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Inledning
detta är lunds stift 
Svenska kyrkan är ett evangeliskt-lutherskt trossamfund som består av 
församlingar och stift. Stiftet är det regionala området vars uppgift regleras 
av lagen om Svenska kyrkan och kyrkoordningen. Lunds stifts grundläggande 
uppgift är, enligt kyrkoordningen att främja och ha tillsyn över församlingslivet 
och församlingarnas uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva 
diakoni och mission. Stiftet ska också främja en god förvaltning i församlingarna 
och ha tillsyn över förvaltningen samt verka för en lämplig församlings- och 
pastoratsindelning och tillhandahålla de resurser som behövs för att biskop och 
domkapitel ska kunna utföra sina uppdrag och förvalta prästlönetillgångarna. 
Främjandet sker genom att erbjuda utbildning och fortbildning men också 
genom rådgivning för att stödja och stimulera församlingar, anställda, 
förtroendevalda och ideella i deras uppgift samt bidra till gemensam reflektion 
kring vad det innebär att vara kyrka inom Lunds stift. Stiftet har också ansvar 
att se till att församlingarna följer Svenska kyrkans regelverk, kyrkoordningen 
samt Svenska kyrkans bestämmelser. 
 Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift och består geografiskt 
av Skåne och Blekinge. Stiftet omfattar församlingar inom stiftets geografiska 
område och bär namn efter biskopssätet. För närvarande är stiftet indelat i  
13 kontrakt, vilka vart och ett omfattar ett antal församlingar. Församlingarna 
kan samverka i ett pastorat. I Lunds stift finns 165 församlingar/pastorat i  
108 ekonomiska enheter. 
 Kyrkans episkopala struktur kommer till uttryck i att det finns en biskop i 
ledningen för stiftet. Till biskopens uppgifter hör att svara för ledning och tillsyn 
och att inspirera verksamheten i stiftet. I varje stift ska det finnas ett domkapitel. 
Domkapitlet med biskopen som ordförande fullgör självständiga uppgifter 
enligt kyrkoordningen. Till uppgiften hör bland annat att granska prästers 
och diakoners uppdrag och besluta i ärenden rörande beslutsprövning och 
överklagande. Tillsammans med domkapitlet har biskopen tillsyn över dem som 
är vigda till uppdrag i kyrkan.
 Högsta beslutande organ för ett stift är ett demokratiskt valt stiftsfullmäktige. 
Dess uppgift är att besluta i ärenden av principiell och övergripande karaktär. 
Stiftsfullmäktige utser stiftsstyrelsen som är stiftets verkställande organ. Biskopen 
är ordförande i stiftsstyrelsen. 
 Egendomsnämnden är det andra verkställande organet som på uppdrag av 
stiftsfullmäktige förvaltar stiftets prästlönetillgångar. Prästlönetillgångarna utgörs 
av jord- och skogsfastigheter och därtill knutet fondkapital.

organisation, budget och verksamhetsplan
Stiftskansliet är Lunds stifts centrala stöd-, främjande- och tillsynsfunktion. 
Stiftskansliet ska stödja biskopen i dennes ämbete samt verkställa 
stiftsfullmäktiges, stiftsstyrelsens, domkapitlets och egendomsnämndens beslut. 
I lokalerna vid Krafts torg i Lund har biskopen sitt ämbetsrum. Domkapitlet, 
egendomsnämnden och stiftsstyrelsens sammanträder i stiftskansliets lokaler. 
Inom stiftskansliet finns för stiftet angelägna funktioner med fack- och 
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specialistkompetens samlade. Personalen inom stiftskansliorganisationen utgör 
en samlad resurs för stiftets uppdrag. 
 Stiftsorganisationen består av en biskopsstab som leds av biskopen och en 
direktorsstab som leds av stiftsdirektorn och tre underliggande avdelningar; 
avdelning för församlingsutveckling, avdelning för samverkan och avdelning för 
egendomsförvaltning. Syftet med organisationen är att få en mer flexibel och 
behovsorienterad stiftsorganisation som bättre kan anpassa verksamheten till 
de krav och förväntningar som finns idag och även kommer att finnas framöver. 
Kansliet behöver arbeta i nära kontakt med församlingar/pastorat för att kunna 
bistå med stöd, inspiration och utveckling utifrån behov samt att kunna bidra 
till en gemensam helhetsbild. Organisationen ger förutsättningar att samordna 
för effektiva lösningar, är tydlig utifrån ett församlingsperspektiv och tar 
tillvara den kompetens och det goda arbete som genomförs i församlingar och 
stiftskansli. Organisationen avspeglas i verksamhetsplanen som är gemensam för 
stiftsorganisationen (förutom egendomsförvaltningen, som har separat ekonomi), 
istället för att vara uppdelad efter avdelningarna på kansliet. 
 Biskopen har delegerat chef/ledarskapet för kansliet till stiftsdirektorn. 
Stiftskansliets ledningsgrupp består av biskop, stiftsdirektor, avdelningschefer, 
1:e stiftsjurist och personalstrateg. Stiftsdirektorn leder ledningsgruppen. 
Stiftsdirektor är chef och personalansvarig för samtliga avdelningschefer.

Nedan ges en kort beskrivning av de uppdrag och arbetsuppgifter som respektive 
avdelning ansvarar för inom kansliet. Tillsammans utgör avdelningarna en 
helhet där samarbete mellan avdelningarna är ett måste för att grunduppdragen i 
kyrkoordningen ska utföras på ett kvalitativt och professionellt sätt. Det innebär 
att uppdragen i kyrkoordningen är kansliets linjearbete. Detta görs möjligt 
genom att kansliets samlade personalresurs med fack- och specialistkompetens 
tas till vara inom samtliga avdelningar. Därutöver har Lund stift en vision som 
anger riktningen och är vägledande för stiftets långsiktiga arbete med tillhörande 
undertexter. Visionen ska förverkligas genom prioriteringar och mål, vilka 
framgår i budgettexten, det är framförallt detta som belyses i verksamhetsplanen. 
Stiftsfullmäktige har fastställt stiftets prioriteringar för innevarande 
mandatperiod.

