av trävaror har under året ökat, vilket inneburit höjda priser på timmer under hösten. För
massaindustrin är läget det motsatta. Massaindustrin har stora råvarulagermed massaved, vilket har flera
orsaker. Det beror dels på stora mängder skadat virke från granbarkborreangrepp, dels på att såg-verken
går för fullt och producerarmycket cellulosaflis samt på att flera tryckpappersindustrier drar ner eller
stänger sin verksamhet eftersom eñerñagan på tryckpapper har minskat krañigt. Även
energivedsmarlmaden har stora lager, vilket beror på stora mängder granbarkborreskadat virke samt milt
väder som leder till minskad förbrukning hos värmeverken. Ovanstående har under året lett till sänkta
priser på massaved och energived.

Awerkning och skogsvård

Förvaltningens målsättning är att ständigt anpassa och förbättra verksamheten så att lagar, förändringar i
certifieringskrav samt nya förordningar elterföljs.
Årets awerkade totalvolym uppgår till 52 574 skogskubikmeter (47 381 skogskubikmeter 2019). Avawerkad volym utgör 61 procent föryngringsawerkning (59 procent 2019), 29 procent gallring
(32 procent 2019) och 10 procent granbarkborreawerkning (så kallad sök och plock)'. Den avverkade
volymen är lägre än den berâlmade årliga tillväxten. Målsättningen för ett ekonomiskt aktivt skogsbruk äratt tillväxten awerkas i ett längre tidsperspektiv. Variation för enstaka år kan bero på virkespriser,
avsättningsmöjligheter, stormfa'llning, extrema vädersituationer eller insektsangrepp.
Lunds stiñs prästlönetillgångar äger inga awerkningsmaskiner. Allt maskinarbete sker som
entreprenaduppdrag genom tillsvidareavtal. För att utföra arbete i prästlönetillgångamas skogar ska
anlitad arbetskraft uppfylla de krav som ställs på ettmiljömärkt skogsbruk, vilket inte bara ställer krav påutförandet utan även på entreprenörens maskinpark och personalens kompetens.

Åter-plantering och ungskogsröjning lägger grunden till de framtida skogarna. Under en omloppstid är det
väsentligt att tidigt skapa bra produktionsförutsättningar genom en ståndortsanpassning. men minst lika
viktigt är att avgränsa framtida hänsynsomráden, viltremisser och områden lämpliga för Iandskapsvård.Arbetet utförs till övervägande del av egna anställda.

Under året har gallring utförts på 291 hektar (277 hektar 2019). Ungskogsröjning har utförts på
188 hektar (191 hektar 2019) och plantering har utförts på 63 hektar (60 hektar 2019).

'Sökoehplockirm memdförattbddmpa gtanbarkbomr. Metodenglrtiplanaökauppangripnsgnmrochplockabcndunñånskogmodtlella oskadliggöra simharkbommu avkomma innan dennya generationen ir färdig att lämna träden. Killa:
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Virkesiörsäljning
Lunds stiñs prästlönetillgângar ärmedlem i Södra Skogsägarna, som är den största förbrukaren av
massaved i den sydligaste delen av landet. Medlemskapet innebär en stabilitet i verksamheten och tryggar
avsättningen av massaved. Försäljningen av sågbara sortiment sker till sågverk i Skåne och Småland.
Huvuddelen av virket säljs som leveransvirke. Det innebär att skogstörvaltningen administrerar
försäljning av virke samt all operativ planering och awerkning med hjälp av anlitade entreprenörer och
egen anställd personal.

Miljöinformation
Av Lunds stiñs prästlönetillgångars skogsareal omfattar 12 procent områden med inriktning på natur.
eller landskapsvård. På denna areal finns inga avkastningskrav och åtgärder utförs enbart i syñe att bevara
eller höja natur- eller landskapsvärden. Lunds stifts prästlönetillgångar förvaltar förutom naturreservat,
fyra kyrkoreservat samt en del av Skånes enda kulturreservat. Ett kyrkoreservat är en inom stiñet intem
avsättning av mark med höga naturvärden, ofta utan formellt skydd, där egendomsnämnden i samråd med
länsstyrelsens naturvårdsenhet eller Skogsstyrelsen, ansvarar för skötseln. I kulturreservatet Örnanäs
hävdas välbevarade spår och lämningar som visar på en ensamgårds utveckling. Kulturreservatet invigdes
2006 och ligger i nordöstra Skåne i Orkeneds församling, Osby kommun. De skogsområden som
respektive stiñ avsatt för naturvårdande ändamål finns publicerade på www.skyddadskog.se.
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Under 2020 antog egendomsnämnden Svenska kyrkansfärdplanför klimatet. Färdplanen inkluderar ävende för prästlönetillgångarna gemensamma hållbarhetsmâlen för förvaltningen av jord och skog. Som ettled i klimatarbetet fastställde stiftsñtllmäktige 2020 en nyMiljö- och klimatpolicy för Lunds stiñs
prästlönetillgångars jord- och skogsförvaltning.

Förvaltningen har fått i uppdrag att implementera Miljö- och klimatpolicyn i det dagliga arbetet och måletär att miljö- och klimatarbetet ska genomsyra förvaltningen av pråstlönetillgångama. Konkreta åtgärderoch insatser inkluderas i budgetarbetet och framgår av verksamhetsplanen för respektive år.

Jordbruket
I samband med arrendeuppskattningar gårjordbruksförvaltama regelbundet igenom en miljöenkättillsammans med gårdsarrendatorema i syfte att kartlägga de jordbruksrelaterade miljöfrågor som är
möjliga att påverka ur ett fastighetsägarperspektiv. Målet är att identifiera miljöförbättrande åtgärder somkan och bör genomföras på fastigheterna.

Skogsbruket
Förvaltningens skogsbruk är sedan år 2000 miljömärkt enligt PEFCTM med Södra Skogsägarna som
paraplyorganisation. Sedan 2009 är skogsbruket ävenmiljömärkt enligt FSC® (FSC-C014l 10) i Stiftens
Egendomsförvaltningars Förening (STEF). Certifiering av skogsmark innebär en miljömärkning där
skogsägaren förbinder sig att följa ställda krav och accepterar kontroll av en utomstående, oberoenderevisor. Det är också en garanti för virkesköpare att skogsägaren uppfyller de krav som marknaden ställer
på sågade trävaror och pappersprodukter.

Skogsbrukets miljöarbete styrs i stor utsträckning av stiftens gemensamma certifieringsfdrening. STEFleder, utbildar, bevakar och utvecklarmetoder samt samordnar inventering och sammanställning förskoglig statistik. Alla kemiska bekämpningsmedel är sedan flera är borta från förvaltningens skogsbruk.

Den skogliga verksamhetens klimatpåverkan 2020
Sedan 2016 redovisas Lunds stifts prästlönetillgångars skogliga verksamhets klimatpåverkan i
årsredovisningen. Redovisningen omfattar en beräkning av utsläpp av klimatgaser från skogstekniskaarbeten samt beräkning av kolinnehållct i stående skog.

Sammanställningen i tabellen nedan visar att Lunds stifts prästlönetillgångars skogar under året bidragitmed en nettoinlagring av 18 850 ton koldioxid (23 077 ton 2019). Den lägre nettoinlagringen beror tillstor del på högre avverkad virkesvolym. Koldioxiden i uttagen skogsråvara är hunden i olika produkterunder lång tid beroende på produktens livslängd. Huvuddelen av produkterna blir slutligen bränsle i
energiproduktion där de inte sällan ersätter olja. Det i sin tur minskar utsläppen av koldioxid.

Ton C02, 2020 Ton C02, 2019 Ton C02, 2018
Skogamas bindning av CO_2genom tillväxt + 67 344 + 66 759 + 65 995
Uttag av sägsprodukter - 48 193 - 43 433 - 44 451
Avvcrkninämaskinemas utsläpp -265 -216 - 206
Skogsvårdmaskinanvändnilig -8 -7 -8

__V_'ägundcrhåll .15 -14 -8
Personalens resor -13 -12 -12
Nettoeffekt +18 850 ton 00, +23 077 ton co, +21 310 ton co;
*Manteforestm Stam" Berg

Våtmarker
En våtmark fyller flera viktiga funktioner ur ett miljöperspektiv. Våtmarker är viktiga livsmiljöer för enstormängd arter varför de spelar en stor roll för främjandet av den biologiska mångfalden. Dessutom
fungerar de som naturliga reningsverk och bidrar till att minska transporten av fosfor och kväve från
odlingslandskap till sjöar, vattendrag och hav, vilket i sin tur innebär att övergödningen minskar.
Förvaltningen ställer sig positiv till att medverka vid vâtrnarksprojekt. Under 2020 färdigställdes en nyvåtmark på prästlönefastigheten Stora Bjällerup 4:1 i Staffanstorps kommun.
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ÖVRIGA VERKSAMHETER PÅ PRÃSTLÖNEFASTIGHETERNA

Fossilfri energiproduktion
Lunds stifts prästlönetillgångar har som mål att i jord- och skogslörvaltningen arbeta för att upplåta
lämplig mark eller byggnader för hållbar energiproduktion. Liksom många andra still har man också
beslutat att verka för omställningen till förnybar energi. Lunds stifts prästlönetillgångar är således positivatill bland annat uppförande av vindkraftverk eller till installation av solceller på prästlönefastighetema för
att på så sätt bidra till produktionen av förnybar energi.

Att projektera för vindkraft är ett långsiktigt arbete, mycket beroende på de långa tillståndsprocesserna.
Lunds stiñs prästlönetillgångar började arbeta med vindkraftsprojektering för cirka 15 år sedan och har
sedan dess varit delaktiga i projekteringen av ett flertal vindkraftverk. Vid slutet av 2020 fanns fyra
driñsatta vindkrañverk på Lunds stifts prästlönefastigheter. Det senaste vindkraftverket på 2MW togs i
driñ på Lomma Fjelie 24:1 under början av 2019. Ett verk står på Trelleborg Önnarp 1022 och två mindre
verk står på Svalöv Torrlösa 22:1. För närvarande utreds ett vindkraitsprojekt på Nävlingeåsen. En
projektor vill få tillstånd att bygga en vindkraitspark i området och två av de 12 verken ska då placeras på
prästlönefastigheter. Projektören har påbörjat tillståndsprocessen men det är ännu mycket osäkert om
vindkraftsparken kommer att uppföras.

Det finns ett stort intresse för att anlägga solkraftsparker på Lund stifts prästlönetillgångars
jordbruksmark. Många projektörer söker mark som är lämplig för solceller. Lunds stilts
prästlönetillgångar är positiva till att skriva avtal om anläggningar-.rade för solceller där det bedöms
lämpligt. Inte all mark är lämplig för solceller och förvaltningen har en restriktiv syn på att ta högt klassad
jord i anspråk för detta ändamål.

I december 2020 skrev Lunds stiñs prästlönetillgångar ett avtal om anläggningsarrende innebärande att en
större solcellspark ska anläggas på en prästlönefastighet. Processen fram till att solcellsparken väl är
installerad är dock lång och det återstår att se hur projektet fortlöper.

Fastighetsutveckling
Lunds stifts prästlönetillgångar ser fastighetsutveckling och exploatering som en naturlig del av sin
långsiktiga fastighetsförvalming. Att samarbeta med olika aktörer för att på sikt öka värdet på lämpliga
prästlönefastigheter bidrar till en högre avkastning. Det finns en kontinuerlig ellerfrågan på mark att
bebygga. Prästlönetillgångama i Lunds stiñ vill bidra till utbyggnaden av eiterfrågade bostäder och till
samhällsutvecklingen i övrigt, men anser att det ska råda stor restriktivitet med att bygga på
jordbruksmark.

Lunds stifts prästlönetillgångar har samarbetat med Nordr Villatomter AB, tidigare Veidekke Bostads
AB, ("Nordr”) kring bostadsexploatering i tre områden - Hököpinge i Vellinge kommun är nu avslutat
medan Kyrkheddinge i Stañ'anstorps kommun samt Påarp i Helsingborgs kommun ännu pågår.

lKyrkheddinge arbetar prästlönetillgångarna tillsammans med Nordr i ett projekt som innehåller knappt
90 byggt-ätter. Köpekontrakt avseende cirka åtta hektarmark tecknades i december 2019. Avtalet är
villkoret och senast den 1 december 2021 ska samtliga villkor avseende bland annat detaljplan och
exploateringsavtal vara uppfyllda. l Påarp skrevs köpekontrakt avseende fem hektarmark i december
2020. Ansökan om detaljplan är inlämnad till Helsingborgs kommun och processen pågår.

Generellt för dessa exploateringsprojekt gäller att det är långsiktiga projekt som är svåra att förutse
eftersom överklaganden kan göra attdetaljplanema lär justeras och att det drar ut på tiden. När
detaljplaner-na väl antagits och vunnit laga kraft har marknadsläget betydelse för när byggstart sker.

Ledningsintrång
Lunds stiñs prästlönetillgångar är verksamma inom en expansiv region som kännetecknas av en hög
befolkningstätbet och ett positivt inflyttningsnetto. Som en följd av detta finns ett stort intresse från
diverse aktörer att på olika sätt få tillträde till prästlönefastigheter för att lägga ner till exempel vatten- och
avloppsledningar, elledningar och framför allt ñberkablar.
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Lunds stiñs prästlönetillgångar arbetar kontinuerligt med att förhandla med aktörerna kring vilken
intrångsersättning som ska utgå som kompensation för den olägenhet som ledningarnamedför ur ett
fastighetsägarperspektiv. Genom att konsekvent framställa sina krav når förvaltningen framgång i sina
förhandlingar för att erhålla skälig intrångsersättning. Minst lika viktigt är att erhålla korrekta kartor över
ledningsdragningama. Genom noggrann registerföring av ledningarna minimeras risken för ñamtida
problem med till exempel avgrävda kablar.

FINANSIELLA INSTRUMENT

Kapitalförvaltningspolicyn för Lunds stifts prästlönetillgångar, som fastställdes av stiftsfullmäktige 2010
och senast reviderades 2018, ligger till grund för förvaltningen av prästlönefonden. Policyn innehåller
avkastningsmål samt regler för portföljsammansätmingen. När det gäller en etiskt försvarbar förvaltning
hänvisar policyn till de etiska placeringsreglema i Finanspolicyn för Svenska kyrkans nationella nivå.

Prästlönefonden

Största delen av pråstlönefonden förvaltas sedan lång tid tillbaka av Kammarkollegiet som inom ramen
för kapitalförvalmingspolicyn sköter fördelningen mellan aktier, företagsobligationer och ränteplaceringar
i konsortieform. Den del av prästlönefonden som är placerad i aktier hos Kammarkollegiet är placerad i
aktiekonsortiet Spiran. Spiran är ett aktivt förvaltat konsortium som endast placerar i svenska aktier som
är godkända enligt Svenska kyrkans etiska placeringsregler. Det innebär bland annat att konsortiet inte
investerar i företag som utvinner olja och att man ärmycket restriktivmed investeringar i fossila bränslen.
Konsoniet har också i princip nolltolerans mot investeringar i företag som säljer eller tillverkar vapen
eller tobak.

För att öka riskspridningen placeras upp till tio procent av fonden i ett antal noggrant utvalda utländska
aktier. Lunds stifts pråstlönetillgångar hari samarbete med Nordea byggt upp en aktieportfölj som följer
Svenska kyrkans etiska placeringsregler.

Dä prästlönetillgångama - jord, skog och fondmedel - är en gemensam förmögenhetsrnassa har
egendomsnämnden valt att, på inrådan av såväl Svenska kyrkans nationella nivå som Kammarkollegiet,
se jord- och skogsfastigheterna som motsvarande ränteplaceringar. Som en följd härav har
stiftsfullmäktige beslutat att successivt höja risken för kapitalplaceringama genom att öka andelen aktier.
Under 2019-2020 har en förskjutning .or-ts mot en större andel aktier. Andelen aktier uppgår dock totalt
sett till en mycket liten del av den totala tillgångsmassan. Sett enbart till fondmedelsförvaltningen är
normalläget enligt policyn 70 procent aktier och 30 procent räntebärande.

Prästlönetillgångarna är sedan 2014 inskränkt skattskyldige. Det innebär att endast inkomst av
näringsverksamhet, det vill säga löpande inkomster av till exempel skogsbruk och jordbruk beskattas.
Alla kapitalinkomster såsom räntor, utdelningar och kapitalvinster är skatten-ia. Även kapitalvinster vid
avyttring av tillgångar som beskattas löpande, till exempel fastigheter, är skattefria. Resultatet av den
inskränkta skattskyldigheten blir ett högre utdelningsbart resultat.

Resultat och ställning
När församlingamas prästlönefonder den 1 januari 1995 upplöstes och överfördes till Lunds stifts
prästlönefond uppgick fondtillgângamas marknadsvärde till 169,8 miljoner kronor.
Prästlönefondskapitalet, som består av de mottagna fondmedlen från församlingarna samt intäkter från
sålda fastigheter - minskat med kapitaluttag som gjorts vid fastighetsinköp - uppgick vid årets slut till
473 miljoner kronor. Marknadsvärdet var 570 miljoner kronor vilket ger ett orealiserat övervärde på
97miljoner kronor (föregående år 1 12 miljoner kronor).

