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Ekonomiutskottets betänkande 2020:2

Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå
2019

Sammanfattning
I detta betänkande behandlas kyrkostyrelsens skrivelse 2020:2 Årsredovisning för
Svenska kyrkans nationella nivå 2019. Kyrkostyrelsen föreslår att kyrkomötet beslutar att fastställa årsredovisningen samt resultaträkningen och balansräkningen för
Svenska kyrkans nationella nivå 2019. Revisorerna tillstyrker att kyrkomötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen och att kyrkomötet beviljar kyrkostyrelsen
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Vidare behandlas Hållbarhetsredovisning 2019 för
Svenska kyrkans nationella nivå. Betänkandet omfattar även motionerna 2020:1 Dimensioner i hållbarhetsredovisningen samt motion 2020:7 punkten 1 Kapitalavkastningen.
Ekonomiutskottet föreslår att kyrkomötet fastställer årsredovisningen, resultatoch balansräkningen samt beviljar kyrkostyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Utskottet föreslår därutöver att motion 2020:1 samt motion 2020:7
punkten 1 avslås.
Till betänkandet finns en reservation.

Utskottets förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att
1. fastställa årsredovisning samt resultaträkning och balansräkning för Svenska kyrkans nationella nivå 2019,
2. bevilja kyrkostyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019,
3. avslå motion 2020:1
4. avslå motion 2020:7 punkt 1.

Skrivelsens förslag
Kyrkostyrelsens skrivelse 2020:2 Årsredovisning för Svenska kyrkans
nationella nivå 2019
Kyrkomötet beslutar att
1. fastställa årsredovisning samt resultaträkning och balansräkning för Svenska kyrkans nationella nivå 2019,
2. bevilja kyrkostyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
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Motionernas förslag
Motion 2020:1 av Daniel Engström m.fl. Dimensioner i hållbarhetsredovisningen
Kyrkomötet beslutar med anledning av kyrkostyrelsens skrivelse 2020:2 Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå 2019 att uppdra till kyrkostyrelsen att i kommande hållbarhetsredovisningar etablera hållbarhetsredovisning för teologisk, medlemsmässig, ekonomisk och organisatorisk hållbarhet. Dessa ska vara strategiskt uppbyggda med mätbara mål och delmål.
Motion 2020:7 punkt 1 av Hans-Olof Andrén m.fl. Kapitalavkastningen
Kyrkomötet beslutar att
1. uppdra till kyrkostyrelsen att i kommande skrivelser rörande årsredovisning (kyrkostyrelsens skrivelse 2) redovisa kapitalförvaltningens avkastning (”finansnetto”) uppdelad på utdelningar och räntor m.m. och värdepappersportföljens värdeförändring (realiserad och orealiserad).

Yttrande från andra utskott
Ekonomiutskottet har erbjudit samtliga utskott att yttra sig över skrivelsen och förklarat sig särskilt intresserade av de delar som behandlar respektive utskotts sakområde.
Förvaltarskapsutskottet har därutöver erbjudits möjlighet att yttra sig över motion
2020:1. Följande yttranden har inkommit.
Kyrkolivsutskottet har yttrat sig över skrivelse 2020:2 i Kl 2020:1y, bilaga 1.
Samhälls- och kulturutskottet har yttrat sig över skrivelse 2020:2 i SK 2020:2y,
bilaga 2.
Förvaltarskapsutskottet har yttrat sig över skrivelse 2020:2 samt motion 2020:1 i
F 2020:2y, bilaga 3.