Biskop

Stiftsdirektor

Direktorsstab

Avdelning för
Samverkan

Avdelning för
Egendomsförvaltning

Avdelning för
Församlingsutveckling

Biskopsstab

1 
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biskopsstab
Stödfunktion till biskopens utövande av sitt uppdrag gentemot stiftskansliet, 
församlingar/pastorat, samhälle och näringsliv etc. Stödet innebär bland 
annat administrativt stöd, strukturering och beredning av det inkommande 
uppdragsflödet, press/kommunikationsfrågor samt beredning av visitationer med 
mera.

direktorsstab
Främjar och stöder såväl stiftskansliet som församlingar/pastorat inom följande 
områden: kyrkoordningsfrågor, övergripande organisations och rättsfrågor, 
kommunikation, ekonomi, personal samt Svenska kyrkans i Lunds stifts roll och 
uppgift i den sociala ekonomin där ett arbete sker via bidrag från Europeiska 
socialfondens projekt (ESF) ”Arbetsrelaterad rehabilitering”. 

avdelning för församlingsutveckling
Främjar och stödjer församlingar/pastorat med inriktning mot kyrkans 
grundläggande uppgift: fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni 
och mission. Avdelningen arbetar därutöver med rekrytering inom de fyra 
profilyrkena i Svenska kyrkan och genom avtal med församlingar/pastorat kring 
institutions- och militärsjälavård, med stöd till kristna förskolor och med telefon- 
och nätsjälavård genom jourhavande präst. Enskild själavård och handledning 
ges också till anställda och förtroendevalda vid Lunds stifts själavårdscenrum.

avdelning för samverkan
Främjar och erbjuder stöd och kompetens inom stiftets prioriteringsområde 
samverkan: administration, fastighet och kulturarv samt strategiskt miljöarbete 
och hållbar utveckling. Avdelningen har också ett internt ansvarsområde som 
består av stiftskansliets reception, vaktmästeri och service, kursadministration 
samt lokalansvar.

avdelning för egendomsförvaltning
Personalen på avdelningen för egendomsförvaltning svarar tillsammans med 
egendomsnämnden för uppdraget att förvalta stiftets prästlönetillgångar, det 
vill säga jord, skog och fonder. Avkastningen från dessa tillgångar bidrar till 
utövandet av kyrkans grundläggande uppgift till församlingar och pastorat. 
Avdelningen har också ansvar för stiftets främjande vad avser fastighetsfrågor, 
arrendevärderingar med mera.

utmaningar och uppdrag utifrån omvärldsbeskrivning
Kyrkokansliets analysenhet ger varje år ut en årsrapport som syftar till att 
ge en överblick över de trender och händelser under det gångna året som 
av analysenheten bedöms vara av särskild betydelse för de utmaningar 
som formuleras i omvärldsbeskrivningar inför kommande budgetar. Nedan 
beskrivs de åtta problemområden som är av vikt att vara medveten om när 
verksamhetsplaner och budgetprocesser startar.

•  Ökat behov av undervisning och lärande
•  Minskade kontaktytor och försvagad relation till unga
•  Ökande psykosocial ohälsa
•  Välfärden utmanas
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•  Risk för minskat bistånd till de mest utsatta
•  Kyrkan har ett stort klimatansvar 
•  Behov av att säkra framtidens kompetensförsörjning
•  Behov av att arbeta för en ekonomiskt hållbar kyrka

Klimatkrisen eskalerar och förvärras men leder samtidigt till en ökande 
medvetenhet och till en rad politiska och tekniska åtgärder som syftar till att 
stävja den. Inom Svenska kyrkan pågår ett målinriktat arbete med att ställa om 
verksamheten i en hållbar riktning.
 Välfärden utmanas genom växande klyftor, segregation, bostadsbrist och 
demografisk obalans. Utvecklingen ställer nya krav, inte bara på det politiska 
etablissemanget utan även på civilsamhället. Här är Svenska kyrkan en viktig 
aktör.
 Antalet fördrivna i världen är större än någonsin tidigare och de humanitära 
behoven är skriande. Trots detta minskar globalt sett biståndet. Svenska kyrkans 
insamlingsverksamhet brottas med problem som minskande insamlade medel och 
ökande konkurrens från andra insamlingsorganisationer.
 Den psykiska ohälsan ökar, inte minst bland unga och äldre, och familjelivet 
pressas av ökande stress. Tillgång till de ”existentiella resurser” som Svenska 
kyrkan, men även kultur- och föreningslivet, förvaltar och förnyar är därför av 
central betydelse för samhällets existentiella hållbarhet. Människor i allmänhet 
och unga i synnerhet förlorar alltmer en levande relation till det kristna arvet. 
För att människor inte ska förlora tillgången till den existentiella resurs som den 
kristna traditionen kan bidra till gör Svenska kyrkan särskilda satsningar.
 Digitaliseringen omdanar samhället i grunden. Fördelarna är många: Växande 
kontaktnät, ökad tillgänglighet till information och kulturutbud, mer energisnål 
teknik. Men det finns också utmaningar: Ökande stress, desinformation, näthat 
och hot mot säkerhet och integritet. Svenska kyrkan kan både dra nytta av 
digitaliseringen för effektivare resursutnyttjande och spela en viktig roll i det 
etiska samtalet samt i att erbjuda zoner fria från ständig uppkoppling.
 För att försäkra sig om att även i fortsättningen kunna fullgöra 
sin grundläggande uppgift måste Svenska kyrkan säkra den framtida 
kompetensförsörjningen. För detta krävs bland annat attraktiva arbetsplatser 
och möjligheter till personlig utveckling och fortbildning.

utmaningar inför framtiden utifrån lunds stifts perspektiv
Lunds stift önskar att hos församlingarna/pastoraten främja en frimodig och 
nyfiken hållning som en del i samhället. Kyrkans bidrag ska präglas av bredd 
och djup så att frågor om kristen tro och livstolkning kan ges relevanta svar. 
Begreppet mission behöver därför bearbetas. Mission kan inte reduceras till 
kommunikationsstrategier eller pedagogiska modeller. Missionen är kyrkans 
livsnerv och bärs av visionen att varje människa såsom ett Guds barn ska 
erbjudas en möjlighet till ett sammanhang och en tillhörighet. Även den som inte 
tillhör kyrkan förstås som inräknad i en djupare mening, som broder eller syster 
i Kristus.
 En särskild utmaning är att främja församlingarna/pastoraten i mötet med 
barn (0-18 år). Det gäller såväl i kyrkans olika verksamheter som i den mer 
utåtriktade närvaron samhället. Detta i en situation där församlingar/pastorat 
möter barn som oroar sig för klimatet, barn till föräldrar med psykisk ohälsa och 
barn i alla åldrar som mår dåligt. Hur kan kyrkan bringa hopp och framtidstro i 
en sådan situation? 
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Vi anar också en allt tydligare uppdelning mellan stad och land. I flera 
landsbygdsförsamlingar finns utmaningar med tjänster som rymmer olika 
uppdrag. Det kan vara en anställning som församlingspedagog med en stor 
del kommunikation, en assistent som också är vaktmästare, en husmor som 
kombinerar med att vara barnledare och så vidare. Detta innebär att många 
medarbetare saknar relevant utbildning men ändå får bära ett stort ansvar i det 
dagliga församlings/pastoratsarbetet. Det gäller särskilt i mötet med barn och 
unga. Hur förvaltas kyrkans undervisande uppdrag i en sådan situation?
 Församlingarna/pastoraten behöver också främjas i sitt ledarskap. Ledare som 
fått formella uppdrag behöver rustas. I chefs- och ledarskapet ser vi ett flertal 
exempel på att skillnaden kan vara mycket stor mellan att vara kyrkoherde i 
en stor eller liten församling/pastorat. Emellanåt kan dessa kyrkoherdetjänster 
upplevas som nästan två helt olika arbeten. 
 Kyrkans medarbetare möter i stigande grad människor på nätet och via 
sociala medier. Är detta en plats för kyrkan att utvidga sin närvaro eller ska det 
snarare satsas på levande sammanhang och genuina möten? Här ges det olika 
svar.
 Supportteamet Migration (SMIL) upphör den 31 december 2019. Teamet har 
varit externt finansierat sedan 2016. Församlingarna/pastoraten behöver fortsatt 
stöd i sitt integrationsarbete. Detta är fortfarande ganska nytt och komplext. 
Arbetet med asylsökande och nyanlända är krävande och kommer att finnas 
kvar under lång tid framöver. Det finns fortsatt behov av att utbilda brobyggare 
som arbetar i de enskilda församlingarna/pastoraten för att arbetet ska vara 
långsiktigt och en integrerad del av församlingarnas/pastoratens ordinarie 
verksamhet. Likaså finns ett fortsatt behov av att stötta i konvertitfrågor, 
psykosocialt stöd och juridisk rådgivning. 
 Klimatförändringarna är globala och de utmaningar de ställer mänskligheten 
inför är enorma. Svenska kyrkan är en av Sveriges största fastighets-, 
jord- och skogsförvaltare, vilket innebär möjligheter för att kunna bidra 
till påverkansarbete så att Sverige lever upp till sina åtaganden för att nå 
1,5-gradersmålet. Med detta som utgångspunkt startar Svenska kyrkan ett arbete 
med att ta fram en klimatstrategi – Svenska kyrkans färdplan för klimatet.
Ett förändrat och minskat medlemsunderlag kräver en långsiktig resursplanering 
så att Svenska kyrkan även i framtiden kan fira gudstjänst, bedriva undervisning 
samt utöva diakoni och mission. Det är en utmaning för Lunds stift att i en 
ny tid främja mission och visa på det goda arbete som görs i stiftet. Det är 
sannolikt att generationsväxlingen bland medlemmarna gör att Svenska kyrkan 
står inför ekonomiska utmaningar, vilket visas tydligt i de prognoser som 
kyrkokansliet uppdaterar kontinuerligt över den framtida förändringen av 
intäkten från kyrkoavgiften. Samverkan och samordning inom Svenska kyrkan 
är ett angeläget område för att kunna bedriva kvalitativ och hållbar verksamhet. 
I samverkan med hela Svenska kyrkan eftersträvas en likvärdig kvalitet inom 
samverkansområdena IT, fastigheter, ekonomi- och lönehantering, ärende- och 
dokumenthantering samt inköpsstöd, trots att förutsättningarna är olika.