Kapitalplacetingarna bör ge en årlig direktavkastning om 4 procent i genomsnitt per år, sett över en
tioårsperiod. Med direktavkastning menas den utdelningsbara vinsten från fonden i form av räntor,
utdelningar samt realiserade värdeökningar, efter värdesäkringmot inflationen. De senaste tio åren har
direktavkastningen i genomsnitt varit 4,9 procent.
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Årets avkastning från fonden, bestående av utdelningar och räntor, uppgick till 7 miljoner kronor
(föregående år 17 miljoner kronor). Realisationsvinster på 22 miljoner kronor hämtades hem (föregående
år 16 miljoner kronor). Trots betydligt lägre avkastning från fonden än budgeterat överstiger resultatet
budgeterat resultat, vilket beror på avsevärt högre realiserade vinster än vad som hudgeterats.
Egendomsnämnden budgeterar avsiktligt med relativt låg realisationsvinst då börsutvecklingen är svår att
förutse.

Omkostnadema för förvaltningen av fondmedlen uppgick till 1,5 miljoner kronor.

Väsentliga händelser under året

Coronapandemin medförde en skakig början på året och fondmedlen sjönk inledningsvis i värde. Relativt
snabbt återhämtade sig dock marknaden och förvaltningen har kunnat hämta hem realisationsvinster
motsvarande ungefär som ett ”normalt” är. Däremot har utdelningarna påverkats av pandemin.
Omfattande stödåtgärder gentemot företagen har medfört att rätten att göra utdelningar begränsats.
Utdelningama år 2020 uppgick till ungefär hälften av utdelningarna 2019.

FRAMTIDA UTVECKLING

Egendomsnämnden har som uppdrag och som långsiktigt mål att förvalta pråstlönetillgângama på ett sätt
som ger en hög, uthållig totalavkastning samtidigt som förvaltningen är etisk och i enlighet med Svenska
kyrkans grundläggande värderingar. Målet uppnås genom en god och ansvarsfiill förvaltning.

Egendomsnämnden har under flera år arbetat med att strukturrationalisera prästlönefastighetema. Syftet
har varit att effektivisera och skapa mer rationella och lönsamma skogs- och jordbruksenheter till nytta
för både prästlönetillgångama och arrendatorerna. Med hänsyn bland annat till de höga åkennarksprisema
i Skåne är det troligt att fortsatt strukturrationalisering avseende jordbmksmarken inte kommer att ske i
samma takt som tidigare. De låga räntorna gör att många letar investeringar utanför bankerna och i
princip samtliga tillgångsslag blir dyra. Detta gäller även jord- och skogsfastigheter, varförmarkprisema
bedöms ligga kvar på en hög nivå.

På lång sikt är målet att ha ett rationellt fastighetsbestånd som genererar god avkastning. Ett diversiñerat
ägande ger god riskSpridning och bidrar till en totalt sett god avkastning. Bärkraftiga och lönsamma
fastigheter kan även skapas genom investeringar i fastigheterna, något som kontinuerligt sker.

Prästlönetillgängarna lyder, liksom andra juridiska personer, under jordförvärvslagen. Detta innebär att
förvärv av fastigheter från fysiska personer alltid ska balanseras genom försäljning av lika mycket mark
till fysisk person. I praktiken medför detta att arealinnehavet endast kan utökas genom förvärv från andra
juridiska personer.

Efter en turbulent vår är nu efterfrågan på timmer hög, framförallt beroende på en stark eñerfrågan på
sågade trävaror. Motsatsen gäller förmassaindustrin. Efterfrågan på tryckpapper har minskat kraftigt och
massaindustrin har stora rävarulager, vilket leder till minskad efterfrågan och lägre priser på massaved.
Under rådande förhållanden råder osäkerhet kring hur prisutvecklingen på timmer och massaved kommer
att se ut under 2021. Förvaltningen kommer att fortsätta arbeta med att inventera och begränsa skadorna
orsakade av granbarkborren, förhoppningen är dock att vi nu sett kulmen och att angreppen avtar.
Målsättningen är att kunna följa uppsatta mål gällande skötsel- och awerkningsplaner. Skogen har en
viktig roll i utfasningen av fossila produkter. Forskning och utveckling pågår ständigt gällande nya
innovativa produkter och arbetssätt.

Det finns en positiv framtidstro inom jordbruksnäringen i Sverige. Det finns en ökad eñerliågan på
svenska livsmedelsprodukter, därtill har det skett en positiv prisutveckling under 2020. Året 2020 bjöd på
relativt höga skördar av god kvalité, höga avräkningspriser och lägre priser på insatsvaror jämfört med
tidigare år, vilket sammantaget harmedfört att svenska bönder upplever medvind. I stora delar av Skåne
är efterfrågan på jordbruksmark stor, vilket innebär högamark- och ar-rendepriser. Förvaltningen noterar
att en allt större andel av prästlönetillgângamas arrendatorer närmar sig pensionsålder, vilketmedför en
naturlig generationsväxling på arrendeställena under kommande år. På gårdsarrendena ser förvaltningen
ett ökat behov av att arbeta med fastighetsunderhållet. En fortsatt hög eñerfrågan på arbetskraft inom
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Fastighetsutveckling och exploatering av markområden för till exempel bostadsbyggande kommer även
fortsättningsvis att vara en del av förvaltningen av prästlönetillgångama. Exploateringsprocessema är
generellt sett långdragna, vilketmedför att marknadsläget i vissa fall hinner förändras under processens
gång. Skåne är dock en expansiv region, inteminst i anslutning till de större städerna, varför det även
framöver förutspås vara lönsamt att arbeta med fastighetsförädling. För egendomsnämnden är det av storvikt att bidra till bevarandet av den goda åkermarken och att hitta en balans i förhållande till behovet avfler bostäder eller annan samhällsutveckling.

Den så kallade äganderättsfrågan avseende prästlönetillgångarnas civilrättsliga status, det vill säga frågan
om hur de självägande prästlönetillgångama ska hanteras juridiskt, är fortfarande inte utredd.
Aganderättsñ'ågan hanteras av nationell nivå som bett regeringskansliet utreda frågan.

Det pågår ständigt ett utbrett samarbete mellan pråstlönetillgângama i de 13 stiñen och med nationellnivå. Samarbetet består i Egendomsiörvaltningamas samarbetsorgan (ENSO), gemensamma dataprogram,Stiftens Egendomsförvaltningais Förening (STEF), olika nätverk, gemensam hantering av remisser och
mycket mer. Samarbetet är värdefullt och till gagn för en god förvaltning av landets prästlönetillgångar.

Under 2020 inledde de sju sydligaste stiñen ett samarbetsprojekt avseende en gemensam soleellssatsning.Projektet är inom ramen för Svenska kyrkans färdplan för klimatet och målet är att på pråstlönemark
producera solenergi storskaligt till gagn För enheter inom Svenska kyrkan.

I mars 2021 avslutade jordbruksf'orvaltareMichael Bengtsson sin anställning och han eñerträddes avHans Tömlycke.

1 maj 2021 går ekonom Inga-Louise Runeson i pension och hon eñerträds av Malin Lilja.

TILLSTÅNDS- ELLER ANMÄLNINGSPLIKTIG VERKSAMHET ENLIGTMILJÖBALKEN
Lunds stifts pxästlönetillgångar bedriver ingen enligt miljöbalken tillstånds- eller anmälningspliktigverksamhet. Markupplåtelser sker till olika verksamheter, exempelvis vindkraft. Länsstyrelsen ska prövaatt dessa etableringar är lämpliga ur miljösynpunkt.
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FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Prästlönetillgângama är fördelade på 100 027 lika stora andelar. Vid andelstilldelningen den I januari
1995 bestämdes varje församlings andelar på grundval av förhållandet mellan marknadsvärdet på de
tillgångar som här-rörde från församlingen och marknadsvärdet på de sammanlagda tillgångarna.

Det disponibla resultatet för förvaltningen definieras som årets resultat efter skatt enligt resultaträkningen,minskad dels med realisationsvinsten från försäljning av prästlönefastigheter, dels med värdesäkringen
enligt kyrkoordningen 46 kapitlet I ] §. Värdesäkring av prästlönefonden har under året .orts med
2,3 miljoner kronor.

Prästlönetillgångamas disponibla årsresultat uppgår för år 2020 till 70 miljoner kronor.

Egendomsnämnden föreslår att av årets resultat på 70miljoner kronor delas 68 miljoner kronor ut och 2
miljoner kronor läggs till de balanserade vinstmedlen. Den totala utdelningen blir 68 miljoner kronor,vilket är likamycket som föregående år, men 2 miljoner kronormer än prognosen.

En långsiktigt jämn och hög utdelningsnivâ eftersträvas, därför används balanserade vinstmedel som
buffert. Det irmebär att bufferten ökas vissa är för att sedan användas de verksamhetsår då resultatet
understiger eñersträvad utdelningsnivå. Då värdesâkringen för inflationen är låg för 2020, men väntas bli
högre kommande år, är det lämpligt att lägga 2 miljoner kronor till buff'erten.

Hälften av utdelningen betalas direkt till Svenska kyrkans nationella nivå. Den andra hålñen betalas till
församlingarna, vilket kommer att ske senast den 1 juli 2021 med 340 kronor per andel.

Vinstdisposiüon, kkr.
Balanserad vinst från föregående år 74 774
Tillkommer disponibelt årsmultat 69 981
Summa 144 755

Egendomsnämnden föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:
- att till församlingarna utdela 34 009
- att till nationell nivå utdela 34 009
- att återstående medel överförs i ny räkning 76 737
Summa 144 755
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FLERÅRSÖVERSIKT 2020 2019 201 s 2017 2016

Rörelsens intäkter, mkr 123,3 135,1 1 18,2 144,9 107,2- vamv resultat vid avytlring av fastigheter, mkr 11 21 14,9 31,6 9,0
Årets resultat, mkr 83,3 98,1 87,7 1 12,4 77,9
Disponibelt årsresuhm, mkr 70 68,9 64,1 73,9 61,7
Förslag till utdelning, mkr 68 68 72 72 72

Utdelning i ler/andel till församlingarna 340 340 360 360 360

Balansomslutning perbokslutsdag. mkr 1 733 1 717 1 705 1 696 1 657

Förvaltade arealer, hektar
- Jordbruksmark 12 226 12 250 12 150 12 190 12 190
- Produktiv skogsmark 9 440 9 444 9 456 9 427 9 419
- Impedimenl 275 274 274 275 274

Årsavverkning, 111351: 52 574 47 381 48 492 55 788 49 945

Antal gårdsarrenden 50 51 52 54 54
Antal sidoan'enden 171 174 168 171 171

Marknadsvärden, mkr
- skogsfastigheler 1 065 978,3 981,7 1 000,0 900,7- jordbruksfastigheler 3 600 2 762,1 2 779,1 2 783,4 2 305,9- fonden 570 571,4 507,8 517,6 491,5

Nyckeltal

Vinslmarginnl % *

- skogsfastigheter 54,2 52,4 60,2 56,8 57,5
- jordbmksfasligheter 78,2 84,2 87,9 83,8 88,1

Direktavkasming% 1“*

- skogsfastigheter 1,4 1,3 1,6 1,6 1,6- jordbmlsfastigheter 1,4 l ,7 1,8 1,8 2,1- fonden 1,1 2,8 2,7 2,7 2,5
Direktavkasming förvaltade (illgångar 1,4 1,8 1,8 1,8 2,0

Direktavkastning fonden inklusive reavinst 4,5 4,2 2,1 4,6 2,2
efter värdesäkrülg

Totalavkasming % *'“'

- skogsfastigheter 10,0 1,8 2,2 12,5 1,8- jordbruksfastigheter 27,9 2,1 l ,9 21,5 2,2- fonden 2,3 16,9 -2,7 5,8 6,6
Totalavkastxüng törvaltade tillgångar 21,0 3,9 1,4 17,4 2,7

Nyckeltalsdeñnitioner
" Vinsnnarginal (96) . Uppgiften beräknas som rötelsemwlmt exklusive realisaliomrmulual och avsluivrüngar dividenl med lörelsens inläluer." Direkuvkasming (91.) - Uppgiñen beräknas som rörelseruuhal exklusivemünüonmlm och avskrivningar divida-al med
gmomsninligl marknadsvärde på Envallade tillgångar.
"' Totalavkasming ('70) - Uppgiñen beräknas som rörelsermulm inklusive realisatiomlesulm och avslu'lmingnr plus
värdemveckling under året dividem med genomsnittligtmarknadsvärde på förvalmde tillgångar.
Marknadsvära'etförjord och skog beräknas som taxeringsva'rdel x 1,33
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Resultaträkning
Tkr

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning prästlönefastigheter
Intäkter Prästlönefond
Resultat vid avyttring av pråstlönefastigheter
Övriga rörelseintäkter
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor
och pågående arbeten
Summa rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster
Kostnader för inhyrd personal
Övriga externa kostnader
Av- och nedslcrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Summa rörelsens kostnader

Rörelseresultat

lulesultat från finansiella investeringar
Ovriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Råntekosmader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

Skatt på årets resultat

Årets resultat

Prästlönefastigheter och prästlönefonder ska förvaltas av Svenska kyrkan såsom självständiga
förmögenheter. Endast avkastningen får användas för ändamålet. Resdtaträkningen ovan är

Not 2020-01-01
-2020-12-31

82 326
28 841
11 022

997

kn
yt
s)

A

121
123 307

-7 252
6 -8 521
7 -10 077

-5 164
-31 014

92 293

733
-20

93 007

9 -9 707

83 300

lS (30)

2019-01-01
-2019-12-31

80 665
32 934
20 998

595

-53
135 139

-7 232
-7 686
-7 556

-4 986
-27 460

107 679

404
44

ms 019

-9 961

98 058

utformad för att följa god redovisningssed. Det redovisade resultatet är inte i sin helhet disponibelt
For ändamålet. Enligt lag och kyrkoordning ska kapitalisering ske enligt nedan.

Årets resultat enligt resultaträkningen
Värdesäkring enligt KO 46:11
Omtöring av realisationsresultat för fastighet i
förhållande till anskaffningsvårde, enligt KO 46:10

Årets disponibla resultat

2020

83 300
- 2 297

-11022

69981

2019

98 058
- 8 208

- 20 998

68 852
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12P31
Tkr

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgângar

Immateriella anläggningstillgångar
Produktionsrätter 10 1 360 672

1 360 672

Materiella anläggningstillgångar
Prästlönefastigheter 1] 1 078 944 1 077 988
Inventarier 12 7 675 9 077
Pågående nyanläggning och förskott avseendemateriella
anläggningstillgångar 13 7 633 7 970

1 094 252 1 095 035

Finansiella anläggningstillgångar
Prästlönefondsmedel 14 472 711 459 367

472 711 459 367
Summa anläggningstillgångar 1 568 323 1 555 074

Omsättningstillgångnr

Varulager 329 208
329 208

Kortfristiga fordringar
I__(undf0rdringar 8 774 11 533
Ovriga fordringar 313 1 954
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 2 005 I 280

11 092 14 767

Kortfristigaplaceringar 16, l9 1 52 441

Kassa och bank [7, 19 153 571 94 762
Summa omsättningstillgångar 164 993 162 178

SUMMA TILLGÅNGAR 1 733 316 1 717 252
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Balansräkning
Tkr

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Prästlönefastighetskapital
Prästlönefondskapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets disponibla resultat

Summa eget kapital

Avsättningar
Avsättm'ngar skogsvård

Kortfristiga skulder
leverantörsskuldcr
Aktuella skattesknlder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbctalda intäkter 18
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2020-] 2-31

1 095 446
472 711

1 568 157

74 774
69 982
144 756

1 712 913

1 265

2 794
2 138
1 772

12 434
19 138

1 733 316

17 (30)

2019-12-31

1 095 471
459 367

1 554 838

73 940
68 852
142 792

1 697 630

1 036

1 829
3 108
l l9l

12 458
18 586

1 717 252
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Förändring av eget kapital, tkr
Bundet eget kapital Fritt eget kapital
Prästlöne- Prästlöne- Balanserat Dispom'belt

fastighetskepital fondskapital resultat årsresultat

Eget kapital 2019-01-01
Belopp vid årets ingång 1 069 660 455 972 81 825 64 134
Omtöring av föregående års resultat 64 134 -64 134
Köp/försäljning fastigheter bokiivärde 30 613 -30 613
Omföring avskrivning byggnad -4 802 4 802
Årets resultat 98 058
Avsättning till bundet eget kapital
omtöring av realisatiousvinst

fastighet 20 998 -20 998
värdesätter-ing enligt KO 46:1 1 8 208 »8 208

Utdelning
Utdelning till församling/pastorat -36 010
Utdelning till nationell nivå -36 010
Utgående balans 2019-12-31 I 095 471 459 367 73 939 68 852

