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Verksamhetsplan och budget för Prästlönetillgångarna i Uppsala 
Stift 2017 

Verksamhet och syfte 

Prästlönetillgångarna har sitt ursprung i fastigheter i form av jord och skog som har ställts till 
Svenska kyrkans förfogande i syfte att avkastningen ska användas för att avlöna församlingens 
präster. Prästlönefonden har bildats av medel från försäljning av prästlönefastigheter. 
Idag fördelas hälften av avkastningen mellan församlingarna enligt de andelstal som 
fastställdes 1994-12-31. Den andra hälften tillförs stiftet som verksamhetsmedel.  
De bestämmelser som styr förvaltningen av prästlönetillgångarna återfinns i lagen om Svenska 
kyrkan och dess införandelag samt i den av Kyrkomötet beslutade kyrkoordningen. 
I kyrkoordningens 46 kapitel återfinns förvaltningsbestämmelser för prästlönetillgångarna. 
Genom kyrkoordningen har Svenska kyrkan delegerat sitt förvaltaruppdrag till stiften. 
I Uppsala stift svarar Egendoms- och fastighetsutskottet för förvaltningen av stiftets 
prästlönetillgångar. 

Uppsala stifts prästlönefastigheter och prästlönefond hade den 31 december 2015 ett 
sammanlagt marknadsvärde 3 723 mnkr. Fastigheterna är värderade enligt ortsprismetoden. 
Prästlönetillgångarna har till ändamål att bidra till de ekonomiska förutsättningarna för Svenska 
kyrkans förkunnelse. Endast avkastningen får användas för ändamålet. Tillgångarna utgör 
självständiga förmögenheter och förmögenheten skall vara placerad på ett godtagbart sätt. 
Prästlönetillgångarna ska förvaltas så effektivt som möjligt och på ett sådant sätt att de ger 
bästa möjliga uthålliga totalavkastning. Dessutom skall förvaltningen ske på ett etiskt 
försvarbart sätt i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar. Naturvårdens och 
kulturmiljövårdens intressen skall även beaktas i skälig omfattning. 

Förvaltningen präglas av långsiktighet och ett aktivt ansvarstagande i den dagliga 
verksamheten. De särskilda hänsyn som tas vad gäller etik, kultur, natur och miljövård har 
genom åren fått en allt större betydelse i förvaltningsarbetet och ska i hög grad även prägla 
verksamheten under år 2017. 

Verksamheten bedrivs i tre rörelsegrenar, skog, jord och fond. Hur mycket skog som avverkas 
och försäljs grundar sig på långsiktiga avverkningsberäkningar. Inkomsterna från upplåtna 
jordbruksarrenden och andra arrenden är tämligen stabila över tiden då dessa upplåtelser oftast 
är fleråriga. Prästlönefonden förvaltas av Kammarkollegiet kapitalförvaltning enligt ett träffat 
avtal inkluderande allokering. Placeringarna följer Svenska kyrkans etiska riktlinjer. 
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Historik och mål för prästlönekapitalets fördelning 

År 1993 formulerade dåvarande egendomsnämnden ett mål för prästlönetillgångarnas 
placering. Tillgångarna borde ha följande fördelning värdemässigt (utifrån analys av olika 
placeringars effektiva avkastning d.v.s. summan av direktavkastning och värdeförändring av 
prästlönekapital): 

Mål Utfall 2015 Utfall 2014 
Skog 60 % 68 % 71 % 
Jord 10 % 14 % 15 % 
Fond 30 % 18 % 14 % 

Stiftsfullmäktige beslutade 2016-05-25-26 om nya mål för prästlönetillgångarnas förvaltning. 

Stiftsfullmäktige beslutade:  
att  tidigare måldokument ska upphöra att gälla, 
att  för Prästlönetillgångarna i Uppsala stift uppställa ett realt avkastningskrav på 2,5 procent. 

Målet mäts som medeltal för 10 år, 
att  målet för direktavkastning ska vara 2 procent. Målet mäts som rullande medeltal för 5 år, 
att  måltalen ska vara uppnådda senast om 5 år, 
att en översyn av avkastningskraven ska genomföras med maximalt fem års intervall, 
att  effektivisera förvaltningen genom att minska antalet brukningsenheter, 

De nya målen innebär att fastighetsinnehavet behöver fortsatt effektiviseras genom byten, köp 
och försäljning av fast egendom. Andelen fond kommer fortsätta att öka. 