 verksamhetsplan och budget 2020 • 9

vision 

lunds stifts vision
Bottna i nåden, skapa i världen 
Inspirera lärande och samlas kring hoppet… 
med dopet som grund… 
för att möta livets och världens utmaningar

Lunds stifts vision och de prioriteringar som stiftsfullmäktige har beslutat 
för mandat-perioden är utgångspunkten för arbetet i stiftet och på kansliet. 
Lunds stifts vision Bottna i nåden – Skapa i världen anger riktningen, vart vi 
är på väg. Lunds stifts vision är vägledande för stiftets långsiktiga arbete. Med 
tillhörande undertexter fungerar visionen som en ledstjärna. Den uttrycker hur 
kyrkan i Lunds stift vill vara och uppfattas. Visionen ska förverkligas genom 
prioriteringar och mål. Prioriteringarna accentueras av det som biskopen pekar 
på som angeläget i sitt herdabrev Kallad till kärlek. För Lunds stift innebär det 
att stiftet ska främja en fördjupning av vår tro och vår förståelse av vem Gud är 
och vad Gud gör mitt ibland oss för att kyrkan ska kunna vara tydlig i samhället. 
Stiftet ska bidra till att vi är en kyrka som är aktiv i samhället på olika sätt 
och visar en väg från ord till handling. Stiftet ska genom främjande och tillsyn 
verka för fungerande församlingar med ett utvecklat ledarskap för att kyrkan 
som organisation ska kunna leva. I allt det vi gör är kommunikation en bärande 
tanke.

prioriteringar
Lunds stifts prioriteringar är de områden som Lunds stift ser som särskilt 
viktiga att fokusera på. Med prioriteringar menas fokusområden för att tilldela 
resurser i form av kompetens, tid, pengar och personal, för att nå Lunds stifts 
mål under mandatperioden. Samtliga prioriteringar ska präglas av visionens 
förhållningssätt. Det gäller människovärde, hållbarhet och kommunikation. 
Lunds stifts visionstext säger om människovärdet, med en hänvisning till 
Lukasevangeliets 10 kapitel vers 27 (med parallellställen): ”Vi utmanas av både 
rikedom och nöd, i och omkring oss, och av budet att älska Gud och vår nästa 
som oss själva.” 
 Arbetet med hållbar utveckling i Lunds stift handlar om att värna hela 
skapelsen och omfattar såväl andliga, ekologiska, ekonomiska, och sociala 
frågor. Lunds stifts visionsbön lyfter hållbarhetens andliga grund: ”Gud, du 
kallar oss ständigt till liv och förnyelse. Du ger oss skapande ansvar och låter oss 
bottna i nåd”. Hållbar utveckling är därmed en naturlig del av stiftets arbete. 
Lunds stifts visionstext citerar 1 Petrus-brevets 3 kapitel, vers 15-16: ”Var alltid 
beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp. Gör det ödmjukt 
och respektfullt i medvetande om er goda sak.” Detta ska prägla Lunds stifts 
kommunikation.

lunds stift har fyra prioriteringar i sitt målarbete under 
mandatperioden 2018-2021
Prioritering Mission – syftar till att utveckla missionerande församlingsstrategier 
kring gudstjänst och kyrkliga handlingar, undervisning och lärjungaskap, ideellt 
engagemang, rekrytering till kyrklig tjänst, med hjälp av kunskap och analys. 
En missionerande församlingsstrategi inkluderar också dem som tillhör men inte 
fullt ut delar kyrkans liv.
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Prioritering Närvaro i samhället – syftar till en kyrka som är aktiv i samhället 
och visar vägen. Närvaron är en följd av att vi är kallade till kärlek. Det ska ske 
genom att kyrkan ser sig själv som en självklar del av samhället och samverkar 
med andra organisationer, sprider kunskap och analys samt utvecklar diakonala 
strategier. 

Prioritering Ledarskap – syftar till fungerande församlingar/pastorat med ett 
utvecklat ledarskap. Ledarskapet omfattar alla nivåer och syftar till att kyrkan 
ska fungera organisatoriskt bra. Berörda är kyrkoherdar och andra anställda 
med ledaruppdrag, ideella, förtroendevalda samt unga ledare. Med hjälp av 
kunskap och analys ska pastorat och församlingar/pastorat ges möjlighet att 
utvecklas i deras ledarskap på olika nivåer. 

Prioritering Samverkan – syftar att möjliggöra för kyrkan att vara kyrka lokalt. 
Samverkan innebär att församlingarna/pastoraten kan lägga en större del av sina 
resurser på den grundläggande uppgiften. Detta ska ske genom administrativ 
samverkan, samverkan kring fastigheter och samverkan mellan församlingar/
pastorat inom övriga områden, med hjälp av kunskap och analys.

mål på olika nivåer
Lunds stifts mål anges i verksamhetsplanen och är milstolpar på väg i rätt 
riktning. Målen befinner sig på två nivåer.
•  Övergripande mål som anger färdriktningen och vilken förändring 

som ska ske på lång sikt i kyrkan, och för dess medlemmar, till följd av 
prioriteringarna. Dessa målsättningar påverkas också av annat än Lunds stifts 
arbete, till exempel av förändringar i omvärlden. 