Ingående balans 2020-01-01 1 095 471 459 367 73 939 68 852
Omföring av föregående års resultat 68 852 -68 852
Köp/försäljning fastigheter boktivärde 4 793 -4 793
Omföring avskrivning byggnad -4 818 4 818
Årets resultat 83 300
Avsättning till' bundet eget kapital
omföring av realisationsvinst

fastighet ll 022 -11 022
värdesålcring enligt KO 46:11 2 297 -2 297

Utdelning
Utdelning till församling/pastorat -34 009
Utdelning till nationell nivå -34 009
Utgående balans 2020-12-31 1 095 446 472 711 74 773 69 981

Det egna kapitalet i prästlöuetillgångama är uppdelat i bundet kapital (sådant kapital som
inte tär användas för utdelning) och fritt eget kapital. Det i resultaträhingen redovisade
resultatet är inte i sin helhet disponibelt för utdelning vilket beaktas vid redovisningen
av det egna kapitalet enligt räkningen ovan.
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Kassaflödesanalys Not 2020 2019
Den löpande verksamheten, tkr
Rörelseresultat 92 294 107 679
Justering för poster som inte ingåri kassaflödet
Av- och nedskrivningar 5 164 4 986
Ökning (+)/minskning (-) av avsättningar 229 18
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar -32 821 -36 971
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet s 595 3 777
Erhållen ränta 733 404
Erlagd ränta -20 -64
Betalad inkomstskatt avseende näringsverksamhet -9 707 -9 961
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapitalet 64 467 69 868

Kassaflöde från förändring i rörelsekapltal
Minskning (+)löiming (-) av varulager -121 53
Minskning (+)/ökning (-) av kortfristiga
fordringar 3 675 2 102
Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder 552 -13 595
Kassaflöde från den löpande verksamheten 68 573 58 428

lnvesteringsverksamheten (driften)
Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar 0 -1 172
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -1 172

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0

Pristlönetillgångar
Förvärv av prästlönefastigheter -14 507 -36 145
Försäljning av prästlönefastigheter 11 866 23 544
Förvärv av prästlönefond -170 641 -1 13 049
Försäljning av prästlönefond 179 096 125 628
Kassaflöde från pråstlönetillgingar 5 814 42

Kassaflöde före utdelning 74 387 57 234
Utdelningar till församlingar/pastorat och nationell nivå 68 018 -72 019

Årets kassaflöde 6 369 _14 rss
Likvida medel vid årets början 147 203 161 988
Likvida medel vid årets slut 19 153 572 147 203
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Noter
Tkr

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Prästlönetillgångarnas årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och
Bokföringsnämndens BFNAR 2012:] Årsredovisning och koncentredovisning (1(3). Vidare tillämpasrekommendationer utgivna av Kyrkostyrelsens redovisningsråd för Svenska Kyrkan (KRED).
Redovisningsprinciper-na är oförändrade i jämförelse med föregående år, om inget annat anges.

Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och som år för
egen räkning.

Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren.
Försäljning redovisas netto etter moms, rabatter och kursdifferenser vid försäljning i utländsk valuta.

Virkesintäkter redovisas enligt följande:
Leveransvirke: I den period virket levererats till köparen.
Awerlmingsuppdrag och leveransrotköp: Iden period virket inmätts.
Rotposter: Vid kontraktstillfa'llet.

Övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande:
Arrende- och hyresintäkter: I den period uthymingen avser.
Ränteintäkter: I enlighet med effektiv avkastning.
Erhållen utdelning: När rätten till utdelning bedöms som säker.

Bidrag
Bidrag intäktsredovisas efter hand som villkor som är förknippade med bidragen uppfylls. Bidrag till
anläggningstillgångar har reducerat anskaffningsvärdet på anläggningstillgångar-na.

Leasing
All leasing, både när prästlönetillgângama är leasetagare och leasegivare, redovisas som operationell
leasing dvs. leasingavgifterna, inklusive en första förhöjd avgift, redovisas som kostnad/intäkt linjärt över
leasingperioden. Uppgiñema om avgifter i noten är redovisade i nominella beloPp. Med leasingperiodavses den period som leasetagaren har avtalat att leasa en tillgång.

Inkomstskatt
Prästlönetillgångama beskattas från och med inkomstáret 2014 som en inskränkt skattskyldig stiñelse.
Endast inkomst av näringsverksamhet och innehav av fastighet beskattas. Kapitalvinster och andra
inkomster som inte kommer från näringsverksamhet är alltid skattad-ia förutsatt att Villkoren för inskränkt
skattskyldighet är uppfyllda.

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och Skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutnaskatter värderas utifrån de Skattesatser och Skatteregler som är beslutade före balansdagen.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdiag eller framtida skattemässiga avdrag redovisas i den
utstråckningen det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.

Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns legal rätt till kvittning.
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Aktuell skatt, liksom, i förekommande fall, iörändringari uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen
om inte skatten är häntörlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital, då
skatteeffekten redovisas där.

Materiella anläggningstillgångar
Materiel] anläggningstillgång är en fysisk tillgång som innehas för att bedriva näringsverksamhet (ge
ekonomiska fördelar/kassaflöde).

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskañ'raingsvärdeminskat med avskrivningar. I
anskafñringsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till t“owärvet av tillgången.

Bidrag som avser förvärv av materiell anläggningstillgång reducerar tillgångens anskaffningsvärde.

I samband med övergången till KB ska prästlönetillgångarnas materiella anläggningstillgångar delas upp i
komponenter om det redovisade värdet bedöms vara väsentligt och den återstående nyttjandeperioden är
mer än 25 år och det finns betydande komponentermed väsentlig skillnad i nyttjandeperioden. Lunds
stifts prästlönetillgångar har inga anläggningstillgångar som är väsentliga för verksamheten eller som har
väsentligt redovisat värde varför ingen komponentavskrivning gjorts.

Realisationsvinster respektive realisationstörluster vid avyttring av prästlönefastighet redovisas på separat
rad under rörelsens intäkter. Som avyttring av prästlönefastighet räknas även alliiamtidsupplåtelser av
nyttjanderätt, servitut eller annat intrång där erhållen ersättning avser att täcka en på fastigheten bestående
värdenedgáng. Övriga realisationsvinster respektive realisatiOnstörluster avseende anläggningstillgäng
redovisas som Ovrig rörelseintäkt respektive Ovrig rörelsekostnad.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När
tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde.

Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.

Mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av.

Följande avskrivningstider tillämpas:
Bostadsbyggnader 50 år
Ekonomibyggnader 25 år

Markanläggning 20 år
Byggnadsinventarier 10-20 år
Täckdiken 10-20 år
Bilar 5 år

Immateriella anläggningstillgångar
Stödrätter 5 år
Vattendom 20 år

Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar
När det finns en indikation på att en materiell anläggningstillgångs värde harminskat, görs en prövning
av nedskrivningsbehov. För tillgångar som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av
om återföring bör göras.
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Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3, kapitel 11, vilket innebär att värdering skerutifrån anskañiiingsvärdet.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och
övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsslrulder och Iåneskulder. Instrumenten redovisas i
balansräkningen när prästlönetillgångama blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort ñ'ân balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har
löpt ut eller överförts och prästlönetillgångama har överiört i stort sett alla risker och förmåner som är
förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansrälmingen när förpliktelsema har reglerats eller på annat sätt
upphört.

Prästlönefondsmedel - Övriga långi-istiga värdepappersinnehav
Innehaven innehas på lång sikt och redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I efterföljande
redovisning värderas posten fortsatt i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av
anskaffhingsvärde ellermarknadsvärdet på balansdagen. De räntebärande tillgångarna redovisas i
eñerföljande redovisning till upplupet anskaffningsvärde.

Prastlönefondgplaceringar
Prästlönefondsmedel utgör en separat f'orvaltad tillgängsmassa, motsvarande förvaltningens bundna
prästlönefondskapital, där insättningar och uttag ur värdepapperSponföljen sker i samband med köp och
försäljning av prästlönefastiglieter. Samtliga tillgångar och eventuella fondlikvidskulder som är relateradetill portföljen redovisas på raden Prästlönefondsmedel i balansräkningen. Prästlönefondsmedlen förvaltas
långsiktigt och redovisas som anläggningstillgång. Förvaltningen av prästlönefondsmedel utgör enkärnverksamhet i förvaltarens uppdrag och redovisas som egen rörelsegren. Avkastningen från
prästlönefondsmedlen redovisas på separat rad under verksamhetens intäkter.

För de noterade värdepapper som ingår i prästlönefondmedlen sker en kollektiv värdering. Det innebär attvid prövning av lägsta värdets princip/prövning av nedskrivningsbehov avräknas orealiseiade förluster
mot orealiserade vinster inom portföljen.

Kundørdringar och övrigafordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångarmed undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader etter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt eller avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Korg'i'istiga placeringar
Värdepapper som är anskañ'ade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas inledningsvis till
anskafñiingsvärde och i efterföljande värderingar i enlighetmed lägsta värdets princip till det lägsta av
anskaffningsvärde och marknadsvärde.

Läneskulder och Ieverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskafñiingsvärde eller avdrag för
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över länets löptid med hjälp av
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid iörfallotidpunkten det redovisade beloppetoch det be10pp som ska återbetalas.
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Avsättningar
Med avsättningar avses förpliktelser på balansdagen som år säln'a eller sannolika till sin förekomst men
ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de ska inñ-ias. Avsättning redovisas med det be10pp som
motsvarar den bästa uppskattningen av den utbetalning som krävs för att reglera åtagandet.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod och visar prästlönetillgångamas in- och utbetalningar
uppdelade på löpande verksamheten, investeringsverksamhet, ñnansieringsverksamhet samt förvaltade
prästlönetillgângar. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medtört in- eller
utbetalningar. Som likvida medel klassiñccras rörelsemedel bestående av kassamedel, disponibla
tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut, kyrkkontot samt kortfristiga likvida placeringar somär noterade på en marknadsplats.

Eget kapital och lämnad utdelning
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital.

Bundet eget kapital utgörs av Prästlönefastighetskapital och Prästlönefondskapital. Vid försäljning av
prästlönefastighet tillförs prästlönefondskapitalet ett belopp motsvarande erhållen köpeskilling. Detta
uppnås genom omföringar inom eget kapital, enligt Eget kapital i egen räkning. Prästlönefondskapitaletvärdesäkras årligen, genom en kapitalisexing som tas av avkastningen, för att trygga att kapitalet inteurholkas på grund av inflation. Vid köp av prästlönefastighet f'ors ett belopp motsvarande köpeskillingenom från prästlönefondskapital till prästlönefastighetskapital.

Fritt get kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat för omf'oringar till/frän bundet
eget kapital samt lämnad utdelning.

Muang
Av stiñsfullmäktige beslutad utdelning redovisas direkt mot fritt eget kapital.
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Not 2 Information om oberoende rörelsegrenar
2020 2019

Rörelsens intäkter fördelar sig enligt följande
Skog 26 609 28 960
Jord 67 133 73 244
Fond 29 565 32 934
Summa rörelsens inükter 123 307 135 138

Rörelseresultat fördelar sig enligt följande
Skogens resultat före avskrivning 13 801 12 784
+ realisationsrcsultat vid avyttring av anl.tillgångar I 154 4 579- skogens avskrivningar -69 -82
Summa skog 14 886 17 281

Jordens resultat före avskrivning 45 333 47 863
+ realisationsmsultat vid avyttn'ng av anl.tillgånga.r 9 144 16 419- jordens avskrivningar -5 095 -4 905
Summa jord 49 382 59 377

Fondens resultat 6 227 15 048
+ realisationsresultat vid avyttring av anl.tillgångar 21 799 15 973
Summa fond 28 026 31 021

Summa rörelseresultat 92 293 107 679

varav realisationsresultat vid avyttring av an1.tillg och
avskrivning 26 932 31 984

Not 3 Nettoomsättning prästlönefastigheter
2020 2019

Intäkter skog
Rotposter 36 1 12
Leveransvirkc 23 738 22 593
Jakt I 498 1 470

25 272 24 175

[untäkter jord
Ovriga anenden och hyror 853 926
Jordbruksarrenden 56 201 55 563

57 054 56 489

Summa intäkter pristlönefastigheter 82 326 80 664
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Not 4 Operationella leasingavtal - leasegivare
Framtida minimileaseavgifter som kommer att erhållas avseende
icke uppsägningsbara leasingavtal:

2020

Förfaller till betalning inom ett år 57 321Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 65 177
Under perioden erhållna leasingavgiñer 57 699

De huvudsakliga leasingavgiftema avser jordbruksarrendm.

Not 5 Intäkter prästlönefond
2020

Utdelningar 7 041
Realisationsresultal vid försäljning 21 799
Räntor

1

Summa 28 841

Not 6 lnhyrd personal
Personal från stiitet har varit engagerade i verksamheten med en arbetsinsatsmotsvarande
12 hellidstjänster (ll heltidstjänster).

Not 7 Arvode och kosmadsersättning till revisorer
Kvalificerade revisorer
Baker TillyMLT KB

2020

Revisionsuppdrag 76
76

Övriga valda revisorer
Revisionsuppdrag 26

26

25 (30)

2019

57 772
70 235
57 033

2019

16 965
15 973

32 934

2019

97
97

26
26

Med revisionsuppdrag avses arbetsuppgifter som det enligt lag ankommer på prästlönetillgångamasrevisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådana
arbetsuppgiñer.

Not 8 Resultat från finansiella investeringar
2020

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntor 882
Nedskrivning -149

733

2019

589
-185
404
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Not 9 Skatt på årets resultat

Aktuell skatt
Skatt på årets resultat

Redovisat resultat före skatt

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (21,4%)
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter
Skattecffekt av skillnad mellan skattemässig och
boktöringsmässig avskrivning
Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat
Skatteeffekt av schablonxänta på periodisen'ngsfond
Skatteeñ'ekt av substansminskning och skogsavdrag

Redovisat! skattekostnad

Not 10 Produktionsrätter

Ingående anskaffrüngsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvirden

Netto anskaffningsvärde

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

2020

9 707
9 707

93 007

19 903
366

-8 530

-373

-1 659

9 707

:mo-12.31

1 257
846

2 103

2 103

-585
-158
-743

1 360

26 (30)

2019

9 961
9961

108 019

23 116
463

-11 656

-447
-2
0

-1 514

9 961

2019-12-31

1 167
90

1 257

1 257

-474
-111
-585

672
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Not 1] Prästlönefastigheter

Ingående anskafñtingsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Erhållna statliga bidrag
Utgående ackumulerade anskañ'ningsvirden

Netto anskañ'ningsvärde

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeiingar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Taxeringsvärden byggnader
Taxeringsvärden mark

2020-12-31

1 116 034
5 404
-1 121

0
1 120 317

1 120 317

-38 047
277

-3 604
-41 374

1 078 944

183182
3 324116
3507298

Prästlönetillgångama omfattas från ochmed år 2000 av boktöringsskyldighet. Iden
öppningsbalansrålming som upprättades 2000-01-01 värderades fastighetsbeståndet, med stöd av
BFNU 95:3, till ett försiktigt beräknat marknadsvärde vilket ansågs motsvara då aktuella
taxeringsvärden.
Prästlönetillgángarnas rättsliga status, förvaltning och bokföringsskyldighet regleras i lag.

2019-12-31

1086163
32 519
-2 648

0
1 116 034

1116 034

-34 674
102

-3 475
-38 047

1 077 988

154 005
2 658 374
2 812 379

Prästlönefastighetema bedöms utifrån den särskilda lagregler-ingen inte utgöra törvaltrungsfastigheter i
enlighet med allmänt råd i K3.

Not 12 Inventarier, verktyg och installationer

ingående anskafñiingsvärden
Inköp
Försäljningar/uttangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvirden

Netto anskaffningsviirde

Ingående avskrivningar
Försäljningar/uu-angeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

2020-12-31

19 656
0
0

19 656

19 656

-10 578
0

-1 403
-11 981

7 675

2019-12-31

18 733
1 172
-249

19 656

19 656

-9 428
249

-1 400
-10 579

9 077
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Not 13 Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella anläggningar
2020-12-31 2019-12-31

Ingående balans 7 970 8 212
Utgifter under året 8 257 3 536
Under året färdigställda tillgångar -8 594 -3 570
Tidigare års utgifter som kostnadsförts under året 0 -207
Utgående balans 7 633 7 971

Pågående nyanläggningar avser byggnation av lagerlokal, maskinhall, renovering av bostäder,
avloppsanordningar samt påbörjade täckdilmingar. Samtliga beräknas vara färdigställda under 2021 eller
2022. Under året har följande färdigställts: Fyra täckdilmingar, en valtendom, ombyggnad av en bostad
och en ekonomibyggnad.