Egendomsförvaltningen har under 2014 påbörjat markbytessamtal med några av de större 
skogsbolagen som är verksamma inom stiftet. Samtalen syftar till att koncentrera 
prästlönetillgångarnas markinnehav genom att skapa färre men större sammanhängande 
fastigheter för att minska förvaltningskostnaderna. Dessa markbytessamtal kommer att fortsätta 
under 2017 och förhoppningsvis leda till förslag som kan ligga till grund för beslut i 
Egendoms- och fastighetsutskottet.  

Övrigt 

Under 2015 har samverkan mellan prästlönetillgångarnas förvaltning i Västerås och Uppsala initierats. 
Idag delas två specialisttjänster mellan stiften, en tjänst inom certifiering och miljö samt en tjänst inom 
skogligt GIS & IT. Möjlighet att dela resurser inom andra arbetsområden är en ständigt pågående 
process.  
Uppsala håller på att byta skogliga system vilket kommer att påverka arbetssätt och rutiner för alla som 
arbetar med dessa men också möjligheten att ta del av Västerås lösningar. Under 2017 planeras byte av 
fastighets- och upplåtelseprogram. De nya programmen medför att samma grunddata och kartmaterial 
kan användas oavsett om det gäller jord, skog eller fastighetsfrågor. 
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Budgeterat resultat 53,0 mnkr 

Verksamheten år 2017 i de tre rörelsegrenarna skog, jord och fond beräknas ge ett rörelseresultat efter 
avskrivningar på 52,0 mnkr före finansiella intäkter och förväntad skatt. Finansiella intäkter beräknas 
uppgå till 0,7 mnkr och skatt till 0 mnkr, vilket resulterar i ett beräknat resultat på 53,0 mnkr. 

Verksamhetens nya mål för direktavkastning presenteras i ovanstående tabell. För 2012-2015 är 
siffrorna hämtade ur årsredovisningarna. 2016 års siffror (i miljoner kronor) bygger på resultatprognos 
till och med augusti 2016 ställt emot fastigheternas värden enligt den senaste årsredovisningen. Fondens 
värde är den av Kammarkollegiet presenterade markandsvärdet per sista augusti 2016. 2017 års resultat 
per verksamhetsgren har ställts emot samma marknadsvärden som år 2016. 
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Siffrorna för 2007 – 2015 är hämtade från årsredovisningarna. Totalavkastningen är beräknad som 
rörelseresultat exklusive realisationsresultat och avskrivningar plus värdeutveckling under året dividerat 
med genomsnittligt marknadsvärde på förvaltade tillgångar. I rörelsegren fond är realisationsresultatet 
inkluderat. 
Då målet gäller real avkastning behöver fondens resultat minskas med periodens inflation. För 2016-
2017 kommer inflationssiffrorna från Riksbanken och Kammarkollegiet. 
 
 
Skog 
Rörelsegrenen skog omfattar förvaltning av skogsmarken på prästlönefastigheterna samt jakt- och 
fiskearrenden. 
 
Budgeterat rörelseresultat 20,9 mnkr 
 
Intäkter  57,4 mnkr 
 
Virkesförsäljning  55,5 mnkr 
Avverkningarna under 2017 uppgår till 197 800 skogskubikmeter (m3sk) på 34 700 hektar (ha) brukad 
skogsmark. Virkesuttaget blir då 5,7 m3sk/ha. Den totala arealen produktiv skogsmark är 40 000 ha och 
inkluderar då alla avsättningar och hänsynsområden. Stiftets skogar är certifierade enligt FSC. En 
avverkningsberäkning gjordes 2012 enligt Indelningspaketet. En förnyad beräkning har gjorts under 
2015 enligt Heurekamodellen för att kunna jämföra resultaten från de båda beräkningsmodellerna. 
Anledningen till att en ny beräkning gjordes så snart är de relativt stora försäljningarna av skogsmark 
2015. Detta har då krävt en ny beräkning på aktuellt skogstillstånd.  
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Avverkningsnivån för den kommande 5-årsperioden minskar till 195 000 m3sk med ett tillägg för den 
virkesvolym som kan falla vid skötsel av naturvårdsbestånden. Avverkningsnivån motsvarar ett uttag på 
5,6 m3sk per hektar. 
 
Föryngringshuggningen omfattar 140 600 m3sk och säljs till största delen som rotposter eller 
leveransrotposter. För de relativt små avverkningarna som kan ligga spridda över ett skifte kan en 
försäljningsmodell med sammanslagning förekomma för att få en rationellare hantering av försäljning 
och avverkning. Under året kommer 2 000 m3sk att föryngringshuggas i egen regi. 
  