Bakgrund
Skrivelsen
Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå 2019
Kyrkostyrelsens skrivelse består av Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella
nivå 2019 med bilagan Resultatrapport 2019. Bifogat i särskilt tryck finns också Hållbarhetsredovisning 2019 för Svenska kyrkans nationella nivå.
I verksamhetsberättelsen redovisas exempel på genomförd verksamhet inom områdena omvärld och relationer, stöd till stift och församlingar samt normering och förvaltning.
I förvaltningsberättelsen redovisas ett urval väsentliga händelser under året, totala
intäkter och kostnader, det finansiella kapitalets marknadsvärde, framtida utveckling
samt risker och osäkerhetsfaktorer för nationell nivå och utfall för den nationella nivåns eget kapital i relation till av kyrkomötet fastställt mål på storleken på det egna
kapitalet. Det urval av väsentliga händelser som lyfts fram är beslutet om namnbyte
för Svenska kyrkans internationella arbete till Act Svenska kyrkan, 2019 års tematiska
kyrkomöte med temat undervisning, fördelning av medel för Svenska kyrkans arbete
med asylsökande och flyktingar samt fördelning av medel från regeringens satsning
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Hemlöshet bland unga vuxna, arbetet med det av 2018 års kyrkomöte beslutade uppdraget kring nationellt arbete för klimatstrategier samt 2019 års beslut om etablerande
av ett gemensamt lönecenter.
Årets resultat för Svenska kyrkans nationella nivå uppgick till 1 460 miljoner kronor. Avvikelsen mot det budgeterade resultatet (156 miljoner kronor) beror i huvudsak
på ett mycket gott resultat i kapitalförvaltningen. Det fria egna kapitalet uppgick vid
utgången av 2019 till 9 674 miljoner kronor, vilket var 1 460 miljoner högre än föregående år. Kyrkomötet beslutade 2016 att målet för storleken på den nationella nivåns
kapital ska uppgå till lägst 6 500 miljoner kronor. Målet för storleken på det egna
kapitalet ska justeras årligen med hänsyn till konsumentprisindex. Målet för 2019 blir
därmed 6 866 miljoner kronor.
Väsentliga riskområden som beaktats är risk för skadat förtroende, verksamhetsrelaterade risker, risker inom finansförvaltningen samt omvärldsrisker.
Av revisionsberättelsen i årsredovisningen framgår att revisorerna har reviderat
årsredovisningen med undantag för sidorna 1–17 samt sidan 47. Revisorernas uppfattning är att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
att den ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Trossamfundet Svenska
kyrkans finansiella resultat och kassaflöde per den 31 december 2019 samt att förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Revisorerna tillstyrker att kyrkomötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen samt att kyrkomötet beviljar kyrkostyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Hållbarhetsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå 2019
Nationell nivå redovisar hållbarhetsarbetet i en särskild hållbarhetsredovisning. Redovisningen är upprättad i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI:s) rapporteringsstandard, GRI Standarder nivå Core, och med sektorstillägg för ideell och finansiell sektor för att täcka in hållbarhetsfrågor som är väsentliga för verksamheten.
I denna redovisning finns bland annat rubriken Styrning av hållbarhetsarbetet där
det exempelvis framgår att nationell nivås verksamhet utgår från ett brett hållbarhetsperspektiv där de andliga och existentiella, sociala, ekologiska och ekonomiska dimensionerna i hållbarhetstanken erkänns som ömsesidigt beroende av varandra. Detta
följs av avsnittet Vår omvärld där den kontext som Svenska kyrkan verkar i beskrivs.
Därefter följer avsnittet Hur vi prioriterar där Svenska kyrkans målarbete kopplas
samman med målbilderna för 2030 samt Agenda 2030.
Under rubriken Året som gått ges många exempel på arbete inom hållbarhetsområdet och vad som åstadkommits under året.
Redovisningen avslutas med en bestyrkanderapport från revisorerna. Av denna
framgår det, grundat på den översiktliga granskning som har gjorts, att det inte framkommit några omständigheter som ger revisorerna anledning att anse att informationen
i hållbarhetsredovisningen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med de av styrelsen och generalsekreteraren angivna kriterierna samt att en lagstadgad hållbarhetsrapport har upprättats.
Resultatrapport 2019
I bilagan Resultatrapport 2019 redovisas det ekonomiska utfallen i jämförelse med
budget. I rapporten redovisar kyrkostyrelsen ett urval av verksamhetens insatser och
resultat i förhållande till uppgifterna enligt kyrkoordningen, fastställda målbilder och
den verksamhetsinriktning kyrkomötet 2018 beslutade om. Därtill redovisas finansie-
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ring och kostnader för 2019 i relation till utfall för 2018, av kyrkomötet beslutad kostnadsram för 2019 och kyrkostyrelsens detaljbudget för 2019. Av den ekonomiska redovisningen framgår att de samlade kostnaderna blev 128 miljoner kronor lägre än
kostnadsramen om 3 196 miljoner kronor för 2019, som kyrkomötet beslutat om.
Verksamhetens resultat blev dock negativt (-130 miljoner kronor) vilket innebär att
arbetet mot en ekonomi i balans måste fortsätta.
I bilagan framgår mindre avvikelser mellan budget och utfall per verksamhet som
i vissa verksamheter beror på omorganisation, i andra fall på högre bidrag och större
gåvor. Den största budgetavvikelsen avser kapitalförvaltningens avkastning som blev
väsentligt högre än budgeterat.