Not 14 Prästlönefondsmedel
Anskaffningsvärde

Innehav (tkr) 2020 2019

Långfristiga
virdepappersinnehav
Andelar i Kammarkollegiets
aktiekonsortium Spiran 256 022 (246 796)
Andclar i Kammarkollegicts
räntekonsortium 48 461 (56 080)
Andelar i Kammarkollegiets
företagsobligaüonskonsonium 101 940 (106 275)
Noterade alm'er 48 481 (43 881)
Övriga placeringar 17 807 (6 334)
Summa innehav 472 71 1 (459 367)

Förändring prästlönefondsmedel
Ingående ackumulerade anskaffrüngsvârden
Investeringar under året
Försäljningar/avytn-ingar
Utgående ackumulerade anskaffningavärden

Utgående bokfört värde

Bokfört virde
2020 2019

256 022 (246 796)

48 461 (56 080)

101940 (106275)
48 481 (43 881)
17 807 (6 334)

472 711 (459 367)

2020-12-31 2019-12-31

459 367 455 972
170 641 1 13 049
-157 297 -109 654
472 711 459 367

472 71 1 459 367

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda hyror
lförsäla-ingspremier
Ovriga poster

2020-12-31

19
676

1310
2005

Marknadsvârde
2020 2019

347 930 (353 824)

47 313 (54 149)

101 897 (105 433)
55 027 (51 653)
17 807 (6 334)

569 974 (571 394)

2019-12-31

19
14

1 247
1 280
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Not 16 Kortfristiga placeringar
Ansk. Ansk. v. Boklört Bokl'. v. Markan. v. Markn. v.

Innehav (tkr) värde (löreg. år) värde (för-eg. år) bokslutsdag (föreg. år)

Långfrisügn
värdepappersinnehav
Rånteplaceringar 0 (57 106) 0 (52 440) 0 (52 440)
Summa innehav 0 (57 106) 0 (52 440) 0 (52 440)

Hela innehavet har sålts under året.

Not 17 Kassa och bank
Av behållningen på kassa och bank utgör 142 022 tkr (71 661 tkr) behållning på det sk. Kyrkkontot.
Kyrkkontot utgör i juridiskmening en fordran på Svenska kyrkans nationella nivå. De regelverk som styr
Kyrkkontot är dock av sådan karaktär att fordran i redovisningssammanhang ses som ett ordinärt
banktillgodohavande.

Not 18 Upplupna kostnader och üirutbetalda intäkter
2020-12-31 2019-12-31

lfömtbetalda arrendeintåkter 11 726 l 1 523
Ovriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 709 934

12 435 12 457

Not 19 Likvida medel

Speciñkation av likvida medel
2020-12-31 2019-12-31

Bank 153 571 94 762
Kortfristiga placeringar 1 52 441
Summa 153 572 147 203
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LUNDS STIFTS PRÄSTLÖNETILLGÅNGAR

BUDGETUPPFÖLJNING 2020

Kkr UTFALL BUDGET UTFALL
2020 2020 2019

INTÄKTER

Skogsbruket 25 455 '23 594 24 382
Jordbruket 57 989 56 659 56 825
Prästlönefonden 28 841 21 500 32 934
Vinst vid avyttring fastigheter 11 022 11 022 20 998

SUMMA INTÄKTER 123 307 112 775 135 139

KOSTNADER

Skogsbruket -11 722 -13 378 -11 679
Jordbruket -17 752 -19 971 -13 867
Prästlönefonden -1 540 -1 340 -1 914

SUMMA KOSTNADER -31 014 -34 689 -27 460

RÖRELSERESULTAT 92 293 78 086 107 679

Finansiella intäkter - kostnader 714 400 340

Bokslutsdispositioner 0 0 0

Skatt på årets resultat -9 707 -7 300 -9 961

Årets resultat 83 300 71 186 98 058

Värdesäkring mot inflation -2 297 -8 700 -8 208
Omföring av realisationsvinsl -11 022 -11 022 -20 998

Dlsponlbelt för ändamålet 89 981 51 464 68 852
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Beslutsärenden

§ 37 PLT 2021-0005

Årsredovisning för Lunds stifts prästlönetillgångar 2020

St' st lsens '
l till beslut

1. Stiñsstyreisen Överlämnar årsredovisning 2020 för egendomsnämndens förvaltning av
prästlönetillgångarna i Lunds stiñ till stiñsfullmäktige för fastställande.
En bamkonsekvensanalys föreligger i ärendet.

Ärendebeskrivning
Avdelningschefen för avdelning för egendomsförvaltning föredrar ärendet.

Enligt 46 kap 6 § kyrkoordningen skall årsredovisningen för pråstlönetillgångamas förvaltning senast den 1

juli varje år överlämnas till församlingarna och kyrkostyrelsen. I redovisningen skall det för varje
församling anges hur stort belopp som motsvarar församlingens andel i nettovinsten.
Stiñet skall enligt 46 kap 7 § kyrkoordningen senast i samband med att det lämnar sin årsredovisning för
prästlönetillgångarnas förvaltning, betala ut församlingarnas andelar av nettovinsten på denna förvaltning.
Balansomslutningen per bokslutsdagen var 1 733 miljoner kronor. Årets utdelningsbara resultat eñer skatt
var 70 miljoner kronor. Egendomsnämnden föreslår att av årets resultat på 70 miljoner kronor delas 68
miljoner kronor ut och resterande 2 miljoner kronor överförs till balanserade vinstmedel. Den totala
utdelningen blir 68 miljoner kronor, vilket är lika mycket som föregående år.
Den särskilda utjämningsavgiñen betalas direkt till Svenska kyrkans nationella nivå.
Utdelningen tiil församlingarna kommer att ske senast den 1 juli 2021 med 340 kronor per andel.

mustiga
Tjänsteutlåtande
Egendomsnâmndens protokoll § 20/21
Årsredovisning för Lunds stiñs prästlönetillgångar
Budgetuppföljning

Justerandes signatur Utdnglbestyrhnde
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§ 20 PLT 2021-0065

Årsredovisning för Lunds stifts prästlönetillgångar 2020

Beslut

Beslutsförslag
Egendomsnämnden beslutar att till stiñsfullmäktige, med eget tillstyrkande, överlämna resultat- och
balansräkning samt förvaltningsberättelse för prästlönetillgångamas förvaltning enligt bifogad
årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12 31 och hemställer att stiftsfullmåktige fastställer
årsredovisningen samt den föreslagna vinstdispositionen enligt nedan.

Vinstdisposition, kkr

Balanserad vinst från föregående år 74 774
Tillkommer disponibelt årsresultat 69 981
Summa 144 755

Egendomsnåmnden föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

- att till församlingarna utdela 34 009
- att till nationell nivå utdela 34 009
- att återstående medel överförs i ny räkning 76 737
Summa 144 755

Ärendebeskrivning
Enligt 46 kap 6 § kyrkoordningen skall årsredovisningen för prästlönetillgångamas förvaltning senast den 1

juli varje år överlämnas till församlingarna och kyrkostyrelsen. I redovisningen skall det för varje
församling anges hur stort belopp som motsvarar församlingens andel i nettovinsten.

Stiftet skall enligt 46 kap 7 § kyrkoordningen senast i samband med att det lämnar sin årsredovisning för
prästlönetillgångamas förvaltning, betala ut församlingamas andelar av nettovinsten på denna förvaltning.

Balansomslutningen per bokslutsdagen var 1 733 miljoner kronor. Årets utdelningsbara resultat eñer skatt
var 70 miljoner kronor. Egendomsnämnden föreslår att av årets resultat på 70 miljoner kronor delas 68

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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miljoner kronor ut och resterande 2 miljoner kronor överförs till balanserade vinstmedel. Den totala
utdelningen blir 68 miljoner kronor, vilket är likamycket som föregående år.

Den särskilda utjämningsavgiñen betalas direkt till Svenska kyrkans nationella nivå.

Utdelningen till församlingarna kommer att ske senast den 1 juli 2021 med 340 kronor per andel.

Egendomsnämnden informeras om att några mindre redaktionella ändringar har gjorts i årsredovisningen
efter att den skickats ut med kallelsen, dock inga ändringar avseende innehållet.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 37 PLT 2021 -0065

Årsredovisning för Lunds stifts prästlönetillgångar 2020

Stiftssgrelsens förslag till beslut

1. Stiftsstyrelsen överlämnar årsredovisning 2020 för egendomsnämndens förvaltning av
prästlönetillgângama i Lunds stiñ till stiñsfullmäktige för fastställande.

En barnkonsekvensanalys föreligger i ärendet.

Ärendebeskrivning
Avdelningschefen för avdelning för egendomsförvaltning föredrar ärendet.

Enligt 46 kap 6 § kyrkoordningen skall årsredovisningen för prästlönetillgångamas förvaltning senast den 1

juli varje år överlämnas till församlingarna och kyrkostyrelsen. I redovisningen skall det för varje
församling anges hur stort belopp som motsvarar församlingens andel i nettovinsten.

Stiñet skall enligt 46 kap 7 § kyrkoordm'ngen senast i samband med att det lämnar sin årsredovisning för
prästlönetillgångarnas förvaltning, betala ut församlingarnas andelar av nettovinsten på denna förvaltning.

Balansomslutningen per bokslutsdagen var 1 733 miljoner kronor. Årets utdelningsbara resultat eñer skatt
var 70 miljoner kronor. Egendomsnämnden föreslår att av årets resultat på 70 miljoner kronor delas 68
miljoner kronor ut och resterande 2 miljoner kronor överförs till balanserade vinstmedel. Den totala
utdelningen blir 68 miljoner kronor, vilket är lika mycket som föregående år.

Den särskilda utjämningsavgiñen betalas direkt till Svenska kyrkans nationella nivå.

Utdelningen till församlingarna kommer att ske senast den 1 juli 2021 med 340 kronor per andel.

Egendomsnämnden informeras om att några mindre redaktionella ändringar har gjorts i årsredovisningen
eñer att den skickats ut med kallelsen, dock inga ändringar avseende innehållet.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 20 PLT 2021-0065

Årsredovisning för Lunds stifts prästlönetillgångar 2020

Beslut

Beslutsförslag
Egendomsnämnden beslutar att till stiñsfullmäktige, med eget tillstyrkande, överlämna resultat- och
balansräkning samt förvaltningsberättelse för prästlönetillgångamas förvalming enligt bifogad
årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12 31 och hemställer att stiftsfullmäktige fastställer
årsredovisningen samt den föreslagna vinstdispositionen enligt nedan.

Vinstdisposition, kkr

Balanserad vinst från föregående år 74 774
Tillkommer disponibelt årsresultat 69 981
Summa 144 755

Egendomsnämnden föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

- att till församlingarna utdela 34 009
- att till nationell nivå utdela 34 009
- att återstående medel överförs i ny räkning 76 737
Summa 144 755

Ärendebeskrivning
Enligt 46 kap 6 § kyrkoordningen skall årsredovisningen för prästlönetillgångamas förvaltning senast den 1

juli varje år överlämnas till församlingarna och kyrkostyrelsen. I redovisningen skall det för varje
församling anges hur stort belopp som motsvarar församlingens andel i nettovinsten.

Stiftet skall enligt 46 kap 7 § kyrkoordningen senast i samband med att det lämnar sin årsredovisning för
prästlönetillgångamas förvaltning, betala ut församlingamas andelar av nettovinsten på denna förvaltning.

Balansomslutningen per bokslutsdagen var 1 733 miljoner kronor. Årets utdelningsbara resultat eñer skatt
var 70 miljoner kronor. Egendomsnämnden föreslår att av årets resultat på 70 miljoner kronor delas 68

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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miljoner kronor ut och resterande 2 miljoner kronor överförs till balanserade vinstmedel. Den totala
utdelningen blir 68 miljoner kronor, vilket är lika mycket som föregående år.

Den särskilda utjämningsavgiñen betalas direkt till Svenska kyrkans nationella nivå.

Utdelningen till församlingarna kommer att ske senast den 1 juli 2021 med 340 kronor per andel.

Egendomsnämnden informeras om att några mindre redaktionella ändringar har gjorts i årsredovisningen
eñer att den skickats ut med kallelsen, dock inga ändringar avseende innehållet.

Justerandes signntur Utdragsbestyrkande
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till stiftsfullmäktige i Lunds stift, avseende prästlönetillgångarna i Lunds stift

0rg.nr. 845002-6839

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Lunds stift prästlönetillgångar för år 2020.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av Lunds stift prästlönetillgångars finansiella ställning per den 31

december 2020 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att stiftsfullmäktige fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grundför uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs
närmare i avsnitten "Det registrerade revisionsbolagets ansvar" samt "Den förtroendevalda revisorns
ansvar". Vi är oberoende i förhållande till egendomsnämnden enligt god revisorssed i Sverige. Vi som
registrerat revisionsbolag har fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Egendomsnâ'mndens ansvar
Det är egendomsnärnnden som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande
bild enligt årsredovisningslagen. Egendomsnämnden ansvarar även för den interna kontroll som den
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar egendomsnämnden för bedömningen av

prästlönetillgångamas förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om egendomsnämnden eller Lunds stiftsfullmäktige
avser att upplösa prästlönetillgångama, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ
till att göra något av detta.
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Det registrerade revisionsbolagets ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller

några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en

revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är

ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att

upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter
eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionent skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:

Sida 1(3)



I lllHallandnvlslonshrimhs Erland: :nu: 2020 -HJ' :Wi-0005:4W WMR-Ba för Lunds .MI mun-Ways'mo .'Wimhed-IM. (1).”

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga for att utgöra en grund för våra uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

' skaffar vi oss en förståelse av den del av egendomsnämndens interna kontroll som har betydelse för vår
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte
för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i egendomsnämndens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar vi en slutsats om lämpligheten i att egendomsnämnden använder antagandet om fortsatt driñ vid
upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen. om
huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan
leda till betydande tvivel om egendomsnämndens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningama i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktom eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att
en egendomsnämnd inte längre kan fortsätta verksamheten.

- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningama, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera egendomsnämnden om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning
samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland de eventuella betydande brister iden interna kontrollen som vi identiñerat. Pe
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De förtroendevalda revisorernas ansvar
Vi har att utföra en revision enligt kyrkoordningen och revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i

Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i

enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av

prästlönetiligångamas resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av egendomsnämndens förvaltning
för Lunds stift prästlönetillgångar för år 2020.
Vi tillstyrker att stiftsfullmäktige beviljar egendomsnämndens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Sida 2(3)



Erland: (UN

Grundfb'r uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till egendomsnämnden enligt god revisorssed i
Sverige. Vi som registrerat revisionsbolag har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt
uttalande.

Egendomsnämndens ansvar

Egendomsnämnden ansvarar för prästlönetillgångamas organisation och förvaltning av

prästlönetillgångarnas angelägenheter enligt kyrkoordningen. Detta innefattar bland annat att fortlöpande
bedöma prästlönetillgångarnas ekonomiska situation och att tillse att prästlönetillgångamas organisation är
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och prästlönetillgångamas ekonomiska angelägenheteri
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon ledamot av

egendomsnämnden i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot egendomsnämnden.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda

ersättningsskyldighet mot egendomsnärnnden.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en

professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst

på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår

professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där

avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftets situation. Vi går igenom och prövar fattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om
ansvarsfrihet.
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1 Allmänt

1.1 Bakgrund

Prästlönetillgångarna, som förvaltas av Svenska kyrkan, har sitt ursprung i fastigheter
som donerats till kyrkan. Flera av prästlönetillgångama härstammar från medeltiden då
bybor och stormän runt om i Sverige skänkte jord och skog för att kunna finansiera
byggandet av kyrkor och avlöna prästerna. Alltjämt idag bidrar avkastningen från
prästlönetillgångama, tillsammans med kyrkoavgiftema, till att finansiera
församlingamas och stiftens verksamhet.

Prästlönetillgångarna har enligt 9 § Lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan till ändamål
att bidra till de ekonomiska förutsättningarna för Svenska kyrkans förkunnelse och ska
förvaltas av Svenska kyrkan såsom självständiga törmögenheter. Enligt lag får endast
avkastningen från tillgångarna användas för ändamålet. Detta ska garantera att den
förmögenhet som prästlönetillgångama utgör inte äventyras. Prästlönctillgångama består
av prästlönefastigheter, det vill säga jord och skog, samt av prästlönefonder.
Prästlönefonder utgörs av medel som frigörs när prästlönefastigheter säljs.

Stiftsfullmäktige i Lunds stift har utsett egendomsnämnden att förvalta Lunds stifts
prästlönetillgångar.

1.2 Syfte

Kapitalförvaltningspolicyns syfte är att vara ett övergripande ramverk för riktlinjer, regler
och målsättning för Lunds stiñs prästlönetillgångars kapitalförvaltning. En väl definierad
kapitalförvaltningspolicy säkerställer att den operativa förvaltningen sker i enlighet med
ett förutbestämt risktagande. Genom att ansvar, befogenheter och avkastningskrav
tydliggörs och definieras skapas goda förutsättningar för ett snabbt och korrekt
beslutsfattande.

1.3 Avkastningsmålförprästlönejbnden

Enligt 46 kapitlet 3 § i Kyrkoordningen ska prästlönetillgångama förvaltas så effektivt
som möjligt och på ett sådant sätt att de ger bästa möjliga uthålliga totalavkastning.
Tillgångama ska också förvaltas på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med Svenska
kyrkans grundläggande värderingar.