Skogen gallras ett par gånger under växttiden för att ta tillvara gagnvirke och få färre och grövre träd 
inför föryngringshuggningen. Omfattningen är 55 000 m3sk varav 14 500 m3sk utgörs av 
avverkningsuppdrag och 40 500 m3sk gallras i egen regi med hjälp av anlitade entreprenörer. 
Gallringens andel av den totalt avverkade volymen är 28 %. 
 
Avverkning i naturvårdsbestånd och en del avverkningar i kraftlednings- och väggator ger ytterligare  
2 200 m3sk. 
 
Fastighets- och övriga intäkter 1,9 mnkr 
Dessa intäkter kommer huvudsakligen från jakt- och fiskearrenden samt även från vägbidrag. 
Intäkten från försäljning av tjänster har budgeterats under övriga intäkter. 
 
 
 
Kostnader 36,5 mnkr 
 
Avverkning  11,0 mnkr 
I kostnader för avverkning ingår planläggning, fällning och upparbetning med skördare, terrängtransport 
med skotare och uppföljning av avverkningstrakten. Dessutom ingår kostnader för lastbilstransport och 
virkesmätning. 
 
Skogsvård  11,3 mnkr 
I röjningen av ungskogar sparas de träd som anses ha de bästa förutsättningar för att ge gagnvirke av bra 
kvalité och stort ekonomiskt netto i framtida avverkningar. Arealen som ska röjas är 1 650 ha och är 
betydligt över genomsnittet, mycket beroende på ett troligt markbyte med Naturvårdsverket. Innan 
första gallringen kan det dessutom krävas en underröjning av klena stammar som hindrar 
gallringsskördaren från att arbeta effektivt. För 2017 planeras det att underröjas 580 ha. 
Omfattningen av planteringen är 375 ha vilket är något mindre än för 2016. Variationer förekommer 
mellan åren och beror då på när sålda rotposter avverkats. I föryngringarna används i huvudsak förädlat 
plantmaterial och endast i undantagsfall fröträd. I norra Hälsingland kommer det att tillämpas sådd på 20 
ha vid återbeskogning. Gödsling kommer inte att utföras under året. 
 
Fastighetskostnader 4,1 mnkr 
Underhåll och rustning av vägar är prioriterat för att återställa skicket efter virkestransporter och om 
möjligt förbättra standarden. Avverkningar och transporter sker under hela året och kräver farbara vägar 
med undantag för när tjällossning sker. Stiftet har förutom egna vägar också del i många 
vägsamfälligheter som regelbundet gör utdebiteringar för ingående fastigheter. 
Rensning av diken sker vid behov i samband med gallring och föryngringsavverkning.  
Förutom underhåll av vägar och diken på fastigheterna så behöver de många milen rågångar röjas och 
märkas regelbundet. I kostnader ingår även underhåll av skogliga register, kartor samt upprätthållande 
av miljöcertifieringar såsom FSC. 
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Fordons- och maskinkostnader 0,4 mnkr 
Avser driftskostnader för fordon och maskiner 
 
Personal- och administrationskostnader 8,8 mnkr 
Kostnaderna för personal på kansliet och skogvaktarna samt personaltjänster från Uppsala stift.  
uppgår till 5,9 mnkr. Planerarnas kostnader redovisas under avverknings- och skogsvårdskostnader. 
Kostnader för administration uppgår till 2,9 mnkr. En stor satsning har gjorts och kommer fortsätta 
göras på nya dataprogram. Under 2017 kommer prästlönetillgångarna att gå över till nya program för 
fastighetsregister samt upplåtelseregister. Dessa program är gemensamma för rörelsegren skog och 
jord. De nya programmen är också gemensamma med Västerås stift.  
 
Avskrivningar  0,9 mnkr 
Avser inventarier och markanläggningar. 
 
  
Jord 
Rörelsegrenen Jord omfattar all övrig förvaltning av prästlönefastigheterna utom skogsbruket.  
I rörelsegrenen finns 21 arrendegårdar och ca 120 sidoarrenden. Vid sidan av dessa förvaltas även  
ett tjugotal småhus, cirka 70 bostadsarrenden och drygt 400 övriga upplåtelser samt kulturmiljöerna. 
 
Budgeterat rörelseresultat  1,7 mnkr. 
 