Motionerna
Motion 2020:1 Dimensioner i hållbarhetsarbetet
Dimensioner av hållbar utveckling
FN:s världskommission för miljö och utveckling lanserade 1987 begreppet hållbar
utveckling i rapporten Vår gemensamma framtid. Begreppet gavs då den definition
som fortfarande är den vanligaste definitionen av hållbar utveckling: ”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” En hållbar utveckling
bygger på tre dimensioner: det sociala, miljön och ekonomin.
Alla delar av både människa och skapelse – och verksamheter – kan inordnas i
dessa dimensioner. De tre dimensionerna används i lokala och globala sammanhang
och redovisas ibland som en ”tårta”, där dimensionerna bär och vilar på varandra.
Arbetet för hållbar utveckling är mångfacetterat och dimensionerna är gränsöverskridande och beroende av varandra, vilket innebär att alla institutioner i samhället (det
offentliga, det privata, civilsamhället och individen) måste samarbeta och samverka
för att uppnå en hållbar utveckling.
Svenska kyrkan har i sitt hållbarhetsarbete och i det hållbarhetsarbete Svenska
kyrkan lyfter i dialog och samverkan med övriga samhället, lagt till en dimension som
omsluter de övriga: den andliga och existentiella dimensionen. Här vilar Svenska kyrkans teologi, värderingar och ställningstaganden. Detta speglar Svenska kyrkans
unika bidrag i arbetet för en hållbar utveckling.
I det arbete som rör den teologiska reflektionen kring hållbarhetsfrågorna säkerställs detta genom regleringen i kyrkoordningen 12 kap. 3a § där det framgår att kyrkostyrelsen ska begära in yttranden från biskopsmötet samt att motsvarande process
finns vid beredning av teologiska frågeställningar vid kyrkomötet där läronämnden
ska yttra sig (kyrkoordningen 11 kap. 16–18 §§).
Kyrkostyrelsen integrerar hållbarhetsdimensionerna i den löpande verksamheten,
både när den styrs, genomförs och följs upp. Detta innebär att hållbarhetsarbetet ska
bäras av alla anställda och förtroendevalda på den nationella nivån.
Vidareutveckling av målstyrningen för hållbarhetsarbetet på nationell nivå
Under 2019 startade ett projekt för att vidareutveckla målstyrningen som bland annat
syftar till att systematisera uppföljningen av mål ytterligare med hjälp av strategiska
nyckeltal i förhållande till målbilderna. Projektet utreder möjligheten att, inspirerad
av Integrated Reporting Framework, i framtiden upprätta en integrerad årsredovisning utifrån den nationella nivåns uppdrag, där de vedertagna hållbarhetsdimension-
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erna utgör en del av redovisningen. Dessa dimensioner kompletteras med andra faktorer såsom exempelvis nyckeltal kring medlemsmässig, ekonomisk och organisatorisk hållbarhet.
Årsredovisningens regelverk, inklusive kraven avseende hållbarhetsredovisning,
innehåller lagreglerade parametrar där tillägg kan göras för att öka förståelsen av den
organisation eller den bransch som årsredovisningen avser. Rapporteringen omfattar
därför endast Svenska kyrkans nationella nivå och inte hela trossamfundet med alla
dess organisatoriska delar. Viss information kring exempelvis hållbarhetsarbetet för
hela organisationen är relevant men här finns alltså legala avgränsningar. Uppgifter
om framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer är exempel på
sådant som måste behandlas i årsredovisningen. Här redovisar kyrkostyrelsen de utmaningar som nationell nivå står inför avseende t.ex. medlemsutveckling och dess
ekonomiska konsekvenser, men också målbilder för hur dessa utmaningar ska bemötas utifrån nationell nivås perspektiv. I hållbarhetsredovisningen redogörs för hur kyrkostyrelsen arbetar för att minska nationell nivås negativa avtryck på planet och människor samt öka nationell nivås bidrag till de globala målen och en positiv global utveckling. Även i Resultatrapport 2019 redovisas aspekter av hållbarhetsarbetet såsom