•  Delmål ska uppnås på kort sikt, i detta fall ett budgetår, och vara ett resultat 
av de aktiviteter som genomförs inom ramen för budgetens verksamhetsplan 
utifrån fastställda prioriteringar. Måluppfyllelsen för dessa delmål ska 
utvärderas.

Barnkonsekvensanalyser har gjorts inför all verksamhet och den kartläggning 
av barns och ungas liv i stiftet som bifogas budgeten ska beaktas i planering och 
genomförande av arbetet.

hur pengarna används 2020 kopplat till prioriteringar och mål
Stiftsstyrelsens beslut och prioriteringar utifrån stiftets uppdrag uttrycks i 
budgeten som för 2020 i sin helhet uppgår till 125 miljoner kronor. En stor del 
av budgeten omsluter löpande åtaganden och verksamhetskostnader.  
2020 års budget bygger på en samlad bedömning av vilka behov församlingarna/
pastoraten i Lunds stift har under de kommande åren. 

MISSION

verksamhetsplan
Det övergripande målet med prioritering Mission – syftar till att utveckla 
missionerande församlings/pastoratsstrategier kring gudstjänst och kyrkliga 
handlingar, undervisning och lärjungaskap, ideellt engagemang och rekrytering 
till kyrklig tjänst. Detta ska inspirera till ett arbetssätt som stärker och utvecklar 
arbetet i stiftets församlingar/pastorat. De kyrkliga handlingarna såsom dop, 
konfirmation, vigsel och begravning tillsammans med gudstjänsterna är idag 
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viktiga områden där många människor möter kyrkan. Våra kyrkorum och 
kyrkogårdar är också viktiga anknytningspunkter. Det är platser att vistas på, i 
enskildhet eller i gemenskap med andra. En särskild utmaning och möjlighet är 
att en stor grupp människor tillhör kyrkan men har en vag relation och förståelse 
av vad denna tillhörighet kan innebära. Att stärka människors samhörighet med 
Svenska kyrkan är därför en betydelsefull uppgift. Arbetet med mission och 
missionerande församlingsstrategier kräver därför nya arbetssätt samtidigt som 
tidigare erfarenheter tas tillvara. En kyrka med missionen i centrum lever djup 
rotad i världen, i bön och gudstjänst, i diakoni och undervisning. 

delmål
Delmål mission och internationellt arbete i stiftet
•  Att samla de internationella ombuden och grupper till två större samlingar
•  Att ta emot ett vänstiftsbesök av NED (North Eastern Diocese, Tanzania) 

våren 2020

Delmål för mission och kommunikation
•  Att genomföra en konferens under temat den öppna gruppens mission. 

Konferensen riktar sig till dem som arbetar i möten med människor genom 
öppna grupper i församlings/pastoratsverksamheten 

•  Att tillsammans med Stockholms stift och kyrkokansliet arrangera en 
Internordisk konferens i Malmö på temat: ”The Power and Responsibility of 
Majority Churches in Interfaith Relations” 

•  Att erbjuda en fortbildningsdag för kyrkogårdspersonal kring själavård och 
vardagliga möten  

Delmål för gudstjänst och kyrkliga handlingar
•  Att erbjuda två kurser för kyrk- och gudstjänstvärdar med inriktning på så 

väl gudstjänstens hantverk som att ge redskap för en lekmannaledd gudstjänst
•  Att i samarbete med Fjellstedska skolan erbjuda en tvådagars 

predikofortbildning på Åkersberg för att ge präster inspiration och nya 
verktyg i förkunnelsen av evangeliet

Delmål för undervisning och lärjungaskap
•  Att i linje med Svenska kyrkans program kring lärande och undervisning 

genomföra en fördjupad fortbildning för församlingspedagoger kring barn 
och andlighet

•  Att avsluta och sammanfatta projektet konfirmand på nya arenor med stiftets 
24 projektförsamlingar/pastorat

•  Att utveckla nätverket för andlig fördjupning i Lunds stift och genomföra 
kursen ”Närmare” i samarbete med Lunds domkyrkoförsamling/Liberiet

•  Att genomföra tre träffar med barnkörsnätverket och fyra träffar med det 
orgelpedagogiska nätverket i Lunds stift  

•  Att genomföra en temahelg ”Mötesplats man” med företrädare för Lunds 
stifts församlingar/pastorat för att stärka arbetet med män och unga killar

•   Att vidareutveckla arbetet med teckenspråkig konfirmation tillsammans med 
tre andra stift 

•  Att genomföra en fortbildningsdag för själavårdare i församlingarna kring det 
själavårdande samtalet och medkänslans pris
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delmål för ideellt engagemang
•  Att i nätverksform möta de som arbetar med ideella vid två träffar under året
•  Att i samverkan med Sensus och Jämshögs folkhögskola genomföra en 

idédag för ideella som vill fördjupa sin kunskap om Svenska kyrkan som 
trossamfund

•  Att inbjuda församlingarnas/pastoratens ungdomsråd till en framtidsdag vad 
gäller kyrka, tro och samhälle

delmål för rekrytering till kyrklig tjänst
•  Att introducera ett traineeprogram för 5 unga vuxna som syftar till utbildning 

och för tjänst i något av kyrkans fyra profilyrken 
•  Att som ett led i Lunds stifts proaktiva rekryteringsarbete erbjuda unga 