Intäkter  9,3 mnkr 
 
Jordbruksarrenden och investeringsavgifter   7,7 mnkr 
Intäkter från jordbruksarrenden beräknas uppgå till 7,3 mnkr och från investeringsavgifter till  
0,4 mnkr. En till tre gårdar kan komma att säljas under året, vilket ger stor osäkerhet i utfallet. 
Intäktsbortfallet till följd av försäljningar bedöms till ca 0,2 mnkr. Några omförhandlingar av 
gårdsarrenden, med påföljande intäktsökning, är inte aktuella 2017. Endast åtta sidoarrenden har 
omförhandlats under 2016 och intäktsökningen därifrån bedöms som marginell för 2017. 
 
Hyres- och markupplåtelser samt övriga intäkter  1,6 mnkr 
Hyresintäkterna väntas minska till 0,3 mnkr till följd av genomförda och planerade försäljningar. 
Intäkter från markarrenden, allmänningsmedel och från fallrätten i Söderala bedöms hamna 
något lägre än de senaste åren, 1,2 mnkr. Övriga intäkter budgeteras till 0,1 mnkr. 
 
 
Kostnader  7,5 mnkr 
 
Fastighetskostnader  2,4 mnkr 
Kostnader för drift och underhåll bedöms återgå till normalnivå, efter att ha legat högt de 
senaste åren till följd av hög utförsäljningstakt. Fastigheter under avveckling drar stora 
kostnader för drift under tiden de står tomma i avvaktan på försäljning och för 
iordningställande inför försäljning. 
Fastighetsskatt och försäkring bedöms ligga kvar på samma nivå som de senaste åren. Höjda 
taxor, taxeringsvärden och premier motverkas av ett minskat fastighetsunderlag. Kostnader för 
att genomföra syner på de gårdar som ska omförhandlas och avträdas bedöms till 0,1 mnkr. 
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Kulturmiljövård   0,5 mnkr 
Tyngdpunkten för kulturmiljövården ligger i kulturminnet Ekeby by. För vård av Ekeby by 
enligt upprättad vårdplan avsätts 0,3 mnkr. För vård av övriga kulturmiljöer, som bl a omfattar 
jägmästarbostället Kvarnberg och Skuttunge gamla prästgård budgeteras 0,2 mnkr. 

Personal- och administrationskostnader 1,9 mnkr 
Personalkostnaderna har budgeterats till 1,6 mnkr och administrationskostnaderna  
till 0,3 mnkr. I administrationskostnaderna ingår rörelsegren jords del av inköp och 
igångsättande av nytt fastighetsregisterprogram samt upplåtelseregister.  

Avskrivningar     2,7 mnkr 
Avskrivningarna avser huvudsakligen förvaltade byggnader samt markanläggningar och 
inventarier. 

Fond 
Uppsala Stifts prästlönefond har bildats genom försäljning av fast egendom. Intäkterna från 
fastighetsförsäljningar tillförs fonden. Medel tas ur fonden vid köp av fast egendom och till 
investeringar.  

Budgeterat rörelseresultat 29,7 mnkr. 

Intäkter 31,1 mnkr 

Utdelningar och realisationsvinst  
Intäkterna består dels av utdelning från ränte- och aktieplaceringar, som beräknas uppgå till  
19 mnkr, och dels av en realisationsvinst på 12 mnkr från försäljning av andelar i aktiekonsortiet. 

Kostnader   1,4 mnkr 

Förvaltningskostnader 
Förvaltningsavgifterna för prästlönefonden uppgår till 0,9 mnkr. Prästlönefonden förvaltas av 
Kammarkollegiets kapitalförvaltning enligt ett träffat avtal inkluderande allokering. Placeringarna följer 
Svenska kyrkans etiska riktlinjer.  
Personal- och övriga administrationskostnader har budgeterats till 0,4 mnkr.  

Enligt KO 46:11 ska prästlönefonden värdesäkras motsvarande inflationen. Riksbankens prognos för 
inflationen 2017 ligger på 1,8 % vilket motsvarar en värdesäkring av prästlönefonden med drygt 11 
mnkr. Dessa medel tillförs prästlönefonden och kommer att utgöra kapital i fonden för framtida 
utdelningar. 

