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Hållbar förvaltning av prästlönetillgångarna

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att
1. mot bakgrund av hur utvecklingen på skogsförvaltningens område generellt
utvecklats, utreda hur kyrkoordningens skrivningar, kapitel 46, angående förvaltningen av prästlönetillgångarna ska utformas för att säkerställa en så ekologiskt,
ekonomiskt, socialt och andligt hållbar skogsförvaltning som möjligt,
2. efter utredningen återkomma med förslag på erforderliga förändringar i kyrkoordningen.

Motivering
Kyrkoordningen föreskriver i 46 kap. 3 §:
Prästlönetillgångarna ska förvaltas så effektivt som möjligt och på ett
sådant sätt att de ger bästa möjliga uthålliga totalavkastning. Tillgångarna
ska därtill förvaltas på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med kyrkans
grundläggande värderingar.
Kyrkostyrelsen får utfärda närmare bestämmelser om förvaltningen
av prästlönetillgångarna.
Svenska kyrkan har av staten fått i uppdrag och enligt lagen om Svenska kyrkan i
uppdrag att förvalta prästlönetillgångarna (PLT) enligt nedan.
Av 9 § lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan framgår att prästlönetillgångarna
har till ändamål att bidra till de ekonomiska förutsättningarna för Svenska kyrkans
förkunnelse.
Svenska kyrkan har i sin tur gett uppdraget, att förvalta tillgångarna, till stiften. En
gång per år ska stiftens förvaltning av PLT redovisas till kyrkostyrelsen. Svenska
kyrkan har via egendomsförvaltningarna i stiften skött uppgiften på ett positivt sätt.
En större diskussion angående Svenska kyrkans speciella ställning och särskilda
ansvar för en hållbar strategi för skapelsens fortlevnad pågår emellertid. Diskussionen
involverar både inomkyrkliga och utomkyrkliga aktörer.
Det finns anledning för Svenska kyrkan att anpassa förvaltningen av PLT och
särskilt belysa avverkningsmetoder, ekonomiskt uttag, eventuellt behov av ytterligare
åtgärder för att säkerställa en så ekologiskt, ekonomiskt, socialt och andligt hållbar
skogsförvaltning som möjligt. Det kan exempelvis vara att belysa hur avsättning av
mark bör kvantifieras för att säkerställa den biologiska mångfalden och skogens roll
som kolsänka, samt hur ekosystemets förutsättningar och kulturella värde bör balanseras mot det ekonomiska uttaget ur skogen.
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Utförarna av prästlönetillgångarnas förvaltning via stiftens egendomsförvaltningar har tagit fram en färdplan för sin verksamhet. Denna färdplan bör sannolikt
uppdateras med resultatet av det som framkommit i den begärda utredningen.
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