exempelvis former för gemensam klimatstrategi. För att få en så komplett bild som
möjligt av de olika hållbarhetsdimensionerna krävs därför att samtliga tre rapporter
beaktas. Detta är en av anledningarna till det pågående arbetet med integrerad årsredovisning där syftet är att en rapport ska kunna beskriva det som idag måste rapporteras i tre olika finansiella rapporter.
Motion 2020:7 punkt 1 Kapitalavkastningen
Redovisning av avkastning på nationell nivå
Redovisning av resultatet från den kapitalförvaltning som bedrivs på nationell nivå
innebär att hela avkastningen från kapitalet, det vill säga totalavkastningen, redovisas
som intäkt i resultaträkningen. I totalavkastningen ingår räntor, utdelningar samt under året realiserad och orealiserad värdeförändring. Detta mot bakgrund av att det i
årsredovisningslag (1995:1554) 4 kap. 14 § framgår att organisationer vars huvudsakliga verksamhet är kapitalförvaltning ska redovisa även orealiserad förändring i det
finansiella kapitalet som intäkt i resultaträkningen. Detta definieras i Bokföringsnämndens allmänna råd, BFNAR 2012:1 K3 som redovisning till verkligt värde.
Detta skiljer sig från Svenska kyrkans lokala och regionala nivå där den huvudsakliga verksamheten är den grundläggande uppgiften och dess tillsyn och främjande.
För dessa nivåer är det heller inte tvingande att i resultaträkningen redovisa resultatet
inklusive orealiserad värdeförändring utan där tillämpas i stället den så kallade ”lägsta
värdets princip” för redovisning av resultatet för de finansiella posterna. Detta sker
med stöd av K3:s kapitel 11 och avser då redovisning till anskaffningsvärde.
Det finns, och har sedan lång tid funnits, möjlighet även för lokal och regional
nivå att redovisa enligt metoden för verkligt värde, men kyrkostyrelsens redovisningsråd för Svenska kyrkan, KRED, (tidigare Svenska kyrkans redovisningskommitté) rekommenderar redovisningen enligt lägsta värdets princip. Detta för att undvika den
årliga och emellanåt kraftiga resultatpåverkan som redovisning enligt verkligt värde
kan få i en verksamhet där kapitalförvaltning inte är ett självständigt uppdrag utan en
konsekvens av ansamlade överskott.
I den nationella nivåns årsredovisning framgår i resultaträkningen avkastningen
från kapitalet som en enda post som ”Avkastning kapitalförvaltning” på intäktssidan.
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I not specificeras sedan denna totalavkastning på utdelningar och räntor samt realiserad och orealiserad värdeförändring. I noten redovisas detta både för det år som
årsredovisningen avser och året dessförinnan.
I kyrkostyrelsens skrivelse Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå
bilaga Resultatrapport 2019 framgår avkastningen från kapitalet, till skillnad från vad
som är fallet med den officiella årsredovisningen, efter verksamhetens resultat i form
av posten ”Finansnetto”. Syftet med denna disposition är att det tydligt ska framgå för
kyrkomötet i vilken grad nämnda finansnetto behövt tagits i anspråk för att uppnå
kostnadstäckning under året. I resultatrapporten framgår inte, återigen till skillnad från
vad som är fallet med den officiella årsredovisningen, hur det redovisade finansnettot
fördelar sig mellan utdelningar, räntor samt realiserat och orealiserat resultat.
Skillnaden i uppställning har sin grund i att årsredovisningens uppställning är reglerad i lag, som i huvudsak redovisar ekonomisk ställning och utfall med en jämförelse med föregående år. Bilagan däremot lägger tonvikten på budgetuppföljning.