Investeringar  4,6 mnkr 
För 2017 avsätts 4,5 mnkr till investeringar i byggnader och mark varav 4,0 mnkr i byggnader och 0,5 
mnkr i markanläggningar. Till investeringar i byggnader och mark tas medel från fondkapitalet. 
Investeringar i handdatorer och klave kommer också göras under 2017. För dessa investeringar används 
rörelsemedel. 
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PRÄSTLÖNETILLGÅNGARNA I UPPSALA STIFT Organisationsnummer 817605-5757

BUDGET 2017

INTÄKTER Tkr
Skog 57 407
Jord 9 310
Fond 31 100
SUMMA INTÄKTER 97 817

KOSTNADER        
Skog -35 605
Jord -4 825
Fond -1 347
SUMMA KOSTNADER -41 777

Avskrivningar -3 635

Rörelseresultat 52 405

Finansiella intäkter/kostnader 700

Resultat före skatt 53 105

Skatt 22% 0

RESULTAT EFTER SKATT 53 105

Värdesäkring prästlönefonden -11 250

Resultat disponibelt för utdelning 41 855
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PRÄSTLÖNETILLGÅNGARNA I UPPSALA STIFT Organisationsnummer 817605-5757

Budget för prästlönetillgångarnas förvaltning verksamhetsåret 2017

RESULTATBUDGET
1 000 tkr Nr i 

UTFALL 2015 BUDGET 2016 BUDGET 2017 kommentar
INTÄKTER
Virkesförsäljning 57 655 60 926 55 465 1.
Avkastning prästlönefonden 35 597 30 100 31 100 2.
Arrende- och hyresintäkter 11 299 10 630 9 842 3.
Övriga intäkter 2 033 1 252 1 410 4.

Summa intäkter 106 584 102 908 97 817

Förändring skogsvårdsskuld -3 309 0 0 5.

KOSTNADER
Avverkningskostnader -11 189 -12 563 -11 005 6.
Skogsvårdskostnader -9 541 -10 591 -11 305 7.
Fastighetskostnader -6 937 -7 657 -7 022 8.
Fordons- och maskinkostnader -368 -449 -387 9.
Administrationskostnader: -11 598 -10 967 -12 058 10.
   Personalkostnader -7 686 -7 658 -7 729 10.
   Övriga administrationskostnader -3 912 -3 309 -4 329 10.

Summa kostnader -39 633 -42 227 -41 777

Rörelseresultat före avskrivningar 63 642 60 681 56 040
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar -3 197 -3 705 -3 635 11.

RÖRELSERESULTAT 60 445 56 976 52 405

Finansiella intäkter/kostnader 598 1 300 700 12.
Resultat efter finansiella investeringar 61 043 58 276 53 105

Inkomstskatt -226 -1 330 0 13.
RESULTAT EFTER SKATT 60 817 56 946 53 105

Värdesäkring av prästlönefonden enligt KO 46:11 -419 -5 580 -11 250 14.
Omföring av resultat avyttring prästlönefastigheter 5 698 0 0 14.
UTDELNINGSBART RESULTAT 66 096 51 366 41 855

INVESTERINGSBUDGET
Nr i 

UTFALL 2015 BUDGET 2016 BUDGET 2017 kommentar
Byggnader och mark 15.
Investeringar i byggnader 602 2 100 4 000
Markanläggningar 1 323 1 300 500
Summa investeringar byggnader och mark 1 925 3 400 4 500

Inventarier och maskiner 16.
Byte av datasystem för skogsbeståndsregister 0 600 0
Fordon 905 700 0
Övriga inventarier och maskiner 103 34 95
Summa investeringar inventarier o maskiner 1 008 1 334 95

SUMMA INVESTERINGAR 2 933 4 734 4 595
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PRÄSTLÖNETILLGÅNGARNA I UPPSALA STIFT Organisationsnummer 817605-5757 

Kommentarer till budget 2017 för prästlönetillgångarnas förvaltning 
(Siffror inom parentes = 2016 års budgetsiffror) 

Budgeterat resultat efter skatt för 2017 uppgår till 53,0 mnkr (57,0).   
Observera att resultatet i sin helhet inte är utdelningsbart. Enligt KO 46:11 ska värdesäkring av 
prästlönefonden ske motsvarande inflationen.   

  INTÄKTER 

1. Virkesförsäljning

Virkesförsäljningsform Mnkr Volym 
Rotposter 35,6 (35,2) 110 800 m3sk (107 000) 
Leveransrotposter och
avverkningsuppdrag 9,2 (11,4) 43 700 m3sk (56 000) 
Leveransvirke 10,2 (14,3) 43 500 m3sk (56 500) 

55,5 (60,9)  198 000 m3sk (219 500) 

2. Avkastning prästlönefonden
Här redovisas samtliga intäkter från prästlönefonden såsom utdelningar och
realisationsvinster. Framtagande av en realisationsvinst har budgeterats till 12,0 mnkr (12,0).
Utdelningarna från konsortierna har budgeterats till 19,0 mnkr (18). Prästlönetillgångarna
har placeringar i Aktiekonsortiet Spiran, Räntekonsortiet och Företagsobligationskonsortiet,
samtliga hos Kammarkollegiet Ränteintäkt har budgeterats till 0,1 mnkr.