Förvaltningen av prästlönefonden ska vara långsiktig och den långsiktiga avkastningen
bör uppgå till 4 % i genomsnitt/år, sett Över en tioårsperiod, utöver inflationen (mått som
konsumentprisindex). Med avkastning avses här: räntor, kuponghetalningar på ränte-
placeringar, utdelning från fonder och aktier samt realisationsvinster.

Förmögenhetsmassan i prästlönefonden ska bevaras till sitt kapital och värdesäkras för
inflation. Bundet kapital omfattar prästlönefondens bokförda värde. Detta justeras
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kontinuerligt dels i samband med forsaljnmgar av prästlönefastigheter varvid likvider
efter omkostnader läggs till fonden, dels vid inköp av fast egendom och investeringar på

fast egendom med ianspråktagande av funderade medel samt dels vid den årliga
avsättningen för värdesäkring.

Kyrkostyrelsen har fastställt särskilda konsolideringsregler som gäller för prästlöne-
tillgångarna. Enligt dessa regler får marknadsvärdet på fondmedlen högst uppgå till
140 % av det bokförda värdet på bokslutsdagen. Detta innebär att tillgångar i fonden ska
avyttras och anskaffas så att detta förhållande inte överskrids.

1.4 Etik och miljö

Förvaltningen ska präglas av miljöhänsyn, god etik och socialt ansvar. Lunds stifts
prästlönetillgångar betraktar, den vid var tidpunkt gällande, ñnanspolicyn för Svenska
kyrkans nationella nivå som vägledande vid sina bedömningar av vad som anses vara en
etiskt försvarbar förvaltning (se Bilaga 1).

2 Organisation och ansvarsfördelning

2.1 Still“.syidlmäktige
0 fastställer kapitalplaceringspolicyn och beslutar om revidering av policyn.

2.2 Egendomsnämnden

0 ansvarar för att en aktuell kapitalförvaltningspoliey finns och för att den löpande
kapitalförvaltningen sker i enlighet med denna

0 ansvarar för att inom ramen för tillgångsfördelningen i p. 3.1 besluta om en mer
detaljerad tillgångsfördelning såväl avseende tillåtna tillgångsslag som avseende
fördelningen mellan svenska och utländska placeringar

0 följer upp resultat och tillgångsfördelning i enlighet med den fastställda planen för
ekonomisk rapportering

0 beslutar om externa förvaltare.

2.3 Chefen för egendomsförvaltningen (eller den chefen Sätter isitt ställe)
0 är formell medelsförvaltare enligt beslutad delegationsordning
0 ansvarar för att egendomsnämnden regelbundet får rapporter om medels-

förvaltningen.
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3 KapitaWrvaltningen - ramar och riktlinjer

3.1 Tillgångsallokering

För att begränsa de finansiella riskerna i portföljen är det viktigt att tillämpa principen om

diversifiering, det vill säga att tillgångarna placeras så att lämplig riskspridning uppnås.
Riskspridning, som begränsar fondens marknadsvärdestluktuation, uppnås genom att
kombinera tillgångar med inbördes låg samvariation, olika riskegenskaper samt genom
ett stort antal olika placeringar. Den allmänna inriktningen i portföljen är att kapitalet ska

placeras med god spridning med avseende på tillgångsslag, region, land, bransch,
företag/emittent, ratingnivå, förfallodatum och duration.

Mot bakgrund av prästlönetillgångamas långa placeringshon'sont och av att prästlöne-
fastigheterna betraktas som tillgångarmed låg risk tillåts andelenmer riskfyllda tillgångar
inom medelstörvaltningen, t.ex. aktier, vara relativt hög.

Med utgångspunkt i bedömd placeringshorisont och riskproñl, ska kapitalet investeras i
tillgångar med fördelning enligt nedan.

Tillåtna tillgångsslag

Min % Max %
Aktier 60 90
inkl aktiefonder
varav onoterade (0-10%)
Räntebärande 10 40
värdepapper*
inkl obligationer
Alternativa placeringar 0 10

* I avsnitt 3.2 anges hur ränteplaceringar ska fördelas.

I ovanstående fördelning kan även placeringar som innehåller både aktier och

ränteplaceringar ingå. Aktieandelen i en sådan placering ska räknas som aktier medan

ränteplaceringar ska räknas som räntebärande placeringar.

Rebalansering: Vid beräkning av placeringslimiter ska portföljens tillgångar marknads-
värderas. Om en limit överskrids eller underskrids ska tillgångar avyttras eller.

anskaffas
i motsvarande grad så snart det lämpligen kan ske.
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3.2 Räntebärande värdepapper

ämm-“E5 :få ?54.1%
=

Rating om lägst BBB- enligt Standard & Boot5 eller Baa3 enligt
Moodys 80% 100%
Rating om lägst BB- enligt Standard & Poor's eller Ba3 enligt
Moodys 20% 30%

Vad gäller räntefonder ska snittduration och snittrating värderas då fonder anses vara
väldiversifierade portföljer. Maximal kapital- och räntebindning för varje enskilt
räntepapper är 7 år. Ränteportföljens genomsnittliga durationsmål är 36 månader och
godkänd avvikelse är :i: 12 månader.

3.3 Tillåtna tillgångsslag

Kapitalförvaltningen får placera kapital i följande tillgångsslag:

0 Aktierelaterade värdepapper: Aktier och teckningsrätter som är noterade på
Nasdaq OMX, lägst midcap, eller de europeiska och amerikanska
largecaplistorna, investeringsfonderl och börshandlade fonder utan hävstång (det
vill säga utan belåning).

o Räntebärande värdepapper: Enskilda räntebärande värdepapper, investerings-
fonder och börshandlade fonder utan hävstång (det vill säga utan belåning).

0 Alternativa placeringar: till exempel strukturerade produkter, hedgefonder och
aktieobligationer.

o Aktier i onoterade bolag

3.4 Användning av optioner

Det är tillåtet att använda optioner i begränsad utsträckning för enskilda aktier och på
enskilda aktieindex. Däremot gäller att endast följande positioner är tillåtna; köp av
köpoptioner, köp av säljoptioner och utfärdande av köpoption. Det är inte tillåtet att
kombinera nämnda positioner och inte heller att skapa negativa underliggande innehav
av aktier, såsom till exempel blankning. Syftet är att förbättra möjligheterna till bättre
riskkontroll, förbättra den riskjusterade avkastningen och/eller att öka utdelnings-
möjlighetema. Avsikten är inte att öka risken i fondkapitalet.

1 Med fonder menas i denna policy fonder i enlighet med Lag (2004:46) om värdepappersfonder.
Placering får ske i värdepappersfonder vars placeringsinriktning i allt väsentligt överensstämmer
med bestämmelserna i denna placeringspolicy och som står under tillsyn av myndighet i EU-land,
EES-land eller Schweiz.
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3.5 Risker

o Marknadsrisken minskas genom ovanstående diversiñeringsbestämmelser
mellan tillgångsslagen. Det är inte tillåtet att uppta lån eller att belåna

placeringarna.

0 Bolagsrisken minskas genom diversiñering inom varje tillgångsslag. Max 10 %
av medlen inom ett specifikt tillgångsslag får placeras i ett enskilt företag eller
emittent. Denna begränsning gäller samtliga tillgångsslag placering i

värdepapper utgivna av svenska staten, Kommuninvest, svenska kommuner och

landsting eller på konto/deposit i svenska bankermedminstA-l (enligt S&P) som
kortsiktig rating.

- Valutarisken existerar eftersom aktier och räntor kan vara denominerade i andra
valutor än SEK. Denna risk tas medvetet och ska här betraktas som en

diversiñering där tillgångsslaget valuta finns med.

0 Ränterisken minskas genom ovanstående durationsbestämmelser (p. 3.2).

0 Likviditetsrisken minimeras genom att placeringar endast får ske i värdepapper
som är regelbundet omsatta på börs eller annan likvärdig handelsplats.

o Kreditrisken minskas genom ovanstående rating- och kapitalbindningsregler.

3.6 Placering av likvida medel och balanserade vinstmedel

Placering av överskottslikviditet får ske enligt följande:

0 Kortfristiga placeringar hos bank, dagslån/deposits, statsskuldsväxlar samt
bankcertiñkat.

1- Långfristiga placeringar i svenska statens statsobligationer och säkerställda

bostadsobligationermed en maximal löptid om högst två år.

0 Maximalt 30 % av överskottsmedel, tillåts att placeras i företagsobligationer i

enlighet med skrivning i 3.2. Den genomsnittliga löptiden för dessa placeringar
ska maximalt uppgå till tre år.

3. 7 Godkända molparter

0 Godkända motparter vid transaktionermed förvaltat kapital är värdepappersbolag
som har Finansinspektionens tillstånd att driva värdepappersrörelse enligt 2

kapitlet lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.
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3.8 Jämförelseindex

För att kunna bedöma förvaltningsuppdragets resultat behöver detta ställas i relation till
ett jämförelseindex. Det är väsentligt att valt jämförelseindex som fastställs i
överenskommelse med extern förvaltare, i rimlig omfattning täcker den marknad det ska
representera. Dessutom ska valt jämförelseindex vara välkänt och transparant samt
innehålla placeringsalternativ (värdepapper) som på ett fullgott sätt möjliggör en hög
riskjusterad avkastning.
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4 Rapportering och uppföljning

4. 1 Syfte

Det övergripande syftetmed rapportering och uppföljning är att kontrollera eñerlevnaden
av kapitalförvalmingsreglementet och att de uppsatta målen nås inom ramen för
riktlinjerna i reglementet. Syftet är också att ge egendomsnämnden information om de
placerade medlens allokering och avkastning för att möjliggöra att relevanta beslut fattas.

4.2 Rapportering

4.2.1. Rapporteringstillfällen frånförvaltaren
0 Fondrapport en gång per månad med marknads- och anskafñiingsvärden samt

procentuella fördelningen på olika tillgångsslag.
0 Månads- eller kvartalsrapporter från förvaltaren innehåller

° avkastning under kvartalet samt från årets start relaterat till valt
jämförelseindex

° innehav av värdepapper där respektive värdepapper redovisas med angivande
av procentuell andel av det totala värdet för aktuellt tillgångsslag

° förändringar i innehavet av värdepapper under senaste perioden och året

° eventuella avvikelser från placeringsreglema i denna placeringsstrategi,
avvikelsens orsak samt vidtagen åtgärd/förslag till åtgärd.

4.2.2. Rapporteringstillfå'llen till egendomsnämnden

0 Minst en gång per halvår rapporteras den procentuella fördelningen på olika
tillgångsslag samt värdeutvecklingen på de förvaltade medlen till egendoms-
nämnden.

o I samband med helårsbokslutet redovisas en sammanställning av portfölj-
förvaltningen till egendomsnämnden.
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Bilaga 1

Utdrag ur Finanspolicy för Svenska kyrkans nationella nivå 2020-02-27

6 Placeringsregler för etik och hållbarhet

6.1 Grundläggande utgångspunkter
Två grundläggande moraliska principer är vägledande i arbetet med kapitalförvaltning inom
Svenska kyrkan: människovårdesprincipen och förvaltarskapstanken.

6.1.1 MÅNNISKOVÃRDESPRINCIPEN
Föreställningen om ett människovärde som är lika för alla människor är fundamental både för en
kristen etik och för det demokratiska samhället. Ur människovärdesprincipen följer såväl
negativa som positiva förpliktelser. De negativa pliktema sätter vissa bestämda gränser för vårt
handlande. Varje människa ska behandlas med respekt och får inte utnyttjas på ett otillbörligt
sätt. De positiva pliktema å andra sidan innebär krav på våra aktiva insatser för att främja andra
människors väl. De positiva förpliktelsema är relaterade till ett krav på rättvis fördelning och
likställdhet mellan människor, med rötter hos Gamla testarnentets profeter. Med utgångspunkt i
människovärdespn'ncipen är det i sin tur möjligt att motivera olika slags mänskliga rättigheter.

6.1.2 FÖRVALTARSKAPSTANKEN
Förvaltarskapet är ett viktigt tema i Bibeln med stark relevans för arbetet med
kapitalförvaltning. Enligt förvaltarskapstanken uppfattas de tillgångar som vi människor
förfogar över som gåvor som vi har fått av Gud för att brukas i våra medmänniskors tjänst.
Människan är en förvaltare av Guds gåvor. Detta rymmer ett ansvar både mot andra människor
och mot skapelsen i övrigt. Det handlar både om att nyttja olika naturtillgångar för att tillgodose
människors behov och om att vårda naturen med tanke både på dess egenvärde och på framtida
generationers behov.

6.2 Svenska kyrkan som ansvarsfull investerare
Svenska kyrkan ska i sin kapitalförvaltning sträva efter att vara en ansvarsfull investerare. Detta
innebär att placeringar ska bedömas efter en analys av såväl hållbarhet och etik som de
finansiella aspekterna. Som ett led i att vi 2007 undertecknade de sex principerna för
ansvarsfulla investeringar som FN stödjer (PRI, Principles for Responsible Investment) har
Svenska kyrkans nationella nivå åtagit sig att integrera faktorer som rör miljö, mänskliga
rättigheter, arbetsförhållanden och bolagsstyrning i analys och investeringsbeslut, ofta kallat
ESG (Environmental, Social and Governance). PR] driver frågor om hur hela finansbranschen
kan bli mer hållbar och göra mer samhällsnytta, samt erbjuder en plattform för att gemensamt
påverka företag med brister. PRI:s principer innebär även att vi ska utnyttja vår
påverkansmöjlighet, verka för transparens och rapportera om vårt eget arbete.2

Vi tillämpar även internationella konventioner som berör bolagens ansvar i vår analys av dem.
Sådana är till exempel ILO:s konventioner, OECDzs riktlinjer för multinationella företag, FN:s
allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s Global Compacts tio principer och
FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.3 Svenska kyrkan har ett tydligt
bamperspektiv i all sin verksamhet och för våra kapitalplaceringar avspeglas det i till exempel
ILO:s konventioner om barnarbete, men även i olika skrivningar som rör kvinnors rättigheter.
Vi vill att företagen aktivt ska bidra till hållbar utveckling genom att arbeta med FN:s globala

2https://www.unpii.org/pri/what-are-the-princinles-for-resnonsible-investrnent
3 http://www.ohchr.org/EN/lssues/Business/Pages/lntemationalStandards.aspx och
https://www.0hchr.org/Documents/Publications/GuidingPrincinlesBusinessHR EN.pdf
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mål för hållbar utveckling som antogs 2015. I dessa 17 mål ingår exempelvis klimatfrågan, rent
vatten, djurlivet i hav och på land samt skydd av naturresurser.4

l linje med detta ska Svenska kyrkans nationella nivå, som ansvarsfull investerare:

0 Välja förvaltare som har kompetens att integrera risker och möjligheter kopplat till
hållbarhet i såväl analys som investeringsbeslut.

o Lägga tonvikten på hållbara bolag och utesluta placeringar i vissa branscher som är
problematiska utifrån kyrkans grundläggande värderingar.

0 Utnyttja vår möjlighet att som kapitalägare påverka enskilda bolag, branscher och
finansmarknaden i stort.

6.2.1 AKTIVA ÅGARE SOM PÅVERKAR
Svenska kyrkan ska sträva etter att vara en ansvarsfull ägare i vid bemärkelse. Det innebär att vi
ska vara aktiva ägare och utnyttja vår möjlighet att påverka till ökad hållbarhet. Det kan göras
på egen hand eller tillsammans med andra aktörer. Denna påverkan kan, utöver den löpande
kapitalförvaltningen, bl.a. komma till uttryck genom:

0 Opinionsbildning

o Dialog med bolag, branschföreträdare och andra aktörer på marknaden

0 Nya investeringsprodukter som utvecklas tillsammans med förvaltare eller andra aktörer

o Stöd till och engagemang i olika initiativ, både i Sverige och internationellt

6.2.2 INVESTERINGAR GÖRS I ANSVARSFULLA OCH HÅLLBARA FÖRETAG SOM BIDRAR TILL
LÖSNINGAR
Svenska kyrkan vill bidra till lösningarna för en hållbar utveckling i vår värld. Förvaltare av
Svenska kyrkans kapital förväntas därför välja bolag utifrån samhällsnytta, där de globala
utvecklingsmålen ger vägledning (se ovan). Med det avses t.ex. företag som genom sina varor
och tjänster bidrar till en hållbar utveckling eller arbetar systematiskt och målmedvetet i sina
processer med frågor som rör miljö, arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och
fattigdomsbekämpning, där det har bäring på verksamheten. Det gäller även frågor som rör
bolagsstyrning, t ex. korruption, ledningens ersättningssystem och skatt. l linje med detta ska
fokus ligga på företag som:

0 lntegrerar hållbarhet i sin affärsmodell och strategi

o Redovisar och följer upp sitt hållbarhetsarbete utifrån t.ex. sin upptörandekod och andra
riktlinjer och åtaganden

o Följer internationella regelverk som syftar till att skydda människor och miljö, och
agerar för att åtgärda fel och brister. Företaget bör använda sin påverkansmöj lighet i
hela värdekedjan, det vill säga även i förhållande till leverantörer, underleverantörer och
kunder.