musiker (8-25 år) en 8 dagars sommarkurs i orgelspel

NÄRVARO I SAMHÄLLET

verksamhetsplan 
Det övergripande målet är att människor via Gud kallas till kärlek och tjänst 
för sina medmänniskor och skapelsen. Biskop Johan Tyrbergs valspråk, Jordens 
salt, ska ses som en ambition att kyrkan ska finnas med som en naturlig del i 
samhället. Det handlar om allt från att frimodigt berätta om den Gud vi tror 
på och som har en vilja som berör alla människor, till att beröra diakoni och 
delaktighet i samhällsbygget. Vi tror att människan har en unik plats, givet i 
skapelsen till Guds avbild. Därför har alla människor samma människovärde. 
Denna syn påverkar vår syn på samhällsbygget och allas rätt att få veta 
sitt värde. Lunds stift har etablerat sig i flera offentliga sammanhang där 
kyrkans diakonala arbete och insatser efterfrågas. Här är människovärdet och 
hållbarhetsperspektivet viktigt. En kyrka som är närvarande i samhället tar 
sin utgångspunkt i evangeliet och försöker i varje tid möta livets och världens 
utmaningar.
 Kyrkans diakoni handlar i huvudsak om att skapa goda strukturer för känsla 
av sammanhang och tillhörighet i de lokala församlingarna. Varje människa 
ska ses som en resurs, utsatta ska ges stöd, och diakonin ska bäras av en vision 
om att alla har en plats och kan bidra i kyrka och samhälle. Församlingarna 
ska få en ökad kompetens och hållbarhet i sitt arbete, så att församlingarna 
ska rustas för att bygga broar i samhälle, kyrka och mellan människor. Syftet 
är att vitalisera församlingens liv och att bidra till meningsskapande och det 
gemensamma goda. Målet är en kyrka för alla. 
 Församlingarna/pastoraten möter människor i nöd och i svåra situationer och 
Lunds stift beviljar externa medel för att församlingarna ska kunna bistå dessa. 
Stiftet främjar även församlingarnas arbete genom, utbildningssatsningar och 
separata nätverks bygganden kring diakonala frågor.
 Stiftet ansvarar för Jourhavande präst via telefon och nätet och har en 
särskild samordnare för förskoleverksamheten. Stiftet stödjer också kyrkans 
närvaro på fängelser, sjukhus och inom militären genom bidrag till tjänster. 
 Stiftet stödjer medarbetare och förtroendevalda i Lunds stift via 
Själavårdscentrum. Arbetet sker genom enskild själavård, stödsamtal och 
handledning enskilt och i grupp.
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 Svenska kyrkan i Lunds stift har en roll och uppgift i den sociala ekonomin, 
b.la. genom ett projekt som möjliggör för församlingar att involvera människor 
som behöver sysselsättning, arbetsinriktad rehabilitering. Många människor med 
funktions nedsättningar har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Många har 
en lång väg att gå innan man kommer så långt att man kan söka arbete. I Lunds 
stift har man börjat utveckla verksamhet med arbetsinriktad rehabilitering som 
genomförs i ett projekt som finansieras av Europeiska Socialfonden, ESF-projekt 
(2017-2020) som benämns ”Arbetsrelaterad rehabilitering”. Projektet skall 
verka för att stärka kvaliteten i de metoder man använder med speciell fokus 
på de människors behov som har funktionsnedsättningar. För att detta arbete 
skall vara långsiktigt hållbart och ha god kvalitet behöver man vidareutveckla 
strukturer för samverkan med offentlig och idéburen sektor samt näringslivet. 
För båda dessa ändamål finns tydliga delmål och en finansiering via externa 
medel. Arbetsrelaterad rehabilitering, ska genomföras enligt de mål som finns i 
den separata projektplanen där det tydligt framgår vilka insatser och aktiviteter 
som ska genomföras under projekttiden.
 Uppdraget genomförs i samverkan med stiftskansliets brobyggare och 
stiftsdiakon som arbetar med integrationsfrågor och social ekonomi. Särskilt 
fokus ska läggas på:
•  Hållbara metoder för arbetsinriktad rehabilitering för målgruppen människor 

med funktionsnedsättningar har etablerats och utvecklats i Lunds stifts 
församlingar/pastorat och diakonala institutioner

•  Hållbara samverkansformer internt i Svenska kyrkan, med offentlig 
sektor, organisationer i civilsamhället samt näringslivet har utvecklats som 
främjar ett långsiktigt hållbart arbete med arbetsinriktad rehabilitering för 
målgruppen människor med olika former av funktionsnedsättning

•  Jämställdhetsperspektivet har varit en integrerad del i projektets verksamhet 
och rustat kvinnor och män att motverka de tendenser som är ett hinder på 
vägen mot arbete och studier.

LEDARSKAP

verksamhetsplan 
Det övergripande målet är att skapa levande församlingar/pastorat där 
organisationen främjar att människor i gemenskap kan möta Gud. Prioritering 
Ledarskap – syftar till fungerande församlingar med ett utvecklat ledarskap. 
Ledarskapet omfattar alla nivåer och syftar till att kyrkan ska fungera 
organisatoriskt bra. Berörda är kyrkoherdar och andra anställda med 
ledaruppdrag, ideella, förtroendevalda samt unga ledare. Med hjälp av kunskap 
och analys ska pastorat och församlingar/pastorat ges möjlighet att utvecklas i 
deras ledarskap på olika nivåer. 
 Det är angeläget att utbilda och fortbilda såväl anställda, förtroendevalda 
som ideella inom stiftet. Ett fungerande ledarskap i församlingarna/pastoraten 
kräver kunskap om kyrkans maktdelning mellan styrelsens uppdrag att styra och 
kyrkoherdarnas och de övriga chefsnivåernas uppdrag att leda. 
 Det strategiska ledarskapsprogrammet tillhandahåller introduktion av nya 
kyrkoherdar med grundutbildning, nätverksbyggande och arbetshandledning. 
Dessutom erbjuds fördjupande kurser och seminariedagar för stiftets erfarna 
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kyrkoherdar. Under 2020 ska stödet till församlingsherdar och kyrkorådens 
ordförande vidareutvecklas. 
 Inom prioriteringen ledarskap ryms också Lunds stifts ledarutbildningar för 
unga konfirmandledare. Steg 1 är en webbaserad utbildning som vill ge nya 
unga konfirmandledare en stabil grund för att känna sig trygga i sin roll som 
ledare i församlingen/pastoratet. Steg 2 – ”Unga med uppdrag” innebär fyra 
utbildningshelger som syftar till att rusta ungdomar att vara ambassadörer för 
Svenska kyrkan. Utbildningarna genomförs i samverkan med Svenska Kyrkans 
Unga i Lunds stift (SKUL) och Sensus Skåne-Blekinge.

delmål
•  Att programmet UGL (utveckling-grupp-ledare) ska erbjudas vid två tillfällen 

till församlings/pastoratsanställda
•  Att genomföra en ledarkonferens för kyrkoherdar 
•  Att genomföra en arbetsmiljökonferens för chefer och medarbetare
•  Att initiera ett mentorsprogram för kyrkorådsordföranden
•  Att genomföra en mellanchefsutbildning  i samverkan med Göteborgs, Skara 

Linköpings och Växjö stift
• Att introducera ett mentorsprogram med erfarna kyrkoherdar i stiftet med 

inriktning mot de kursdeltagare som går den behörighetsgivande utbildningen

SAMVERKAN

verksamhetsplan
Övergripande mål för administrativ samverkan inom Svenska kyrkan är att 
möjliggöra för församlingar och pastorat att fungera som kyrka lokalt.  
Ett sviktande medlemsunderlag kräver en långsiktig resursplanering så att 
Svenska kyrkan även i framtiden kan fira gudstjänst, bedriva undervisning och 
utöva diakoni och mission. Vår strävan är att det ska finnas en likvärdig kvalitet 
inom det administrativa området även om förutsättningarna och villkoren är 
olika. 
 Samverkan och samordning är centralt för att kunna bedriva kvalitativ och 
hållbar verksamhet som på sikt möjliggör ett långsiktigt hållbart kyrkoliv i 
Lunds stift. 
 Lund stifts utvecklingsarbete sker i samarbete mellan stiften och 
kyrkokansliet och i nära relation med stiftets församlingar/pastorat inom 
fem verksamhetsområden IT, fastigheter, ekonomi och lönehantering, 
ärende- och dokumenthantering samt inköpsstöd. Lunds stift deltar aktivt i 
utvecklingsarbetet både på strategiskt och taktisk nivå.