3. Arrende- och hyresintäkter
I arrende- och hyresintäkter ingår jordbruksarrenden, jaktarrenden, fiske- och markarrenden
samt hyresintäkter.
Arrende- och hyresintäkter är budgeterade till 9,8 mnkr (10,6). Intäkter för
jordbruksarrenden har sänkts till 7,3 mnkr (7,9) beroende på minskat underlag, samtliga
intäktsslag har sänkts i 2017 års budget beroende på avyttringar av mark och byggnader.
Även investeringsavgifterna har sänkts och har 2017 budgeterats till 0,4 mnkr (0,5).
Investeringsavgift är ett slags arrende som betalas av arrendatorn på gjorda investeringar där
prästlönetillgångarna stått för investeringskostnaden. Intäkterna för mark-, jakt- och
fiskearrenden har budgeterats till 1,8 mnkr (2,0).  Budgeterade hyresintäkter uppgår till 0,3
mnkr (0,3).

4. Övriga intäkter
Totalt budgeterad intäkt för övriga intäkter uppgår för 2017 till 1,4 mnkr (1,2).
I övriga intäkter finns intäkter från allmänningsmedel, bidrag, intäkter från försäljning av
inventarier samt ersättningar för utförda tjänster. Här redovisas intäkten för den del av tjänst
som ansvarig för skogliga IT-system och internsupport som kommer säljas till Västerås stift
Skog AB. För 2016 uppgår intäkten till 0,4 mnkr (0,1). Så snart alla system är på plats och
fungerar som tänkt kommer tjänsten delas lika (50/50) mellan Uppsala och Västerås stift.

5. Förändring skogsvårdsskuld
Den totala skogsvårdsskulden finns redovisad som en avsättning i balansräkningen. 2015-
12-31 uppgick den till 9,3 mnkr (6,0). Skogsvårdsskulden omfattar de åtgärder
(hyggesresning, markberedning, plantering m m) som behövs för att återbeskoga en
avverkningsyta. En ökning av skogsvårdsskulden innebär en ökad avsättning och blir en
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kostnad – en minskning av skogsvårdsskulden innebär att förändringen bokförs i 
resultaträkningen som en intäkt.    
 
 
 
KOSTNADER 

 
6. Avverkningskostnader 

Avser kostnader för leveransvirke som avverkas i egen regi med entreprenörer. En liten del 
består av kostnader för rotposter och leveransrotposter/avverkningsuppdrag. Volymen som 
enligt budget uppgår till 44 700 m3sk fördelas med 40 500 m3sk gallringshuggning, 2 000 
m3sk föryngringshuggning samt 2 200 m3sk avverkning i naturvårdsbestånd, fröträd 
m m.  
Gallringskostnaderna har budgeterats till 7,9 mnkr (9,3). Slutavverkningskostnaderna 
uppgår till 1,7 mnkr (2,5). Kostnaden för övriga avverkningskostnader har budgeterats till 
0,8 mnkr (0,6) I posterna ingår entreprenörskostnader för planläggning, avverkning, 
skotning och uppföljning. Även kostnader för transporter och snöröjning av vägar ingår. 
Posten ”övriga kostnader”, 0,6 mnkr (0,2) består till största del av virkesmätningskostnader 
hos SDC (Skogsbrukets Datacentral), resterande kostnad är förbrukningsmaterial.  
Även den del av personalkostnaden för planläggarna som avser avverkningskostnader 
ingår. I 2017 års budget uppgår kostnaden till 1,1 mnkr (1,3) fördelat på de olika 
avverkningsformerna, alltså även kostnader för planläggning av rotposter och 
leveransrotköp/avverkningsuppdrag. Distrikt 13 har ingen planläggare utan har budgeterat 
för köp av tjänsterna.  
Totalt uppgår budgeten för avverkningskostnader 2017 till 11,0 mnkr (12,6). 
 

7. Skogsvårdskostnader 
Kostnaden för röjning uppgår 2017 till 5,4 mnkr (3,8) och omfattar 1 650 ha (1 200). På 
distrikt 19 har den budgeterade arealen för röjning ökat med 400 ha beroende på ett troligt 
markbyte med Naturvårdsverket. Arealen som ska planteras uppgår till 375 ha (390), 
kostnaden för själva planteringsarbetet uppgår till 1,2 mnkr (1,3) och kostnaden för plantor 
uppgår till 2,2 mnkr (2,7). Kostnader för markberedning (som utförs innan plantering) är 
också en stor post under skogsvården och har budgeterats till 1,4 mnkr (1,4). Arealen för 
markberedning uppgår till 460 ha (455). Övriga åtgärder har budgeterats till 0,5 mnkr (0,5) 
varav hyggesresning med 0,4 mnkr (0,4).  
Personalkostnaden för planerare som avser skogsvården uppgår i budgeten till 0,4 mnkr 
(0,6).  
 