0 Bidrar positivt såväl ekonomiskt, miljömässigt som socialt, till berörda samhällen

o Begränsar sina skadeverkningar på miljön (globalt, regionalt och lokalt) och agerar med
hänsyn till nu levande och kommande generationers behov genom att t.ex. använda
bästa tillgängliga teknik och minska sin användning av naturresurser och skydda dem

4 ht_tp://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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0 Ser nya affärsmöjligheter och bidrar till ett minskat resursutnyttjande i en värld med

krympande resurser, t ex genom att ta steg mot en cirkulär affärsmodell

Denna syn på ansvarsfulla och hållbara företag innefattar både investeringar i aktier,
företagsobligationer och olika typer av krediter till företag. Det kan även inbegripa fastigheter
och vissa onoterade tillgångsslag.

6.3 Kontroversiella verksamheter
En kristen människosyn och det ansvar för andra människors väl som är ett viktigt uttryck för en
kristen etik motiverar en restriktiv hållning till investeringar i vissa branscher. För dessa
branscher krävs ibland även en kvalitativ bedömning för att avgöra om ett företag utgör en
möjlig placering. I samtliga fall ska förvaltaren kunna motivera en investering i dessa
verksamheter utifrån samhällsnytta och hållbarhet. Se placeringsanvisningarna för etik och
hållbarhet, som ger detaljerade instruktioner till de förvaltare som avser följa Svenska
kyrkans finanspolicy.

6.3.1 KLIMATHÄNSYN
Svenska kyrkan uppfattar klimatförändringarna som ett allvarligt hot mot skapelsen och de
grundläggande livsvillkoren på vår planet och investerar därför inte i företag som ägnar sig åt
utvinning av fossila energikällor, eller energiproduktion som till stor del består av fossila
bränslen. Vi investerar därmed inte heller i t.ex. oljesand eller skiffergas. Förvaltare av Svenska
kyrkans kapital förväntas istället investera i bolag som på ett konstruktivt sätt bidrar till att lösa
klimatfrågan.

6.3.2 VAPEN
Svenska kyrkan utesluter investeringar i bolag som i icke obetydlig omfattning tillverkar eller
säljer vapen eller krigsmateriel. Svenska kyrkan utesluter även investeringar i bolag som är
aktivt involverade i utveckling och produktion av särskilt inhumana vapen eller dess
specialkomponenter. Med aktivt involverade avses tillhandahållandet av produkter och tjänster
som är specifikt anpassade för vapnet.

Definition av vapen och vapenrelaterad krigsmateriel
Med vapen avses produkter avsedda att döda, stympa eller ödelägga och som säljs för militära
ändamål. Med krigsmateriel avses produkter eller delkomponenter som är speciellt utvecklade
för att ingå i vapen eller vapensystem. Produkter och tjänster som omfattas av Svenska kyrkans
policy utgår från bilagan till förordningen (2019:314) om krigsmateriel, som kan hämtas från
hemsidan för Inspektionen för Strategiska Produkter (lSP)5. Produkter som omfattas är all
krigsmateriel för strid (KS) samt de produkter och tjänster under övrig krigsmateriel (ÖK) som
signifikant modifierats (specialanpassats) för att användas i KS. Övriga produkter i bilagan
omfattas ej då de bedöms ha dubbla användningsområden (militärt/civilt, så kallade dual use-
produkter) och/eller saknar tydlig koppling till stridsfunktionen. En vägledning på engelska
finns häré.

Definition av särskilt inhumana vapen
Med särskilt inhumana vapen menar Svenska kyrkan sådana vapen som strider mot folkrättens
principer om att vapen måste kunna diskriminera mellan civila och militära mål och inte får ha
oproportionerlig skadeverkan. Vapen bedöms utifrån dessa två principer uteslutande, oavsett om
det finns internationella avtal som reglerar det specifika vapnet eller inte. Således bedöms
kärnvapen genom sin icke-diskriminerande och oproportionerliga skadeverkan strida mot
Svenska kyrkans policy även om ett internationellt avtal (Ickespridningsavtalet) tillåter
kärnvapen i viss utsträckning. Exempel på vapen som uppfyller Svenska kyrkans definition av

5 httDsz//isp.se/media/l3 13/sf52019-3 l4.t)df
6 . -
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särskilt inhumana vapen: massförstörelsevapen (WMD), vapen reglerade i CCW (Convention on
Certain Conventional Weapøns), personminor, klusterbomber samt vapen som innehåller
utannat uran.

6.3.3 PRODUKTION AV ALKOHOL, TOBAK OCH SPEL OM PENGAR
Grunden i Svenska kyrkans ñnanspolicy är att investeringar ska göras i ansvarsfulla och
hållbara bolag som bidrar till lösningar på olika utmaningar i samhället (se 6.2.2). För att
underlätta för förvaltare att göra likartade bedömningar har vi satt tydliga ramar för
investeringar i följande branscher.

Alkohol
Restriktioner beträffande alkohol har sin grund i de omfattande sociala och hälsomässiga
skadeverkningar som är ett resultat av missbruk av alkohol. Svenska kyrkan investerar inte i
företag där omsättningen från produktion av alkoholhaltiga drycker överstiger fem procent (5%)
av den totala omsättningen. Med alkoholhaltiga drycker menar vi de drycker som har en högre
alkoholhalt än 2,25 volymprocent.

Tøbak
Företag som tillverkar tobaksprodukter uppfyller inte kraven på ansvarsfullhet med anledning
av tobaksprodukternas negativa hälsoeffekter. Svenska kyrkan investerar inte i företag där
någon del av omsättningen (0%) kommer ñän produktion av tobak eller tobaksprodukter.

Spel om pengar
Spel om pengar kan leda till ett spelberoende som påminner om andra typer av missbruk och
som kan förorsaka förödande konsekvenser. Svenska kyrkan investerar inte i företag vars varor
och tjänster relaterade till spel om pengar omsätter över fem procent (5%) av den totala
omsättningen. Bolag vars huvudsakliga affärsidé är produkter för design eller utveckling av
mjukvara eller plattformar för spel om pengar är inte heller investeringsbara.

6.3.4 DISTRIBUTION AV ALKOHOL, TOBAK OCH SPEL OM PENGAR
För bolag som inte producerar men distribuerar alkohol, tobak eller spel om pengar har Svenska
kyrkan inga absoluta begränsningar, därför att det är problematiskt att inhämta och säkerställa
denna typ av data samt dra gränser som leder till en rättvis och meningsfull bedömning. Om
bolag väljs in som är verksamma inom sådan distribution ska förvaltaren kunna motivera även
dessa val av bolag utifrån kraven på ansvarsfullhet i avsnitt 6.2.2 i denna finanspolicy.

6.3.5 PRODUKT[ON OCH DISTRIBUTION AV PORNOGRAFI
Svenska kyrkan investerar inte i produktion eller aktiv distribution av pornografi som på ett

ohöljt och utmanande sätt återger sexuella situationer eller händelseförlopp, där människans
värde och värdighet kränks.

Definitioner och awäggi'ggar
Med aktiv distribution avses marknadsföring eller försäljning som är ett resultat av företagets
egna aktiva åtgärder.

Enligt Nationalencyklopedin är pornografi en ”. .. benämning på sinsemellan mycket olika, i
underhållande och lustframkallande syfte framställda beskrivningar av människans erotiska livz"

Svensk lagstiñning har idag inskränkningar i fråga om skildringar av ”sexuellt våld eller tvång”
och mot "barn i pomograñska sammanhang”. Även den lagliga pomografm kan dock i många
fall kopplas till att människans värde och värdighet kränks. Icke desto mindre finns också
erotisk eller pomogratisk litteratur och film som bejakar en sund sexualitet hos både män och
kvinnor.

Det är dock svårt att dra en skarp linje mellan det sunda och det kränkande. Vad som är tabu och
skamligt har dessutom förändrats genom tiderna och ser olika ut i olika kulturer. Det finns, vad
vi känner till, inga börsnoterade bolag som producerar det vi i dagligt tal menar med pornografi.
Icke desto mindre har vi en nollgräns för produktion av pornografi.

13
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Distribution av pornografi är däremot en mer komplicerad fråga. Bolag som distribuerar
pornografi redovisar inte sina intäkter från detta segment. Det ärmed andra ord svårt att bedöma
innehållet i och omfattningen av programutbudet hos exempelvis en ñlmdistributör. Det man
trots allt kan bedöma är om bolaget i fråga aktivt marknadsför pornografi. Därför avstår
Svenska kyrkan från att investera i företag vars intäkter kommer från företagets egna aktiva
åtgärder inom marknadsföring och distribution av pornografi.

6.4 Utvärdering av innehavens följsamhet mot policyn
En extern utvärdering, så kallad screening, av innehav som kan relateras till bolag (aktier,
företagsobligationer, mm.) ska göras regelbundet i syfte att säkerställa att policyns riktlinjer
efterlevs, främst avseende internationella normer och kontroversiella verksamheter.

6.5 Förvaltarnas ansvar
Finansbranschen utvecklas mycket snabbt inom hållbarhetsområdet. För att förstå hur denna
ñnanspolicy ska omsättas i praktiken finns dokumentet ”Placeringsanvisningar för etik och
hållbarhet”. Dessa är mer tekniska och uppdateras regelbundet. Den som förvaltar kapital åt
Svenska kyrkan har ett ansvar att ta del av både denna policy och de tillhörande
placeringsanvisningama för etik och hållbarhet samt säkerställa att det finns processer och
kompetens internt för att leva upp till skrivningarna i dessa dokument.
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EGENDOMSNÃMNDEN
SAMMAWDESDATUM DAGORDNINGSNUMMER TYP AV ÄRENDE

_
2021-04-13 Klicka här för att ange text. Beslutsärenden

HANDLÅGGARE ÅRENDENUMMER
Katarina Hallenborg PLT 2021-0061

IX Bamkdnsekvensanalys genomförd

Beslutsförslag
Egendomsnämnden föreslår stiftsfullmäktige att fastställa ny kapitalförvalmingspolicy för Lunds
stifts prästlönetillgångar enligt framlagt förslag.

Ärendebeskrivning
Förslag till ny kapitalförvaltningspolicy föreligger.
Den nya policyn är mer överskådlig och mindre detaljerad än föregående policy. Det medför att det
åligger egendomsnämnden att mer i detalj reglera fördelningen mellan olika tillgångsslag, såväl
vad gäller förhållandet aktier - räntor som vad gäller svenska - utländska placeringar. Fördelen
med detta är att förvaltningen kan agera snabbare på förändringar på kapitalmarknaden utan att för
den skull ta större risker än vad som är tillåtet enligt policyn.

Bakgrund/överväganden
Tidigare gällande kapitalförvaltningspolicys har varit utförliga och detaljerade. Detta har medfört
att egendomsnämnden inte alltid haft möjlighet att allokera placeringama på bästa sätt för att
generera en hög avkastning. Genom att förenkla kapitalförvaltningspolicyn och låta den på ett mer
övergripande sätt sätta ramarna för placeringama avseende limiter och olika risker ökar
möjligheten för egendomsnämnden att med en större rörlighet anpassa placeringama mer löpande
och förvalta fondmedlen mer aktivt.

Jämfört med tidigare policy är förslaget mer kortfattat och innehåller färre facktermer. Exempel på
förändringar är:
- endast ett avkastningsmål (tidigare två olika),
- förenklad matris över tillåtna tillgångsslag som innebär att egendomsnämnden beslutar om var
inom spannet man ska ligga,
- höjd övre och undre gräns för aktier samt sänkt övre och undre gräns för räntor, vilket är i linje
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med nationell nivås rekommendationer om att betrakta fastighetsinnehavet som ränteplaceringar,
- sänkta krav på ränteplaccringarna för att ökamöjligheten till avkastning.

Barnkonsekvensanalys
Beslutet innebär att tidigare kapitalförvaltningspolicy ersätts av en ny policy som ger ökade
möjligheter för ett snabbare beslutsfattande. Beslutet bedöms inte påverka barn i något avseende
och några intressekonflikter anses inte förekomma.
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EGENDOMSNÄMNDEN
DATUM FÖR MÖTET TID pLATs
2021-04-13 00:00-00:00 Sessionssalen

5 21 PLT 2021 -0061

Kapitalförvaltningspoliey för Lunds stifts prästlönetillgångar

Beslut

Egendomsnåmnden föreslår stiftsfhllmâktige att fastställa ny kapitalförvalmingspolicy för Lunds stifts
prästlönetillgångar enligt framlagt förslag.

Ärendebeskrivning
Förslag till ny kapitalförvaltningspolicy föreligger.

Den nya policyn är mer överskådlig och mindre detaljerad än föregående policy. Detmedför att det åligger
egendomsnämnden att mer i detalj reglera fördelningen mellan olika tillgångsslag, såväl vad gäller
förhållandet aktier - räntor som vad gäller svenska - utländska placeringar. Fördelen med detta är att
förvaltningen kan agera snabbare på förändringar på kapitalmarknaden utan att för den skull ta större risker
än vad som är tillåtet enligt policyn.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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STIFTSSTYRELSEN
DATUM FÖR MÖTET TID

_-

PLATS

, _ _ Sammanträdesrum, Kapitelhuset, Krañstorg 12 B20214443 09-00 “'00
i Lund, samt digitalt via Pexip

§ 33 PLT 2021-0001

Förslag tlll Kapltelförvaltnlngepollcy för Lunds stifts prästlönetlllgángar

Stiftssgrelsens förslag till beslut

1. Stiñsstyrclsen överlämnar förslaget till Kapitalförvaltningspolicy för Lunds stifts
prästlönetillgångar till stiñsfullmâktige för fastställande.

Ärendebeskrivning
Avdelningschefen för avdelning för egendomstörvaltning föredrar ärendet.

l ärendet föreligger ett förslag till Kapitalförvalmingspolicy för Lunds stiñs pråstlönetillgângar.

Mats Hagelin yrkar bifall.

Förslag till Kapitalförvaltningspolicy
Egendomsnämndens protokoll § 21/21

Tjänsteutlåtande

Justerandes signum: Utdragsbstyrhnde

r yiia,
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EGENDOMSNÄMNDEN
DATUM FÖR MÖTET TID PLATS
2021-04-13 00:00-00:00 Sessionssalen

§ 21 PLT 2021-0061

Kapitalförvaltningspollcy för Lunds stifts prästlönetillgångar

Beslut

Egendomsnämnden föreslår stiftsfullmäktige att fastställa ny kapitalförvaltningspolicy för Lunds stifts
prästlönetillgångar enligt framlagt förslag.

Ärendebeskrivning
Förslag till ny kapitalförvaltningspoliey föreligger.

Den nya policyn är mer överskådlig och mindre detaljerad än föregående policy. Det medför att det åligger
egendomsnämnden att mer i detalj reglera fördelningen mellan olika tillgångsslag, såväl vad gäller
förhållandet aktier - räntor som vad gäller svenska - utländska placeringar. Fördelen med detta är att
förvaltningen kan agera snabbare på förändringar på kapitalmarknaden utan att för den skull ta större risker
än vad som är tillåtet enligt policyn.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



gizmum-sunmr:rømpømm:mum

Svenska kyrkan '§- 1 “l
LUNDS STIFT

Tjänsteutlåtande
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ANSVARIG ENHET DATUM

LUNDS STIFT 2021 -04-21

MOTESINSTANS
STIFTSSTYRELSEN
SAMMANTRÄDESDATUM DAGORDNINGSNUMMER TYP Av ÄRENDE

_

2021-04-23 . Beslutsärenden

HANDLÃGGARE ÅRENDENUMMER
Eirik Ski S 2021-0392

El låamkonsekvensanalys genomförd

i

Beslutsförslag
Stiftsstyrelsen föreslår süñsñrlhnäküge besluta

g ledamöter får delta i stiftsfullmäktiges sammanträden samt de underliggande organens
sammanträden på distans,
att_ detta sker genom ljud- och bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare
kan se och höra varandra och delta på lika villkor,
at. det är ordföranden i respektive organ som beslutar om sammanträdet ska hållas på distans.

En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid sammanträdet.

Ärendebeskrivning
Genom en ändring i kyrkoordningen har det öppnats upp en möjlighet att kunna hålla
sammanträden på distans om stiftsfullmäktige beslutar det för sig själv och för underliggande organ
som tex. stiñsstyrelsen, egendomsnämnden och olika utskott. Bestämmelsen trädde i kraft den 1

januari 2020, 3 kap. 17 a § kyrkoordningen.