Utskottets överväganden
Årsredovisningens innehåll
Utskottets förslag: Kyrkomötet beslutar att fastställa årsredovisning samt resultaträkning och balansräkning för Svenska kyrkans nationella nivå 2019.
Utskottet ansluter sig till kyrkostyrelsens förslag.
Utskottet har som en del av beredningen hållit överläggningar med revisorerna
samt med kyrkostyrelsens arbetsutskott för att få särskilda frågor belysta och fördjupad förståelse för skrivelsen. Utskottet har även tagit del av och beaktat de yttranden
som inkommit från andra utskott.
Utskottet har med intresse tagit del av revisorernas rapportering från deras granskning av den nationella nivån. Granskningarna har haft fokus på riskområden. Revisorerna konstaterar att det finns goda interna rutiner och god internkontroll men att utvecklingsområden har identifierats.
När det gäller bilagan Resultatrapport 2019 ser utskottet med tillfredställelse att
den numera är mer utförlig och informativ och har en tätare koppling till målbilderna
och tidigare fattade beslut vilket ligger i linje med vad utskottet anfört tidigare år.
Utskottet har tagit del av Hållbarhetsredovisning Svenska kyrkans nationella nivå
2019. Redovisningen har granskats av den auktoriserade revisorn. Det är utskottets
uppfattning att redovisningen väl beskriver bredden av nationella nivåns hållbarhetsarbete. Dokumentet har utvecklats i en riktning som utskottet ställer sig bakom men
utskottet saknar redovisning kring aktuella särskilda händelser av intresse såsom exempelvis barkborreangreppens ekonomiska effekt.
För att kunna följa vad som skett hittills och hur det fortsatta arbetet ska bedrivas
efterlyser utskottet, i likhet med föregående år, utförligare uppföljning av särskilda
insatser såsom arbetet med Fairtrade och trygghetsarbetet i kölvattnet av #metoo och
#vardeljus. Utskottets bedömning är att större systematisering av vilka nyckeltal som
presenteras och de bakomliggande orsakerna till dessa val bidrar till att göra hållbarhetsredovisningen mer användbar för styrning och uppföljning genom att ge underlag
för fastställande av konkreta mål.
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Utskottets förslag: Kyrkomötet beslutar att bevilja kyrkostyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
Utskottet ansluter sig till revisorernas förslag.
Motion 2020:1 Dimensioner i hållbarhetsredovisningen
Utskottets förslag: Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2020:1.
Utskottet anser att motionen bör avslås då det inte finns skäl att utvidga den etablerade
och grundläggande uppdelningen. Redan idag finns tillägget andlig/existentiell hållbarhet med och komplexiteten kring begreppet hållbarhet skulle öka om fler dimensioner tillförs. Utskottet anser att det teologiska perspektivet genomsyrar de övriga dimensionerna och det kan därför inte redovisas separat. Den kyrkosyn som motionen
ger uttryck för är heller inte representativ för Svenska kyrkan.
Med anledning av ovanstående föreslår utskottet att motion 2020:1 avslås.
Motion 2020:7 punkt 1 Kapitalavkastningen
Utskottets förslag: Kyrkomötet beslutar avslå motion 2020:7 punkt 1.
Utskottet konstaterar att den uppdelning av kapitalförvaltningens avkastning som föreslås i motionen redan finns redovisad i årsredovisningens not 7 Avkastning från
kapitalförvaltningen.
Med anledning av ovanstående föreslår utskottet att motion 2020:7 punkten 1 avslås.
Digitalt sammanträde den 1 oktober 2020
På ekonomiutskottets vägnar
Mats Ludvigsson, ordförande