administration
Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform (GIP) utgör grunden för det 
strategiska arbetet inom det administrativa samverkansområdet. 
 Vid årsskiftet 2019/2020 är 80 (74%) av stiftets församlingar/pastorat 
anslutna till GIP. Ytterligare ett tiotal församlingar/pastorat har kontakter med 
stiftskansliet om att införa GIP. Det gör det troligt att anslutningsgraden når 
målet 85% (95 st.) under 2020. Därmed kommer det speciella projektet för stöd 
till nätinvesteringar mm som pågått sedan 2012 att avslutas. 
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 Församlingar/pastorat som sedan vill införa GIP kommer att få det, men 
under andra former.
 Inom GIP-projektet har stiftet slutit ramavtal som ger bra villkor för 
fiberanslutning via 14 olika stadsnät förutom de nationella ramavtalen.
I samverkan inom det administrativa stödet kopplat till Gemensamt 
administrativ stöd (GAS) pågår arbetet med informations- och införandearbete. 
Lunds stift har gett Karlskrona-Aspö pastorat uppdraget att vara servicebyrå för 
stiftets församlingar/pastorat. 
 Senast den 1 januari 2022 ska alla enheter i Svenska kyrkan ha gått över 
till verksamhetsbaserad arkivredovisning. I och med detta ska nuvarande 
arkiv avslutas och för att underlätta detta arbete fortsätter projektet Ordna 
och förteckna arkiv fram till augusti 2020. Projektet innebär att en arkivarie 
har anställts under ett års tid för att stötta anmälda församlingar/pastorat i 
förteckningsarbetet. Under 2020 kommer det även ges utbildningar i hur man 
ordnar och förtecknar arkiv på det nya sättet.
 Svenska kyrkans Gemensamma Telefoniplattform (GTP) har under 2019 
uppgraderats till Telia Touchpoint Plus, vilket ger flera fördelar med att 
samordna och underlätta för de församlingar som väljer att gå med i lösningen. 
En bättre teknisk plattform med enklare, tydligare paketeringar och smidigare 
administration. Informations- och införandearbete genomförs kontinuerligt 
under året.
 Lunds stift har gett Helsingborgs pastorat uppdraget att ansvara för stiftets 
GTP lösning.
 En arbetsgrupp med representanter för de största enheterna i lösningen inom 
Lunds stift har bildats för att säkerställa ett gemensamt arbetssätt och underlätta 
kommande införanden i lösningen.

fastigheter och kulturarv
Inom ramen för Kyrkomötets beslut 2016, Gemensamt ansvar, inleder Lunds 
stift arbetet med lokalförsörjningsplanering. Församlingar/pastorat har under 
2018-2019 registrerat sina fastigheter i fastighetsregister, vilket skapat bättre 
förutsättningar för att samla kunskap om fastighetsinnehavet inom stiftet. 
Lokalförsörjningsplanering påbörjas i stiftets kontrakt i samarbete med 
kontraktsprostar, deras församlingar/pastorat och stiftskansliet. Målet är 
att stärka fastighetsförvaltningen med ambitioner för en hållbar och effektiv 
fastighetsanvändning och administration i framtiden.
 Virket - Lunds stifts metod att bevara, använda och utveckla det 
kyrkliga kulturarvet används som ett verktyg i församlingars/pastorats 
lokalförsörjningsplanering. Metoden ska utgöra ett stöd vid genomlysning och 
beslut om kyrkomiljöers och kyrkorums användning och utveckling samt vid 
frågan om eventuellt överlåtande av kyrkobyggnader till trossamfundet Svenska 
kyrkan.
 I Lunds stift finns idag omkring 550 kyrkobyggnader. Våra kyrkobyggnader 
är en resurs och deklarerar Guds och kyrkans närvaro i landskapet. 
Kyrkobyggnadens och dess symbolik berättar också om vår tro. Detta relaterar 
till stiftets prioriteringar – närvaro i samhället och mission. 
 Under de senaste åren har Lunds stift erhållit en jämn tilldelning av 
kyrkoantikvarisk ersättning (KAE). Ersättningen har lett till att stiftets kyrkor 
idag är i relativt gott skick. KAE tillsammans med kyrkounderhållsbidraget 
(KUB) delas till församlingar/pastorat för att det kyrkliga kulturarvet ska 
bevaras, användas och utvecklas. 
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 Tilldelning av KAE blir mer förutsägbar och transparent genom att en 
ny, femårig tilldelning av KAE införs under 2020. Det nya IT-systemet för 
ansökningar av KAE implementeras under 2019-2021 och förväntas effektivisera 
och rationalisera även stiftets handläggning av ansökningarna.
 Den regionala samrådsgruppen för kyrkligt kulturarv i Lunds stift fortsätter 
att i enlighet med den under 2019 beslutade arbetsordningen utvecklas 
mot tematiska och mer öppna sammankomster, två gånger per år, varav en 
sammankomst utvidgas till en kulturarvsdag där församlingar/pastorat, andra 
aktörer och allmänheten bjuds in.
 Arbetet inom fastighetsområdet utgår ifrån att skapa en uthållig och hållbar 
fastighetsförvaltning med utgångspunkt i ett aktivt miljö- och klimatarbete. 
Fastighetsorganisationens uppdrag är att arbeta nära församlingar/pastorat 
genom att underlätta, samordna och strukturera fastighetsförvaltningen genom 
kompetenshöjande åtgärder inom byggteknik, projektledning och förvaltning. 
En del i en strukturerad fastighetsförvaltning handlar om en god vård- och 
underhållsplanering av byggnader som medför att underhållskostnaderna för 
byggnaderna minskar.
 Stiften har sedan början av 2019 fått större ansvar gällande tillsyn, stöd 
och främjande av begravningsverksamhet i församlingar/pastorat. Detta 
skapar nya förutsättningar och ger bättre möjligheter att stödja det arbete 
som stiftets församlingar/pastorat gör med det kyrkliga kulturarv som berör 
begravningsplatsernas materiella och immateriella kulturvärden. 
 Det digitala planeringsverktyget Bambi, för vård- och underhållsplanering av 
begravningsplatser, är framtaget av Lunds stift i samverkan med externa parter. 
Verktyget och tillhörande databas flyttas över till Svenska kyrkans servrar och 
blir således tillgänglig för församlingar/pastorat runtom i landet. Uppdatering 
och utveckling av Bambi är fortfarande angeläget och leds av Lunds stift.
 Under 2020 planeras ett forsknings- och utvecklingsprojekt (FoU) i 
samverkan med etnologiska institutionen vid Lunds universitet och eventuella 
övriga aktörer med syftet att undersöka och utveckla det kyrkliga kulturarvets 
betydelse för - och användning av – lokalsamhället. Projektet avses företrädesvis 
att finansieras med externa FoU-medel.
 Konceptet Kyrkorock/Church Keys Sweden fortsätter under 2020. 
Konserterna sker i underutnyttjade kyrkor i samverkan mellan respektive 
församling/pastorat, Lunds stift, Sensus Skåne-Blekinge, artister och övriga 
arrangörer. Församlingen deltar aktivt i arrangemanget och får del av inkomster 
från försäljning av biljetter och eventuell mat och dryck.