8. Fastighetskostnader 
Drifts- och underhållskostnader för byggnader har budgeterats till 1,2 mnkr (1,7). 
Kostnaderna återgår till mer normal nivå efter att ha legat högt till följd av många 
försäljningar. 
Fasta kostnader såsom fastighetsskatt och försäkringskostnader har budgeterats till 0,9 
mnkr (1,0). 
I budgeten har 0,5 (0,5) satts av till kulturmiljökostnader för Ekeby gamla by och andra 
kulturmiljöer. 
Drifts- och underhållskostnader för mark, vägar och diken har budgeterats till 3,3 mnkr 
(3,3). Underhåll av vägar och diken uppgår till 2,6 mnkr (2,5). Resterande del 0,7 mnkr 
(0,8) utgörs av kostnader för rågångar, återställningsarbeten, vilt- och vattenvård samt 
underhållskostnader av kyrkoreservaten. 
0,1 mnkr har budgeterats för indelningskostnader.   
Under fastighetskostnader redovisas även fastighetsdatasystem samt kostnader för 
miljöcertifiering och uppföljning av skogliga åtgärder genom Svenska kyrkans FSC-
förening. Totalt uppgår budgeterad kostnad till 0,5 mnkr (0,6).  
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I övriga fastighetskostnader, som budgeterats till 0,6 mnkr (0,4) ingår kostnader för syner av 
gårdsarrenden, försäkring av skogen, kartor och material m m.  

9. Fordons- och maskinkostnader
I kostnaden ingår drift- och underhållskostnader för 10 st. bilar samt kostnader för
arbetsmaskiner. Totalt uppgår kostnaden till 0,4 mnkr (0,4). Uppsala stift står för kostnaden
till den del bilarna använts i verksamhet som inte avser förvaltning av prästlönetillgångarna.

10. Administrationskostnader
Personalkostnader
I personalkostnader ingår lönekostnader för tjänstemän och skogvaktare. Antalet tjänster
uppgår till 12 st varav 10 st har sin huvudsakliga sysselsättning inom prästlönetillgångarnas
förvaltning. Resterande tjänster utgörs av gemensamma tjänster från Uppsala stift, såsom
HR, vaktmästeri, reception, städ m m.
Budgeterad kostnad 2017 för tjänstemän och skogvaktare uppgår till 7,7 mnkr (7,6).
Förutom lönekostnaden (löner + sociala avgifter om 38,3 %) ingår utbildning, rese- och
personalfrämjande kostnader.
Lönekostnaden för planerarna redovisas dels under avverkningskostnader och dels under
skogsvårdskostnader. Antal planerartjänster uppgår till 3 st.

Administrationskostnader 
Den del av tjänst som Certifierings- och miljöansvarig som Prästlönetillgångarna i Uppsala 
stift köper av Västerås stift Skog AB enligt upprättat samarbetsavtal redovisas här. 
Budgeterad kostnad för 2017 uppgår till 0,4 mnkr (0,4). Den del av tjänst som ansvarig för 
skogliga IT-system och internsupport Prästlönetillgångarna i Uppsala stift kommer sälja till 
Västerås stift Skog AB redovisas som en intäkt under Övriga intäkter.  
I administrationskostnader ingår budgeterad förvaltningsavgift för prästlönefonden med 0,8 
mnkr (0,7). Kostnaden för allokeringstjänsten som köps av Kammakollegiet har budgeterats 
till 0,1 mnkr (0,1). Kostnad för centrala administrations- och lokalkostnader har budgeterats 
till 0,6 mnkr (0,7). Varav 0,5 mnkr avser de kostnader Prästlönetillgångarna betalar till 
Uppsala stift för lokaler, maskiner, samt övriga gemensamma kostnader.  
Data- och kommunikationstjänster har budgeterats till 1,5 mnkr (0,6). Den stora ökningen 
av kostnaden är en följd av övergången till ”FAGUS”familjens dataprogram; program för 
skogliga data och underhållsprogram samt program för fastighetsregister och upplåtelser. 
Dessa program är också gemensamma med Västerås stift och kommer skötas gemensamt. 
EFU har tidigare tagit ett beslut om att gå över till dessa program. 
I övriga administrationskostnader ingår EFU:s kostnader med 0,1 mnkr (0,1). Kostnaden för 
EFU delas nu lika mellan Prästlönetillgångarna och Uppsala stift. Kostnader för revision 
och rådgivning i revisions- och skattefrågor har budgeterats till 0,2 mnkr (0,2). Övriga 
administrationskostnader; köpta tjänster, material, korttidsinventarier m m har budgeteras 
till 0,5 mnkr (0,5). 