Liselotte Ågren, sekreterare

Beslutande: Mats Ludvigsson, ordförande, Veine Backenius, Inger Wahlman, Birger
Wernersson, Pernilla Edman, Peter Bernövall, Marie Wojidkow, Åke Marcusson,
Magnus Ek, Fredrik Ottesen, Bengt Kjellgren, Suzanne Fredborg, Jenny Nilsson, Leif
Nordlander och Terence Hongslo.
Övrig närvarande vid beslutstillfället: Bertil Olsson
Biskoparna Åke Bonnier och Johan Dalman har deltagit i utskottets överläggningar.
Reservation
I en verkningsfull målstyrning är det viktigt att först identifiera var vi idag står, vilka
utmaningar vi står inför och förstås också vart vi vill nå.
Jag ser ett stort värde i att ställa upp goda mål och indikatorer i hållbarhetsredovisningen för Svenska kyrkans värderingar och värdighet.
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Av den anledningen anser jag det vara av stor vikt att ställa upp specificerade mål
inom teologisk, medlemsmässig, ekonomisk samt organisatorisk hållbarhet i enlighet
med motionens intentioner. Det handlar om att inte skapa en ekonomistyrning för syns
skull. Den måste också vara verknings- och meningsfull.
Jag reserverar mig mot utskottets förslag till beslut till förmån för bifall till motion
2020:1 Dimensioner i hållbarhetsredovisningen.
Fredrik Ottesen
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Bilaga 1

Kyrkomötet
Kyrkolivsutskottets yttrande 2020:1y

Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå
2019

Till ekonomiutskottet
Kyrkolivsutskottets yttrande över kyrkostyrelsens skrivelse 2020:1 Årsredovisning
för Svenska kyrkans nationella nivå 2019
Utskottet anser att skrivelsen är informativ och ger kyrkomötesledamöter och andra
en bra bild av den nationella nivåns verksamhet inklusive den som finns inom kyrkolivsutskottets beredningsområde. Utskottet uppskattar vidare hållbarhetsredovisningen
som med kopplingen till Agenda 2030 gör den föredömligt överskådlig.
Digitalt sammanträde den 30 september 2020
På kyrkolivsutskottets vägnar
Niklas Grahn, ordförande

Sigurdur Hafthorsson, sekreterare

Beslutande: Niklas Grahn, ordförande, Marie Nielsén, Ronny Hansson, Peter Egardt,
Lina Dahm, Eva-Maria Munck, Kent Karlsson, Agne Arnesson, Inga Alm, Zandra
Pettersson, Mats Ershammar, Lisa Gerenmark, Vicktoria Bagi, Torbjörn Aronson och
Margaretha Herthelius.
Biskoparna Thomas Petersson och Andreas Holmberg har deltagit i utskottets överläggningar.
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Bilaga 2

Kyrkomötet
Samhälls- och kulturutskottets yttrande 2020:2y

Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå
2019

Till ekonomiutskottet
Samhälls- och kulturutskottets yttrande över kyrkostyrelsens skrivelse 2020:2 Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå 2019
Utskottet uppskattar kyrkostyrelsens skrivelse och menar att den redovisning som
lämnas ger en bra bild av kyrkostyrelsens verksamhet. Utskottet poängterar särskilt
formuleringarna kring målbilder 2030 och deras respektive delmål, att stärka församlingslivet och också engagemanget för Svenska kyrkans arbete, grundat i kristen tro,
för ett hållbart samhälle i Sverige och världen.
Samhälls- och kulturfrågorna är mycket viktiga och årsredovisningen visar att
Svenska kyrkan finns med som en betydelsefull aktör i dessa sammanhang.
Digitalt sammanträde den 30 september 2020
På samhälls- och kulturutskottets vägnar
Anton Härder, ordförande