delmål för fastigheter och kulturarv
•  Att genomföra en Kulturarvsdag på plats i en kyrkomiljö i stiftet
•  Att tillsammans med avdelning för församlingsutveckling inbjuda 

till två aktiviteter Inom kyrkobyggnadspedagogiken med målgrupp 
församlingspedagoger

•  Att genomföra en eller flera turnéer med konserter i 2-3 kyrkor under 
konceptet Church Keys Sweden/Kyrkorock i underutnyttjade kyrkor i stiftet

•  Att genomföra utbildningar i arbetsmiljö samt IT-stöd för KAE
•  Att medverka till att ta fram en modell för vård och underhållsplanering till 

församlingarnas/pastoratens övriga byggnader
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strategiskt miljöarbete och kulturarv 
Ett biskopsbrev om klimatet utgör grunden för det strategiska miljö- och 
klimatarbetet. Syftet är att alla församlingar/pastorat i Lunds stift ska integrera 
ett arbete för en hållbar utveckling i såväl den grundläggande uppgiften som i 
förvaltningen. 
 Det pågår ett arbete för en gemensam klimatstrategi för Svenska kyrkan – 
Färdplan för klimatet med syftet att minska klimatavtrycket på såväl kort som 
lång sikt. För att bidra till att uppnå strategin kommer stiftet att ta fram en 
handlingsplan för stiftets arbete. Handlingsplanen ska vara anpassad efter stiftets 
behov, möjligheter och resurser. Handlingsplanen ska vara integrerad i det stöd 
som stiftskansliet erbjuder församlingar/pastorat genom exempelvis arbetet med 
lokalförsörjningsplaner och miljödiplomering. 
 Svenska kyrkans miljödiplomering för en hållbar utveckling är kyrkans 
eget miljödiplomeringssystem. Det används för att systematiskt förbättra 
verksamheten så att den bidrar till en ekologisk, social, ekonomisk och 
existentiell hållbar utveckling. 
 Stiftskansliet arbetar med att implementera och utveckla miljödiplomeringen 
såväl mot församlingar och pastorat och i samarbete med andra stift och 
kyrkokansliet.

delmål för strategiskt miljöarbete och hållbar utveckling
•  Att aktivt delta i arbetet med Svenska kyrkans klimatstrategi - Färdplan för 

klimatet
•  Att arbeta fram en långsiktig handlingsplan för att uppfylla Svenska kyrkans 

klimatstrategi

BISKOPEN

verksamhetsplan
Varje stift leds av en biskop som är Svenska kyrkans främste företrädare i sitt 
stift samt ordförande i stiftsstyrelsen och domkapitlet. Biskopen ansvarar för 
ledning av stiftet och tillsyn över att kyrkoordningen följs. Viktiga uppgifter 
är att främja och inspirera församlingarna/pastoraten samt att göra Svenska 
kyrkans röst hörd i den offentliga debatten. Till sin hjälp har biskopen ett 
stiftskansli och kontraktsprostarna i Skåne och Blekinge. Stiftskansliets 
personal och resurser är tillgångar i biskopens utövande av sitt ämbete och 
bistår biskopen i dennes uppdrag att främja och utöva tillsyn över församlings/
pastoratslivet i Lunds stift. 
 Kontraktsprostarna är en del av biskopens ledarskap och förväntas 
att i ömsesidigt förtroende utveckla och upprätthålla detta ledarskap. 
Kontraktsprostarna bildar biskopens ledargrupp, som ska arbeta med strategiska 
val och prioriteringar vilka berör alla församlingarna/pastoraten i stiftet. 
 Kontrakten är tjänstgöringsområdet för kontraktsprosten och fungerar som 
ett forum för samverkan över församlings- och pastoratsgränser. Biskopen 
beslutar själv om kontraktsindelningen och är nu föremål för översyn. Detta 
medför också att en ny visitationsmodell kommer att införas under 2020. 
 Konceptet med prästdagar fortsätter och kommer att handla om ecklesiologi, 
kyrkosyn.
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 Det internationella arbetet behöver utvecklas vidare och förutsättningarna för 
ett vänstift i England kommer att undersökas. Vidare ska möjligheten att med 
hjälp av strategiska studieresor stärka Lunds stifts engagemang i och för den 
världsvida kyrkan utredas och eventuellt genomföras. 

delmål
•  Att genomföra Prästdagar kring ecklesiologi 
•  Att vänstiftavtal med ett stift i Church of England förberedas, och en resa 

planeras
•  Att ekumeniska frågor kring mötet med andra kyrkotraditioner samt 

vänstiftskontakter ska samordnas genom biskopens stab
•  Att under 2020 kommer biskopen att genomföra en visitation
•  Att möta samtliga nytillträdda kyrkoherdar med deras kyrkorådsordförande

VALDA ORGAN

Stiftsfullmäktige har två ordinarie sammanträden som avhålls i maj och i 
november. Budgeten för nästkommande år behandlas vid novembermötet. 
 Stiftsstyrelsen sammanträder tio gånger, det vill säga varje månad med 
uppehåll under juli och augusti. Anslaget till stiftsstyrelsens förfogande för i 
budget ej beslutade bidrag och utgifter är två miljoner kronor. Genom detta 
anslag finns möjlighet för stiftsstyrelsen att under löpande budgetår anslå medel 
till angelägna verksamheter och projekt. 

INTERNATIONELLT ARBETE

verksamhetsplan
Lunds stift har ett internationellt utskott underställt stiftsstyrelsen. Det 
övergripande målet för utskottets arbete, liksom för stiftsadjunkten för 
internationella frågor och ekumenik, samt övriga stiftsmedarbetare som arbetar 
med internationella perspektiv, är att främja Lunds stift, som en del av kyrkans 
världsvida gemenskap. 
 Syftet är därigenom att verka för ett ökat internationellt engagemang i 
stiftet som helhet. Det internationella arbetet i Lunds stift skall vara en resurs i 
församlingarnas/pastoratens uppdrag, genom inspiration, genom en intensifierad 
kommunikation och ökad kunskap, samt genom att föra fram goda exempel. 
Församlingarna/pastoraten ska stärkas i att vara ambassadörer för Action 
of Churches Together, ACT –+ Svenska kyrkan och främjas i möjligheten att 
ha utbyte med församlingar/pastorat runt om i världen. Stiftets övergripande 
kontakter med kyrkor utanför landet ska förstärkas och utvecklas.
 Genom kontot för Internationell Mission och Diakoni avsätts medel för 
ekonomiskt stöd till internationella missions- och biståndsprojekt.

delmål
•  Att fira Lui-stiftets 100-års jubileum av kristen tro i deras land vilket kommer 

att uppmärksammas även i Lunds stift
•  Att genom utvecklat nätverksarbete främja ledarskapet och organiseringen av 

församlingarnas internationella arbete
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• Att arrangera utbildning och inspiration inför de nationella 
insamlingskampanjerna, så att det blir ökad kännedom och ökat engagemang 
för Action of Churches Together ACT - Svenska kyrkans såsom en 
professionell biståndsorganisation

