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Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå
2017

Sammanfattning
I detta betänkande behandlas kyrkostyrelsens skrivelse 2018:2 Årsredovisning för
Svenska kyrkans nationella nivå 2017. Kyrkostyrelsen föreslår att kyrkomötet
beslutar att fastställa årsredovisningen samt resultaträkningen och balansräkningen
för Svenska kyrkans nationella nivå 2017. Revisorerna tillstyrker att kyrkomötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen och att kyrkomötet beviljar kyrkostyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Vidare behandlas också Hållbarhetsredovisning 2017 för Svenska kyrkans nationella nivå.
Ekonomiutskottet föreslår att kyrkomötet fastställer årsredovisning, resultat- och
balansräkningen samt beviljar kyrkostyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Utskottets förslag till kyrkomötesbeslut
1. Kyrkomötet beslutar att fastställa årsredovisning samt resultaträkningen och
balansräkningen för Svenska kyrkans nationella nivå 2017.
2. Kyrkomötet beslutar att bevilja kyrkostyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2017.

Skrivelsens förslag
Kyrkostyrelsens skrivelse 2018:2 Årsredovisning för Svenska kyrkans
nationella nivå 2017
1. Kyrkomötet beslutar att fastställa årsredovisning samt resultaträkningen och balansräkningen för Svenska kyrkans nationella nivå 2017.
2. Kyrkomötet beslutar att bevilja kyrkostyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Yttrande från andra utskott
Ekonomiutskottet har erbjudit samtliga utskott att yttra sig över skrivelsen och
förklarat sig särskilt intresserade av de delar som är respektive utskotts sakområde.
Ett utskott, Samhälls- och kulturutskottet, har valt att yttra sig över skrivelsen.
Yttrandet, SK 2018:2y, framgår av bilaga.
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Bakgrund
Kyrkostyrelsens skrivelse består av Årsredovisning 2017 för Svenska kyrkans nationella nivå med bilagan Resultatrapport 2017. Bifogat i särskilt tryck finns också
Hållbarhetsredovisning 2017 för Svenska kyrkans nationella nivå.
Till skillnad mot tidigare år redovisas återrapporteringen av kyrkostyrelsens
behandling av kyrkomötesärenden inte som en bilaga till denna skrivelse utan, i enlighet
med kyrkomötets beslut 2017, i en egen skrivelse KsSkr 2018:3 vilken behandlas i
Ekonomiutskottets betänkande E 2018:3 Redogörelse för behandlingen av kyrkomötesärenden.
Årsredovisning 2017 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, marknadsvärdet i kapitalförvaltningen, 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 uppmärksammandet av
reformationens 500-årsminne, beslut om ny kyrkohandbok, 2017 års kyrkoval, kyrkostyrelsens medel avsatta för arbete med människor på flykt och nyanlända i Sverige
samt regeringens stöd till civilsamhällets arbete med människor på flykt.
Det ekonomiska utfallet uppgick till 621 miljoner kronor. Det fria egna kapitalet
uppgick vid utgången av 2017 till 8 240 miljoner kronor. Kyrkomötet bestämde 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 2017 blir därmed 6 613 miljoner kronor.
För kyrkostyrelsen är det angeläget att fortsätta dialogen med stiften för att säkra ett
långsiktigt hållbart kyrkoliv.
Väsentliga riskområden som beaktats är risk för skadat förtroende, aktivitetsrelaterade risker, risker inom finansförvaltningen samt omvärldsrisker.
Av revisionsberättelsen i årsredovisningen framgår att revisorerna har reviderat
årsredovisningen med undantag för sidorna 1–32. 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 ställning och kassaflöde per den 31 december 2017 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 2017 Svenska kyrkans nationella nivå
I denna redovisning finns bland annat rubriken Hur vi skapar värde där det bland
annat 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 en
analys av risker och möjligheter som speglar både vad verksamheten förutsätter och
vad den bidrar till.
Under rubriken Året som gått ges många exempel på arbete inom hållbarhetsområdet och vad som åstadkommits under året.
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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.
Bilaga
I bilagan redovisar kyrkostyrelsen ett urval av verksamhetens insatser och resultat i
förhållande till uppgifterna enligt kyrkoordningen och den verksamhetsinriktning
kyrkomötet 2016 beslutade om. Därtill redovisas finansiering och kostnader för 2017
i relation till utfall 2016, av kyrkomötet beslutad kostnadsram för 2017 och kyrkostyrelsens detaljbudget 2017. Av den ekonomiska redovisningen framgår att de
samlade kostnaderna blev 24 miljoner kronor lägre än den kostnadsram om 2 962
miljoner kronor för 2017, som kyrkomötet beslutade om.
I bilagan framgår mindre avvikelser mellan budget och utfall per verksamhet som
i vissa verksamheter beror på anpassningar till en ny ekonomisk uppföljningsstruktur
samt omorganisationer.