11. Avskrivningar
Avskrivning av ekonomibyggnader 1,9 mnkr (1,9), avskrivningstid 25 – 50 års
Avskrivning av bostadsbyggnader 0,4 mnkr (0,5), avskrivningstid 25 – 50 år
Avskrivning av markanläggningar 0,5 mnkr (0,5), avskrivningstid 5 -10 år
Avskrivning av fordon 0,5 mnkr (0,5), avskrivningstid 5 år
Avskrivning av inventarier, (stödrätter, dataprogram mm) 0,3 (0,3), avskrivningstid 5 år
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12. Finansiella intäkter/kostnader
I finansiella intäkter ingår räntor och utdelningar från rörelsemedel placerade dels på bank
och dels i värdepapper.

13. Skatt
Inkomstskatt på resultatet från rörelsegrenarna Skog och Jord har beräknats med 22 %.
Skogsavdraget har beräknats till 24 mnkr. Fr o m 2014 har endast skatt betalats på inkomst
av näringsverksamhet, dvs löpande inkomster av skogs- och jordbruk beskattas. 2017
beräknas ingen inkomstskatt uppstå.

14. Kapitaliseringar från resultatet
Enligt kyrkoordningen skall värdesäkringen av prästlönefonden ske motsvarande
inflationen. Värdesäkringen av prästlönefonden har beräknats på ett kapital av 625 mnkr
och en inflation av 1,8%. Riksbankens inflationsprognos för september 2016 har använts
för beräkningen.

Investeringar 
15. Avser investeringar i byggnader och mark. Till investeringar i byggnader och mark tas

medel från fondkapitalet. Endast avskrivningar belastar resultatet.
Byggnader: Under 2017 har budgeterats för en ny spannmålsanläggning samt värme och
avloppsanläggningar. Även solcellsanläggning har budgeterats.
Markanläggningar: I budgeten finns upptaget anläggande av våtmarker.

16. Avser investeringar i inventarier och maskiner. Till investeringar i inventarier och
maskiner används rörelsekapitalet. Avskrivningarna belastar resultatet.
Inventarier: Nya handdatorer samt en ny klave.

. 
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Bilaga 2 

Protokollsunderlag – Barnkonsekvensanalys 

Diarienummer: 403/2/16 

Beskrivning 

Ärendet avser att fastställa budgeten för Prästlönetillgångarna i Uppsala stifts 
förvaltning avseende verksamhetsåret 2017. 

Beslutet berör barn och unga 
direkt  indirekt 

Kommentar: 

Beslutet rör främst barn i åldern 
0-6 år 7-12 år 13-18 år  

Kommentar: 

Bestämmelser 
Artikel 3 om barnets bästa i främsta rummet är den princip som oftast åberopas. Vid alla 
åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner 
skall barnets bästa komma i främsta rummet.  
Artikeln innebär en skyldighet att ta hänsyn till barnets bästa och hur barns rättigheter påverkas 
av beslut, även de beslut som bara indirekt berör barn.  

Artikel 6 om barns rätt till liv och utveckling innebär att se till barns utveckling så brett som 
möjligt: till exempel ekonomiskt, andligt, kulturellt och socialt.  Konventionsstaterna erkänner 
att varje barn har en inneboende rätt till livet. Konventionsstaterna skall till det yttersta av sin 
förmåga säkerställa barnets överlevnad och utveckling. Barnkonventionens genomförande 
innebär att eftersträva optimal utveckling för alla barn. 

Analys 
Prästlönetillgångarna ska förvaltas så effektivt som möjligt och på ett sådant sätt att de 
ger bästa möjliga uthålliga totalavkastning. Pastorat och församlingar har andelar i 
avkastningen av prästlönetillgångarna. Budgeterat resultat för Prästlönetillgångarna i 
Uppsala stift för verksamhetsåret 2017 kommer att innebära att utdelning till pastorat 
och församlingar kan genomföras. Utdelningen från prästlönetillgångarna kan i pastorat 
och församlingar bidra till ökad verksamhet, vilket både direkt och indirekt kan påverka 
barn i alla åldrar. 

X X X 

 X 
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