Kyrkostyrelsen har sedan under våren 2020 kommit med en ytterligare bestämmelse om möten på
distans som gäller under extra ordinära situationer som den nuvarande pandemin. Den
bestämmelsen underlättar möten på distans då det inte ställs krav på både ljud- och bildöverfön'ng
utan det kan räcka med bara ljudöverföring. Denna bestämmelse tillkom eñersom de flesta
kyrkofullmäktige och stiftsfullmäktige ännu inte hade hunnit ta beslut om att tillåta deltagande på
distans och pandemin var ett faktum. När pandemin är över finns dock grundbestämmelsen i 3 kap.
17 a § i kyrkoordningen kvar.

Barnkonsekvensanalys
Att så lång som möjligt underlätta för kyrkliga organ att kunna genomföra sammanträden så att
nödvändiga beslut ska kunna fattas år till fördel för såväl vuxna som barn- och ungdomar.

I tjänsten

Eirik Ski
1:e stiftsjurist
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§ 43 8 2021-0392

Deltagande på distans

Stlftsstnelsens förslag till beslut
1. Stiftsstyrelsen föreslår stiñsfullmâktige besluta att:
- ledamöter får delta i stiftsfullmäktiges sammanträden samt de underliggande organens

sammanträden på distans,
- detta sker genom ljud- och bildöveri'oring i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan

se och höra varandra och delta på lika villkor,
- det är ordföranden i respektive organ som beslutar om sammanträdet ska hållas på distans.
- En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid sammanträdet.

Ärendebeskrivning
1:e stiñsjun'sten föredrar ärendet.

Genom en ändring i kyrkoordningen har det öppnats upp en möjlighet att kunna hålla sammanträden på
distans om stiñsfullmäktige beslutar det för sig själv och för underliggande organ som Lex. stiñsstyrelsen,
egendomsnâmnden och olika utskott. Bestämmelsen trädde i krait den 1 januari 2020, 3 kap. 17 a §
kyrkoordningen.

Kyrkostyrelsen har sedan under våren 2020 kommit med en ytterligare bestämmelse om möten på distans
som gäller under extra ordinära situationer som den nuvarande pandemin. Den bestämmelsen underlättar
möten på distans då det inte ställs krav på både ljud- och bildöverf'oring utan det kan räcka med bara
ljudövertöring. Denna bestämmelse tillkom eftersom de flesta kyrkofullmäktige och stiñsfullmâktige ännu
inte hade hunnit ta beslut om att tillåta deltagande på distans och pandemin var ett faktum. När pandemin
är över finns dock grundbestämmelsen i 3 kap. 17 a § i kyrkoordningen kvar.

Barnkonsekvensanalys föreligger i ärendet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande

Jumnndel sign-tm' Utdnmestyrkmde
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Förslag på ändratmålkapiul

Kyrkomötet beslutade 2006 om ändringar i Kyrkoordningens bestämmelser om
budgetbalanskravet för församlingar, pastorat och stiñ. Kortfattat innebär detta att
fullmäktige ska fastställa ett långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek, ett s k
målkapital, för att garantera en ekonomisk ställning som utgör en betryggande buñ'ert
vid ekonomiska svårigheter. Den del av eget kapital som överstigermålkapitalet kan
användas av fullmäktige för att t exmöta variationer i resultatet mellan åren. De enheter
som har ett eget kapital som understigermålkapitalet saknar sådan handlingsfrihet och
måste istället ha framtida positiva resultat tör att det egna kapitalet ska kunna byggas
upp och nå nivån för det uppsatta målkapitalet.

Kyrkoordningen stadgar (KO 49§5) ”Stittsfullmäktige ska fastställa ett långsiktigt mål
för det egna kapitalets storlek. Måluppfyllelsen ska redovisas i årsredovisningen. I det
fall eget kapital understigermålsatt nivå ska fullmäktige årligen fastställa ett
åtgärdsprogram för hurmålet ska nås. I detta fall ska budgeten upprättas så att
intäkterna överstiger kostnaderna, om det inte ñnns synnerliga skäl mot det. (SvKB
2006:12)

En beräkningsmodell ñnns ñ'amtagen för att beräkna rätt nivå påmålkapitalet.
Berälmingsmodellen redovisas nedan:

Materiella anläggningstillgångar
+ Risker i Övriga tillgångar
+ Övriga risker

a. risker för oförutsedda underskott
b. risker på grund av uttrâden/uttlytminyavfollming
c. risker i näringsverksamhet

+ Eventuent avkastningskapital
=Miniminivå förmålkapitalet

Utiñ'ån denna modell så har süñakansliet tagit fram en analys över de ekonomiska
risker som kan medföra att Lunds stiñ skulle behöva utnyttja hela eller delar av sitt
målkapital. Riskerna har även kopplats med belopp i kronor.

POSTADRESS: Box 32. 221 00 lund BESÖKSADRBS: 1(an 12 B 223 50 land
TELEFON: 046-15 55 00 FAX: 046-15 56 21 wwwnmskakyrlmudlundaeün
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Återanskañ'ningsvârde f'ormateriella anläggningstillgångar: 10.000.000
Nedskrivning av finansiella tillgångarmotsvarande
20% av bokf'ort värde, ca. 95 MSEK: l9.000.000

Möjlighet att hjälpa församling i akut kris: 18.000.000

Lån till Åkersberg: 30.000.000

Ökat medlemsutlräde under] år (5% på årsbasis 60MSEK): 3.000.000

Total buffert, målkapital: 80.000.000

Arbetsutskottet beslutar föreslå stiftsstyrels- föreslå stiftsfullmäktige
g, Lunds stiñ vid innevarandemandatsperiods slut skall ha ettmålkapital som
motsvaras av eget kapital uppgående till 80.000 KSBK.

Stefan koo
Ekono 'che

POSTADRESS: Box 32, 221 00 Lund BESÖKSADRESS: Kram 12 B 223 50 lund
TELEFON: 04645 55 00 FAX: 046-15 56 Zl wmsvmsknkyrkmJe/lundsniñ
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Målkapital

Beräkningsmodell förmålkapitnl

Materiella anläggningstillgångar
+ Risker i övriga tillgångar
+ Övriga risker
a. risker för oförutsedda underskott
b. risker på grund av uthädenlutflyüninglavfolknlng
c. risker i näringsverksamhet
+ Eventuellt avkastningskapiial
= MInimlnlvå för målkapital

Lunds stift bör ha buffert för:

Nedskrivning av finansiella tillgångar,
nedskrivning med 20% av 95 MSEK (boldört värde): 19 000

Möjlighet att hjälpa församling i akut kris 18 000

Län till Åkersberg 30 000

Ökat medlemsutlráde (5% på årsbasis 60 MSEK) 3 000

Återanskaffningsvärde för lillgångar som ej låcks av försäkring 10 000

Total 50 000
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LUNDS STIFT

Sammanträdesprotokoll

STIFTSSTYRELSEN
r. 'H' I .' i TID PLATS

, _ _ Sammanträdesruml, Kapitelhuset, Kmitstorg 12 B2021-04-23 09.00 11.00
i Luni samt digitalt via Pexip

§ 39 3 2021-0308

Förslag på ändrat målkapitel

Stiftsstyrelsens förslag till beslut

1. Stiftsstyrelsen föreslår stiftsftrlimâktige att fastställa att Lunds stift vid innevarande mandatperiodsslut ska ha ettmålkapital som motsvaras av eget kapital uppgående till 80 miljoner kronor.

Ärendebeskrivning
Ekonomichefen föredrar ärendet.

Kyrkomötet beslutade 2006 om ändringar i Kyrkoondningens bestämmelser om budgetbalanskravet tör
församlingar, pastorat och stift. Kortfattat innebär detta att fullmäktige ska fastställa ett långsiktigt mål för
det egna kapitalcts storlek, ett s. k. målkapital, för att garantera en ekonomisk ställning som utgör en
betryggande buffert vid ekonomiska svårigheter. Den del av eget kapital som överstiger målkapitalet kan
användas av fullmäktige för att t ex möta variationer i resultatet mellan åren. De enheter som har ett eget
kapital som understiger målkapitalet saknar sådan handlingsfrihet och måste istället ha framtida positiva
resultat för att det egna kapitalet ska kunna byggas upp och nå nivån för det uppsatta målkapitalet.

Beslutsunderiag
Tjänsteutlåtande
Arbetsutskottets protokoll § 42/21

JWW "
Utdragsbestyrkande1

4
*-



' :. _bin-'m' v mnwun.muamrmüw

Svenska kyrkan 4- ana

LUNDS STIFT

Protokollsutdrag

MÖTESINSTANS
STIFTSSTYRELSEN
DATUM FÖR MOTEI'

" '
no PLATS

2021-04-23 00:00-00:00 Sammanträdesmm 1 samt digitalt

§ 39 8 2021-0308

Förslag på ändrat målkapital

Stiftsstxrelsens förslag till beslut

1. Stiñsstyrelsen föreslår stiftsfullmäktige att fastställa att Lunds stiñ vid innevarande mandatperiods
slut ska ha ett målkapital som motsvaras av eget kapital uppgående till 80 miljoner kronor.

Ärendebeskrivning
Ekonomichefen föredrar ärendet.

Kyrkomötet beslutade 2006 om ändringar i Kyrkoordm'ngens bestämmelser om budgetbalanskravet för
församlingar, pastorat och stiñ. Kortfattat innebär detta att fullmäktige ska fastställa ett långsiktigt mål för
det egna kapitalets storlek, ett s. k. målkapital, för att garantera en ekonomisk ställning som utgör en
betryggande buffert vid ekonomiska svårigheter. Den del av eget kapital som överstiger målkapitalet kan
användas av fullmäktige för att t ex möta variationer i resultatet mellan åren. De enheter som har ett eget
kapital som understiger målkapitalet saknar sådan handlingsfrihet och måste istället ha framtida positiva
resultat för att det egna kapitalet ska kunna byggas upp och nå nivån för det uppsatta målkapitalet.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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STIFTSSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
DATUM FÖR MOTEI'

"
TID "Tums

2021-04-07 00:00-00:00

§ 42 5 2021-0308

Förslag på ändrat målkapital

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Arbetsutskottet beslutar föreslå stiñsstyrelsen föreslå stiñsfullmäktige att Lunds stiñ vid

innevarande mandatperiods slut ska ha ettmålkapital som motsvaras av eget kapital uppgående till
80 miljoner kronor.

Ärendebeskrivning
Ekonomichefen föredrar ärendet.

Kyrkomötet beslutade 2006 om ändringar i Kyrkoordningens bestämmelser om budgetbalanskravet för
församlingar, pastorat och stift. Kortfattat innebär detta att fullmäktige ska fastställa ett långsiktigt mål för
det egna kapitalets storlek, ett s. k. målkapital, för att garantera en ekonomisk ställning som utgör en
betryggande buffert vid ekonomiska svårigheter. Den del av eget kapital som överstiger målkapitalet kan
användas av fullmäktige för att t ex möta variationer i resultatet mellan åren. De enheter som har ett eget
kapital som understiger målkapitalet saknar sådan handlingsfrihet och måste istället ha framtida positiva
resultat för att det egna kapitalet ska kunna byggas upp och nå nivån för det uppsatta målkapitalet.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Denna behandling '§ 14 Val av ledamot till domkapitlet' har inget tjänsteutlåtande.
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Motion till
Stiftsfullmäktige i Lunds stift

Studiecirkel om Ett biskopsbrev om klimatet

Biskopsbrevet om klimatet ligger till grund för Svenska kyrkans färdplan för klimatet. Helhetssyn
och engagemang utifrån den bästa tillgängliga kunskapen behövs, skriver vår ärkebiskop i förordet.
Ett steg på vägen att öka vår kunskap om klimatfrågan kunde vara att starta en digital studiecirkel
kring Ett biskopsbrev om klimatet för alla förtroendevalda. Tekniken finns nu och är väl beprövad.
Vi tror att många skulle uppskatta ett forum där vi kan fördjupa vår insikt i den ödesfråga som
klimatförändringen är.

Miljöpartister i Svenska kyrkan yrkar

att Lunds stift anordnar en digital studiecirkel kring Ett biskopsbrev om klimatet för alla
förtroendevalda i Stiftet.

Siv Bildtsén Carl-Henrik Henriz Ann Stenberg

Denna motion är beslutad av ovanstående personer (med flera) på digitalt möte med MPSK
den 27 oktober 2020.
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LUNDS STIFT
Ink. 2020 'H' 05

Motion till 27 oktober 2020
Stiftsfullmäktige i Lunds stift “55'“ Umnam.

Studiecirkel om Ett biskopsbrev om klimatet

Biskopsbrevet om klimatet ligger till grund för Svenska kyrkans färdplan för klimatet. Helhetssyn
och engagemang utifrån den bästa tillgängliga kunskapen behövs, skriver vår ärkebiskop i förordet.
Ett steg på vägen att öka vår kunskap om klimatfrågan kunde vara att starta en digital studiecirkel
kring Ett biskopsbrev om klimatet för alla förtroendevalda. Tekniken finns nu och är väl beprövad.
Vi tror att många skulle uppskatta ett forum där vi kan fördjupa vår insikt i den ödesfråga som
klimatförändringen är.

Miljöpartister i Svenska kyrkan yrkar

att Lunds stift anordnar en digital studiecirkel kring Ett biskopsbrev om klimatet för alla
förtroendevalda i Stiftet.

Ãüøm ÅyW/z (i i LM Head/tm:Siv Bildtsén Carl-Henrik Henriz Ann Stenberg
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ETT-EQNETÃNS
S'I'IF'I'SSTYRELSEN
DATUM FÖR MÖTET TID PLATS
2021-02-24 10:00- 11:40 Sammanuådearuml ochviaPexip

g 14 3 2020-0000

Motion till “allmänna från MPSK anghndo Studiecirkel om su blokopsbrov om
klimatet

' len försl till

1. Süñsstymhenbedumaüiömslåsüñsmnmihigcbeshmmmmoüonenbewamddå Sem
smüeñxbmdhupåböámmmmhüamnmäehmücdningünEubiskopsWom
klimatetochsom församlingar/pmmm Indiecil-klari samarbetemed Smsus.

Ãundobukrivnlng
Süflsdimktorn tömdm ärendet.

ModmhmmkommitüDWigcñhMPSKWmmMedrkelomEubükopshwm
klixmtetbörstartasimndssüñ.

Süñsñxllmâküge beslutarpñsammantrñdetZOZO-ll-Z'l atmniummolionmtill stiñsstymlsmför
bemdningochbcclut.

Smsusatudief'orbnndharpåbñtjatm'bewtmcdatttaüammsmdiehandledningüllEubiakOpsbrevom
klimateLDiMmWähmügclhnñrmüngdpmmmümüHmined
Sensus.

Motionñ'ånMPSKñmliggeriirmdeL

KusünEnglcyrkarbifalllillñulagct.
Mats“agelinyrkubifalltülñrslagct.

hmmm_ W
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Bön för klimatet
Evige Gud, hela jorden är full av din härlighet.

Till dig här vi fram Skapelsens våndor i klimatkrisens tid.
Vi ber om naden att få göra gott,
Som dina skapade medskapare.

Jesus Kristus, du har gått på vår jord och lever mitt ibland oss.
Gör oss känsliga för människors och hela Skapelsens lidande.

Stärk oss i arbetet för ett värdigt liv,
I rättvisa och solidaritet med dem som lever

och kommer att leva.

Heliga Ande. modets och självbesinningens kraft.
Du talar till vara samveten.

Trösta oss när vi lider och plågas av ångest.
Ge oss oro när vi domnari bekvämlighetens ro.

Skapa om oss till att bli vad vi är:
en endamänsklighet under samma himmel.

ur Ett biskopsbrev om klimatet. Svenska kyrkans biskopar 2019
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Samtalsguide - en introduktion
Att samtalamd varandra ger nya perspektiv.
Det kan låta stort, och det är det. Möten mellan
människor ger möjlighet att ta del av hur andra tän- r , - ,

ker och resonerar. I mötet och samtalet behöver du
inte vara tvärsäker på ad du yker, kanske är det
t 0 m en tillgång att få fundera högt och provtänka.

Metodtips ,_ , ..

Läs gärna med pennan i hand. Att i marginalen sätta utropstecken (l) för
det som blir en aha-upplevelse och ett frågetecken (?) för det som blir
oklart, underlättar när det är dags att i gruppen samtala om det aktuella ._ _

kapitlet.
Ni kan inleda eller avsluta sammankomsten med ”Bön för klimatet”.

Det kan ge både sammanhang, kontinuitet, styrka och tröst när samtalen
kan kännas svåra.

Modell för samtalet
Hur många gånger ni träffas bestämmer ni själva men runt sex träffar kan
vara en utgångspunkt. - '- - -- ___- --- ,

Låt sammanhanget, tiden, deltagarnas intresse och förutsättningar,
avgöra hur genomgången av boken ska läggas upp och anpassa antalet
samlingar och gruppens samtal utifrån era förutsättningar. _-

En träffkan t ex vara 3x45 minuter, inklusive småprat, fika och paus
och ha följande upplägg:

Runda
Börja varje träffmed en runda där var och en får möjlighet att berätta för ---- - -

de övriga i gruppen om sitt helikopterperspektiv. Låt var och en tala utan
att kommentera det som sägs. Det är bra att inte värdera det som sägs, utan
istället lyssna och ta in. _
Samtal ” -

Gruppen samtalar utifrån de frågor som samtalsmaterialet ger förslag på
eller lyfter de tankar som finns i gruppen.