Utskottets överväganden
Årsredovisningens innehåll
Utskottets förslag: Kyrkomötet beslutar att fastställa årsredovisning samt
resultaträkningen och balansräkningen för Svenska kyrkans nationella nivå 2017.
Ekonomiutskottet ansluter sig till kyrkostyrelsens förslag.
Utskottet har som en del av beredningen hållit överläggningar med revisorerna och
kyrkostyrelsens arbetsutskott för att få särskilda frågor belysta och större förståelse
för skrivelsen.
Utskottet har med intresse tagit del av revisorernas rapportering från deras
granskning av den nationella nivån. De framförde att deras uppfattning är att kansliet
är välfungerande, att det är god kvalitet på redovisningen och en god kontrollmiljö.
Utskottet konstaterar att förbrukningen av kyrkoantikvarisk ersättning fortsätter att
ligga på en hög nivå och att arbetet inför kontrollstation 2019 pågår.
Ekonomiutskottet har erbjudit samtliga utskott att yttra sig över skrivelsen och
förklarat sig särskilt intresserat av om respektive utskott har synpunkter på för
utskottet relevanta delar. Samhälls- och kulturutskottet noterar i sitt yttrande att den
redovisning som lämnas ger en bra bild av kyrkostyrelsens verksamhet. Utskottet
uppskattar särskilt att Svenska kyrkan finns med som aktör i många olika samhällsoch kultursammanhang.
Utskottet har tagit del av Hållbarhetsredovisning 2017 för Svenska kyrkans
nationella nivå. Redovisningen har granskats av den auktoriserade revisorn. Det är
utskottets uppfattning att redovisningen på ett bra sätt beskriver hur den nationella
nivån arbetar långsiktigt med olika hållbarhetsfrågor och hur hållbarhetsperspektivet
genomsyrar stora delar av verksamheten på nationell nivå.
Utskottet ser fram mot en vidareutveckling av kyrkostyrelsens arbete med den
interna styrningen samt kontroll och uppföljning av såväl löpande verksamhet som
större satsningar och ett mer sammanhållet flöde mellan skrivelsen Verksamhet och
Ekonomi och årsredovisningens olika delar,
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Ansvarsfrihet
Utskottets förslag: Kyrkomötet beslutar att bevilja kyrkostyrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.
Utskottet ansluter sig till revisorernas förslag.
Uppsala den 4 oktober 2018
På Ekonomiutskottets vägnar
Veine Backenius, ordförande

Liselotte Ågren, sekreterare

Beslutande: Veine Backenius, ordförande, Mats Ludvigsson, Inger Wahlman, Birger
Wernersson, Pernilla Edman, Peter Bernövall, Marie Wojidkow, Åke Marcusson,
Berith Pagels, David Lång, Bengt Kjellgren, Suzanne Fredborg, Jenny Nilsson, Erik
Johansson och Sara Lindalen.
Övriga närvarande vid beslutstillfället: Leif Nilsson, Hilkka Andersson, Roger
Sjöberg, Patrik Linde, Birgitta Nilsson, Kjell Kallenberg, Victor Backström, Mats
Nilsson, Roger Sandström, Fredrik Ottesen, Petter Nilsson, Björn Falkeblad och
Terence Hongslo.
Biskop Eva Nordung Byström har deltagit i utskottets överläggningar.
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Kyrkomötet
Samhälls- och kulturutskottets yttrande SK 2018:2y

Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå
2017

Till Ekonomiutskottet
Samhälls- och kulturutskottets yttrande över KsSkr 2018:2 Årsredovisning för
Svenska kyrkans nationella nivå 2017.
Utskottet uppskattar skrivelsen och menar att den redovisning som lämnas ger en bra
bild av kyrkostyrelsens verksamhet. Utskottet uppskattar särskilt att Svenska kyrkan
finns med som aktör i många olika samhälls- och kultursammanhang.
Uppsala den 3 oktober 2018
På Samhälls- och kulturutskottets vägnar
Anton Härder, ordförande

Anna Lundgren, sekreterare

Beslutande: Anton Härder, ordförande, Cecilia Clausen, Birgitta Lindén, Olle Rydell,
Ellen Leijen, Sofia Rosenquist, Anders Brunnstedt, Boel Johansson, Birgit Kullingsjö,
Mikael Eskilandersson, Anna-Karin Westerlund, Elisabet Stålhem Liljendahl, Tomas
Rosenlundh, Elisabeth Sandlund och Marja Hillerström.
Övriga närvarande vid beslutstillfället: Ann-Christine Rosengren, Gunilla Lundström,
Daniel Larson, Lena Arman, Johannes Ekström, Ulla-Britt Holmér, Lars-Ivar Ericson,
Ann-Kristin Jonäng, Marcus Lagerroos, Katarina Ramnerö Ödestad, Kjell O Lejon,
Bertil Olsson, Bengt Olsson och Catrin Björkman.
Biskop Åke Bonnier har deltagit i utskottets överläggningar.
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