Hannah Häggström, sekreterare

Beslutande: Anton Härder, ordförande, Cecilia Clausen, Birgitta Lindén, Olle Rydell,
Sofia Rosenquist, Anders Brunnstedt, Boel Johansson, Birgit Kullingsjö, Mikael
Eskilandersson, Anna-Karin Westerlund, Tomas Rosenlundh, Elisabeth Sandlund och
Marja Hillerström.
Övriga närvarande vid beslutstillfället: Bengt Olsson.
Biskop Fredrik Modéus har deltagit i utskottets överläggningar.
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E 2020:2
Bilaga 3

Kyrkomötet
Förvaltarskapsutskottets yttrande 2020:2y

Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå
2019

Till ekonomiutskottet
Förvaltarskapsutskottet yttrande över kyrkostyrelsens skrivelse 2020:2 Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå 2019 samt motion 2020:1 Dimensioner i
hållbarhetsredovisningen
Ledamöterna i förvaltarskapsutskottet är nöjda med kyrkostyrelsens årsredovisning för
2019. Den genomförda verksamheten som redovisas i skrivelsen som helhet presenteras
på ett bra sätt och utskottet konstaterar att formen har vidareutvecklats till det bättre.
Utskottet har studerat hållbarhetsredovisningen särskilt noga och menar att de hållbarhetsdimensioner som integreras i verksamhetens styrning är bra och finner dem
tillräckliga. Eftersom kyrkostyrelsen redovisar hållbarhetsarbetet i en särskild rapporteringsstandard i enlighet med Global Reporting Initiatives och har sektorstillägg för
att täcka in hållbarhetsfrågor väsentliga för verksamheten, finner inte utskottet någon
anledning att etablera ytterligare dimensioner i redovisningen. Dessutom anser utskottet att de aspekter som motionärerna till motion 2020:1 Dimensioner i hållbarhetsredovisningen menar saknas, och som utskottet anser viktiga, redan är inkluderade. Därför
föreslår utskottet ekonomiutskottet att föreslå avslag på motion 2020:1 i kyrkomötet.
Utskottet har vid tidigare tillfällen, t.ex. förra året i betänkandet F 2019:1, betonat
vikten av att samtliga hållbarhetsdimensioner ska genomsyra verksamheten och samtliga beslut.
Digitalt sammanträde den 30 september 2020
På förvaltarskapsutskottets vägnar
Gunilla Franzén, ordförande

Marie Nordström, sekreterare

Beslutande: Gunilla Franzén, ordförande, Claes Block, Camilla Persson, Sven Erik
Bodén, Björn Andersson, Stefan Linderås, Anne Olofsson, Jörgen Åkesson, Lennart
Persson, Elisabeth Werner, Sven Ingvar Holmgren, Ida Netzel, Margareta Carlsson,
Karl-Gunnar Svensson och Leif Nordenstorm.
Övriga närvarande vid beslutstillfället: Håkan Sunnliden
Biskop Mikael Mogren har deltagit i utskottets överläggningar.
Reservation
I en verkningsfull målstyrning är det viktigt att först identifiera var vi idag står, vilka
utmaningar vi står inför och förstås också vart vi vill nå.
Vi ser ett stort värde i att ställa upp goda mål och indikatorer i hållbarhetsredovisningen för Svenska kyrkans värderingar och värdighet.
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Av den anledningen anser vi det vara av stor vikt att ställa upp specificerade mål
inom teologisk, medlemsmässig, ekonomisk samt organisatorisk hållbarhet i enighet
med motionens intentioner.
Det handlar om att inte skapa ett gott förvaltarskap för syns skull. Förvaltarskapet
måste också vara verknings- och meningsfullt för helheten. För skapelse och människa.
Jag reserverar mig mot utskottets förslag till beslut, till förmån för bifall till motion
2020:1.
Elisabeth Werner
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