Avslutning
Avrunda med att var och en får säga ett par ord kring reflektioner utifrån
backspegeln.
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Att tänka på innan start
Kom Överens om vilka samtalsregler som ska gälla för det goda samtalet.
Utse en samtalsledare som värnar om att alla kommer till tals, att gruppen
håller sig till ämnet, att tiden fördelas rättvist och att ni möter varandra i

respekt.
Vi samtalar inte för att ”vinna” utan för att få nya perspektiv och berika

varandra. Tillåt dig och andra att testa tankar även om de inte är färdiga.
Ta kontakt med ditt närmaste Sensuskontor så får du hjälp med att

komma igång. Du kan få fler tips och idéer på pedagogiska metoder som
underlättar samtalet i gruppen. Det är enkelt att registrera din cirkel hos
Sensus: sensus.se/startacirkel.

Upplägg för varje kapitel:
Helikopterperspektiv
. Det här avsnittet handlar, som jag ser det, i huvudsak om
0 Under den här träffen vill jag gärna prata om

Samtala om
- Rubriker med samtalsfrågor/metoder.

Backspegel
- Har vi berört det vi önskat i helikopterperspektivet i början av

samlingen?
- En ny tanke jag fått.
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1. Vad vet vi?
Helikopterperspektiv
Det här' avsnlnethándlár

'

ser dem huvudsako'rn .'.J

Under den här träffen vill jag
gärna prata om .,.

Samtala om

Fakta från IPCC
- Med 95 procents säkerhet orsakar mänskliga aktiviteter merparten av de

klimatförändringar som kan observeras
- Den globala medeltemperaturen ökade med cirka 1 grad mellan förindustriell

tid och 2017.
- Utan ytterligare åtgärder för att minska växthusutsläppen. än de som finns

på plats idag, uppskattar klimatpanelen att resultatet är 2100 skulle bli en

temperaturökning om 2.5-7,8 grader.
- Havsytan stiger för närvarande med drygt 0,3 cm per år. Den beräknas stiga

med mellan 30 och 80 cm under detta sekel, och därefter fortsätta stiga.
- Många ekosystem på land och i haven, och de ekosystemtjänster de leve-

rerar, har redan förändrats till följd av den globala uppvärmningen.

- Vilka tankar och funderingar väcks hos dig när du läser faktarutan om

IPCC, Parisavtalet och de 5 punkterna?
- Vilka möjliga vägar eller åtgärder ser du för att vi ska kunna hålla oss

till en global uppvärmning om max två grader.
. Vi behöver fördela jordens resurser så att allas grundläggande behov

blir tillgodosedda. Det handlar bl a om våra matvanor: mindre mängd
kött och mer fullkorn och rotfrukter.

MW:SW
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- Vad är du beredd att förändra i din vardag?
- Vad menas med klimaträttvisa?
- Det är inte för sent- det finns alltid ett hopp! Diskutera och ge goda

exempel på att det finns hopp och vad vi redan gör och kan göra mer av.

Konsekvenser och handling
Kryssa för de tre alternativ nedan som du tycker är viktigast för attmot-
verka klimatkrisen. Dela med varandra. Samtala också om vad din försam-
ling kan göra för skillnad.

Förändrade konsumtionsmönster t ex kläder, renoveringar i hemmet
Resande/resemönster t ex utlandsresor, flyg
El-bilar
Fler och bättre allmänna kommunikationsmedel

Förnybar energi t ex sol, vind, vatten

EJ
EI
D
EI
D
EJ

Förändrade matvanor t ex mer fullkorn, rotfrukter mm och
betydligt mindre rött kött

E] Egna förslag

Backspegel @
Har vi berörtdet Vi önskat i hellkopter- En ny tanke jag fått
perspektivet i början av samlingen?
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2. Hur blev det så här?
Helikopterperspektiv g
Det här 'avsnittet handlansom Jag
ser dem huvudsak om ..'. t .

' '

Under den här träffen vill jag
gärna prata om

Samtala om a
Den moderna världsbilden
I kapitel 2 beskrivs friktioner och symmetri eller motstånd och samman-

hangmellan naturvetenskap/naturens bok och teologi/Bibeln, olika syn-
sätt och teorier kring världsbilden.
- Vad ser du för friktioner och symmetrier mellan naturvetenskap och

teologi idag?
' Vad förmedlar media för bilder?
- Hur talar vi om naturvetenskapen i kyrkan?

Kunskapsnivån och medvetenheten om komplexa sammanhang har ökat
och ändå är det en stor del av jordens befolkning som inte kan äta sigmätt.

Uttrycket Kunskap är makt känner vi igen. Ett annat uttryck och kanske

perspektiv är Kunskap är möjlighet.
- Vad är det för skillnad i uttrycken?
- Går de att kombinera?



Mall?“

Tillväxt och ekonomi
- Det talas i boken om Oikos, ekologi och ekumenik - hur hör det ihop?
- Tillväxt, konsumtion, ökad materiell välfärd, för många men inte för

alla. Vi behöver hitta sätt att omfördela resurser. Vad är jag beredd att
förändra i mitt liv?

° Hur kan vi hjälpa och uppmuntra varandra till förändringar som
möjliggör ett mer hållbart samhälle?

0 På vilket sätt kan bibelordet i Markusevangeliet 8:36 vara en ögon-
öppnare utan att moralisera kring konsumtion, att vi får det bättre ställt
och ökar vårt välbefinnande? ”Vad hjälper det en människa att vinna
hela världen om honfår betala med sitt liv?”

Backspegel @
Har vi berörtdetvi önskat I helikopter- En ny tanke jag fått

'

perspektiveti början av samlingen?



gumman MnMFSK om!!! om -uøzo-oønnmrønm MnIPSK ' una: MW:SDMW

3. Saklighet, hot och hopp
Helikopterperspektiv ®

Under den här träffen vlluag
gärna prata om

Det här avsnlttet handlar. 'sem jag
ser det. I huvudsak om ...

Samtala om a
Klimatmål och hinder
Klimatkrisen är konkret och verklig. Den är ett hot och samtidigt ser vi
hopp i flera saker som sker i positiv riktning. Se de 17 globala målen från

Agenda 2030 på sidan 16.

' Vad ser du som skeri positiv riktning?
- Vad längtar du efter?
- Vad känner du vrede över?

Många upplever att det går trögt i arbetet med klimatomställning. Boken
ger några svar på vad det kan vara för krafter i samhället och hos oss själva
som försvårar och sätter hinder:

El Människans närsynthet och kortsiktighet i all planering
El Intressekonilikter och fördelningskonflikter
El Allmänt motstånd mot förändringar

- Om du skulle rangordna dessa krafter, hur skulle det se ut?
Sätt en etta framför det som du anser påverkar mest och
en trea för det som påverkar minst.

- Finns det fler krafter som gör att det går trögt?
- Vad kan den lokala församlingen göra för att motverka trögheten?

9
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Existentiell oro
Klimatkrisen påverkar oss även i vårt mående, vi känner oro och otill-
räcklighet, ångest, vrede och depression. Vi reagerar på olika sätt: några
engagerar sig, några orkar inte bry sig eller sluter sig i en bubbla.
- Vad behöver jag när jag känner oro, förtvivlan och när tankarna går

i en negativ spiral?
- På vilket sätt kan jag vara ett stöd för andra?
° Hur kan vi tillsammans göra; i församlingen, idrottsklubben, kören?

Ansvar
Gör om gör rätt, är en uppmaning som vi ibland använder när vi upptäck-
er att något blir fel. Vem eller vilka är det som ska ändra sig och göra rätt?
Frågan om ansvar för klimat och hållbart liv gäller både för individen och
för oss gemensamt.
- Hur kan jag hjälpa mig själv att se mitt ansvar, min del av helheten?
- Hur kan vi vara ett stöd för varandra utan att hamna i skuldbeläggande?

Hopp och framtidstro
”Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet
om det vi inte kan se.” Hebreerbrevet 11:1

Vi människor behöver hopp för att orka och för att se en mening. Tron ger
ett hopp, livet är starkare än döden. I kyrkan finns flera berättelser som vill
hjälpa oss att bli stärkta i tro, hopp och drömmar.
- Är det någon speciell berättelse som ger dig hopp i klimatkrisen?
- Barnperspektivet i klimatfrågan - hur kan församlingen arbeta med

att lära och undervisa barn och unga om klimatkrisen och samtidigt
ingjuta hopp och framtidstro?

Backspegel @
Har vi berört det vi önskat i helikopter- En ny tanke Jag fått -

perspektivet i början av samlingen?

10
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4. Jorden, hoppet och
framtiden - hur kan vi tro?
Helikopterperspektiv @

Under den här träffen vllIJag
gärna prata om

Det här avsnittethandlar. som jag
ser det. I huVudsek om .'.. '

Samtala om G
Människan och skapelsen
Läs de två skapelseberättelserna. Den första hittar ni i Första Moseboken
1:1-2z4a och den andra i Första Moseboken 2:4b-25.

I den första skapas människan till Guds avbild med uppdrag att härska.
Det har ofta lett tanken till exploatering av skapelsen.

I den andra skapelseberättelsen skapar Gud människan av stoft/jord från
marken och blåser liv i människan och Gud planterar Edens Lustgård där
människas roll blir en sorts ”trädgårdsmästare” eller förvaltare för att
”bruka och vårda”. Det har missförståtts och gett upphov till negativa
konsekvenser såsom t ex hierarkiska strukturer.
0 Vad blir förståelsen av de två skapelseberättelserna och dess eventuella

konsekvenser? Problematisera gärna.
- Vilken människosyn förmedlas i de båda berättelserna?
0 Om Gud skapar världen och allt levande och vi är Guds avbild -

vilka konsekvenser ser du att det skulle kunna få för vårt sätt att
handskas med resurser och relationer?

11
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Människan som skapad medskapare
Vi har tittat på de två skapelseberättelserna som båda leder till en idé om
att människan har rätt att förbruka resurser och ej bruka. Kan vi se andra
tolkningar som leder framåt på ett mer hållbart sätt?

I kristen tro är frälsningshistorien det centrala, att Gud valde att bli
människa i Jesus Kristus. Det ger en nära samhörighet mellan Gud,
människan och skapelsen.

Ibland talar man om människan som skapad medskapare vilket gör oss an-
svariga för vårt handlande samtidigt som det ger oss stora möjligheter att

påverka.
0 Människan som ”skapad medskapare" - vad ger det för människosyn

och gudsrelation?

Hoppets folk och Visionen av Guds rike
I Matteusevangeliet 16:25 säger Jesus "Den som vill rädda sitt liv skallmis-
ta det, men den som mister sitt livför min skull, han skallfinna det”. I nästa
vers, Matteusevangeliet 16:26, fortsätter Jesus ”Vad hjälper det en männ-
iska att om hon vinner hela världen men måste sitt liv?Med vad ska hon

köpa tillbaka sitt liv?”

Vi kan behöva fundera kring vår egen roll, våra levnadsvanor och vad vi
behöver förändra i våra liv.
0 Dela tankar kring det som väcks hos dig när ni läser dessa bibeltexter.
' Konsumtion och kristen livstolkning - är det förenligt? Problematisera gärna
- Vad och hur kan man förstå, tänka och resonera kring ”Visionen av

Guds rike”?
- Vad kan "Befriad till handling” innebära? Fundera också över den

luterska traditionen att vi har de] i nåden, rättfärdiggjorda genom tron.
Hur kan nåden ge oss motiv att ta ansvar för miljön?

En ny tanke jag fått
i

Backspegel
Har vi berörtdet vi önskat I helikopter-
perspektiVet i början av samlingen?

12
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5. Vad gör Vi nu? Vägar framåt
Helikopterperspektiv 6

'Under den här träffen vill jag
gärna prata om

Det här avsnittethandlar. :om jag
ser detJhuüudsak 'om i

Samtala om a
Värderingar och beteenden
Det finns en orättvisa i klimatfrågan. De som drabbas först av klimatför-
ändringarna är de som lever i fattigdom. Det finns en misstänksamhet
och brist på tillit till rika länder i västvärlden. Kristen tro har en motbild
till detta, en bild av att utjämning och rättvisa måste ske. Läs gärna Andra
Korintierbrevet 8:8 och följande verser.

- Trots stora utmaningar är det viktigt att se att förändring är möjligt
oavsett om vi tar stora eller små steg framåt. Det är också viktigt att
göra det tillsammans. Ge några exempel på steg som du tillsammans
med andra har tagit. Vilka steg drömmer ni om att ta?

- Beteende, attityd och värderingar - hur hör de ihop? Ibland används
bilden av en näckros i en damm, där blomman symboliserar beteendet,
stjälken attityden och rötterna värderingarna. Bilden pekar på att be-
teendet är det som syns ovanför vattenytan, värderingar är djupt grun-
dade och attityder/åsikter något som binder samman värderingar och
beteende. Stämmer bilden? Vad händer när de inte hör ihop? Går det
att omvärdera och vad krävs? Samtala med varandra och dela erfaren-
heter.
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Framtiden börjar nu
Kyrkan som en motkraft mot budskapet att vi är våra prestationer och vår
konsumtion och en medkraft till att ge människor hopp, identitet och me-
ning. Vad kan vi göra nu, konkret? Hur kan kyrkan vara både en motkraft
och medkraft?

Ta ett papper, gör två spalter. Skriv MOTKRAFT som rubrik på ena sidan
och MEDKRAFT på den andra sidan. Måla, skriv, fotografera med mobi-
len, klipp och klistra eller kom på andra sätt att visualisera olika krafter.
Samtala om era bilder och tankar.

Backspegel @
Har vi beröndet vi önskat i henkopter- En ny tanke jag fått
perspektivet I början av samlingen?
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Uppmaningar
I slutet av boken riktas viktiga uppmaningar till Svenska kyrkans försam-
lingar, stift och nationella nivå, men också till beslutsfattare, myndigheter,
företag och kyrkoledare i hela världen.

Nu vill vi rikta oss till dig och din studiegrupp. Vi vill inspirera till att formu-
lera egna uppmaningar och förutom att formulera dem i skrift också gärna
använda fier kreativa metoder som att fota, måla eller varför inte brodera
eller på annat valfritt sätt vara kreativ i att formulera egna uppmaningar.

En uppmaning tillmina närmaste
ellermin familj:

Min klimatuppmaning tillmig 'själv t ex
i handling eller formulerat på annat sätt:

En uppmaning till min hemförsamllng: En uppmaning till en vän jag bryr
mig om:
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Fördjupning, tankar och tips
Utställning
- Arktis - medan isen smälter på Nordiska muséet, visas tom 2021.

www.nordiskamuseet.se/arktis

Film
- David Attenborough: A life on our planet.

Netflix

Bok
' Naturens rättigheter - att skapa fred med jorden.

Förlag: Universus Academic Press

Webb
- Hållbarhetsportalen

https://internwww.svenskakyrkan.se/hallbarhetsportalen

° Så bidrar Svenska kyrkan till Agenda 2030

www.svenskakyrkan.se/agenda2030

0 Sensus
www.sensus.se

- Världsnaturfonden
www.wwf.se

o Globala målen

www.globalamalen.se

c Biskopsbrevet
www.svenskakyrkan.se/biskopsbrev
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From: Siv Bildtsen
Sent: Fri, 16 Apr 2021 09:43:02 +0200
To: Lunds stift
Subject: motion till stiftsfullmäktige
Attachments: Mål 2021 motion.pdf

Hej!

Den här motionen skickar jag också på papper, underskriven, med post idag.

Vänliga hälsningar
Siv Bildtsén
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Motion till stiftsfullmäktige i Lunds stift. 2021-04-16

Lägg till ett fjärde övergripande mål för Lunds stift för 2022-2025

Vid stiftsfullmäktige den 27 november 2020 beslutade man om tre Övergripande mål för Lunds stift
för kommande mandatperiod 2022-2025. Dessa tre mål var ett förslag från biskop Johan, och när
jag först läste hans motivering för dem kände jag en djup glädje, detta är fint, detta vill vi göra. Men
vid närmare eftertanke insåg jag att det ju handlar om en helt annan planet än vår. En planet där man
inte har en annalkande klimatkatastrof och inte heller är i färd med att utrota den biologiska
mångfalden.

Men de flesta människor vet att vi har en annalkande klimatkatastrof 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 fjärde övergripande mål som visar att vi under den kommande
mandatperioden vill ta vårt ansvar fullt ut för klimat och miljö, och göra allt vi någonsin kan för att
inte bidra till klimat- och miljöförstöring. Vi har en teologisk grund för 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 klimameutral senast är 2030, dvs inte lämna något nettobidrag till
den globala uppvärmningen. Detta mål 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 övergripande mål för kommande mandatperiod i Lunds stift är:

Främjandearbetet 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 klimameutralitet uppnås år 2030.

Miljöpartister i Svenska kyrkan

Siv Bildtse'n