•  Att främja kontakterna med våra vänstift Evangelische Kirche in 
Mitteldeutschland (EKM), North Eastern Diocese i ELCT, Tanzania och 
våra vänrelationer Luistiftet i Sydsudan och vår vänrelation med palestinska 
kristna, såsom en del av ett ömsesidigt lärande i en världsvid kyrka

•  Att främja utbytesprogrammet Ung i den Världsvida kyrkan och vårt 
Praktikantprogram till NED där unga människor sänds på en mission/ett 
uppdrag som vidgar både deras egen och deras församlingars syn på vad det 
innebär att vara del av den världsvida kyrkan

KOMMUNIKATION

verksamhetsplan
Kommunikation är ett missionsverktyg för att nå människor med Svenska 
kyrkans budskap. Det övergripande målet är att Svenska kyrkans uppdrag ska 
avspeglas i all kommunikation. Kommunikationsarbetets syfte är att människor 
ska ha en positiv relation till Svenska kyrkan i Lunds stift, känna att kyrkan är 
relevant för mig som individ samt att kyrkan bidrar med samhällsnytta. Genom 
omvärldsanalys ska kommunikationen göras relevant för mottagaren för att få 
människor att upptäcka kyrkan och väcka intresse för en närmare relation med 
sin församling/pastorat, tro och gemenskap.
 Stiftskansliets målgrupp är församlingarna/pastoraten och kansliets uppdrag 
är att kommunicera med församlingarna. Kommunikationsgruppens uppdrag 
är att stödja stiftsorganisationen och främja församlingarna/pastoraten med 
kommunikationsinsatser utifrån stiftsstyrelsens prioriterade områden, det 
överordnade målet och syftet med kommunikation. Kommunikationsgruppen 
har också ett särskilt ansvar att vara ett kommunikativt stöd till biskopsämbetet. 
Uppdraget är såväl strategiskt som operativt.
 Uppdraget utförs genom att Lunds stifts verksamheter på olika sätt gestaltas 
i text, bild och rörlig bild för olika informations-/kommunikationskanaler, 
konsultativ rådgivning i kommunikationsfrågor samt främjande av praktiskt 
kommunikationsarbete. Vidare ska kommunikatörsnätverket utvecklas för att 
sprida erfarenheter och stärka samverkan mellan församlingar/pastorat inom 
kommunikation och marknadsföring av församlingarnas/pastoratens aktiviteter. 
Styrande dokument för verksamheten är de kommunikationsstrategier 
stiftsstyrelsen antagit, samt Svenska kyrkans och Lunds stifts övriga riktlinjer 
och policys.

delmål 
•  Att anpassa arbetssätt, struktur och leverans för en reducerad bemanning i 

kommunikationsgruppen
•  Att främja församlingarnas kommunikationsarbete genom utbildningar, 

KOM-dagar, arbete med kommunikatörsnätverket och särskilda 
främjandeinsatser
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•  Att undersöka möjligheter till alternativa främjandemodeller som syftar till 
att avlasta församlingars/pastorats ordinarie kommunikationsarbete

•  Att bidra med kommunikativt värde och kompetens till stiftskansliet i de 
sammanhang som kommunikationsgruppen engageras

•  Att bidra med kommunikativt värde och kompetens till församlingar/pastorat 
genom skapandet av material som kan användas i församlingars externa 
kommunikativa insatser 

ORGANISATIONS- OCH RÄTTSFRÅGOR

verksamhetsplan
Juristerna ska utifrån sin kompetens och med god tillgänglighet, internt 
och externt, bistå stiftets personal och församlingarna i arbetet med stiftets 
prioriteringar. Besvara, utreda och klarlägga juridiska frågeställningar som 
uppkommer i stiftets församlingar/pastorat.
 Vidare samarbetar juristerna med Svenska kyrkans utbildningsinstitut med 
utbildning av präster samt förväntas delta i stiftets egen ledarskapsutbildning. 
 En arbetsuppgift är att handlägga processen kring församlingsinstruktionerna, 
som också granskas av kontraktsprostarna. Beslut om utfärdande av 
församlingsinstruktion fattas av domkapitlet, efter yttrande av kontraktsprost. 
Stiftsjuristerna handlägger de ärenden i domkapitlet där domkapitlet fungerar 
som domstol. Man handlägger också frågor kring de kyrkliga valen och den 
kyrkliga indelningen samt ärenden rörande stiftelser. Stödja församlingar/
pastorat i arbetet med den nya dataskyddsförordningen som trädde i kraft 
under 2018. Fortsatt arbeta med att reducera antalet stiftelser som förvaltas av 
stiftskansliet. 
 Arbetet med kyrkovalet 2021 påbörjas under hösten 2020 med bl.a. 
valdistriktsindelning och allmän information kring kyrkoval 2021.

delmål
•  Att arbeta aktivt med församlingar/pastorat vid implementering av de nya 

bestämmelserna om lokalförsörjningsplaner och begravningsinstruktioner 

EGENDOMSFÖRVALTNING
Egendomsnämnden har stiftsfullmäktiges uppdrag att förvalta stiftets 
prästlönetillgångar, det vill säga jord, skog och fonder. Dessa tillgångar utgör 
en självständig förmögenhetsmassa och är en självständig juridisk person. 
Verksamheten redovisas i särskild budget och årsredovisning. 
 Personalen på avdelningen för egendomsförvaltning svarar tillsammans med 
egendomsnämnden för förvaltningen av prästlönetillgångarna. Personalkostnader 
och administrativa kostnader betalas av inkomster från förvaltningen. 
 Avdelningen har också ansvar för stiftets främjande vad avser fastighetsfrågor, 
arrendevärderingar med mera. 
 Egendomsnämnden fastställer verksamhetsplan för prästlönetillgångarna. 
Budgeten fastställs av stiftsfullmäktige. 
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förändringar i korthet i 2020 års budget,  
jämfört med budget 2019
•  Kyrkoavgiften blir 4% lägre (- 2 445 tkr) enligt preliminärt besked från 

kyrkokansliet för 2020 jämfört med den kyrkoavgift som budgeterats för 
2019. Preliminärt besked 57 687 tkr för 2020 jämfört med budgeterat  
60 132 tkr för 2019

•  Stiftsbidraget är 41 990 mkr nästan 1 MSEK högre jämfört med 2019
•  Överskottsmål i budget på 1%
•  De finansiella intäkterna 2,5 mkr 
•  Lönekostnaderna sätts till 94% (vakans, föräldraledighet, karens etc.)
•  Löneökningar 2020 budgeteras till 2,5% 

personalförändringar under 2020
•  10 pastorsadjunkter, en minskning jämfört med 14 pastorsadjunkter 2019
•  100% stiftsadjunkttjänst på själavårdscentrum vakantsätts i samband 

pensionsavgång
•  200% kommunikatörstjänst tas bort, en återgång görs till grundbemanningen 

i Kom-gruppen 

förändringar av bidrag

bidrag till olika organisationer som sänks och/eller  
utgår enligt följande
Open�Skåne�� -�250�000����� inget�bidrag�ges�

Crossroads�Malmö� -�250�000� inget�bidrag�ges

Juridiskt�stöd,�rådgivningstjänsten�� -�100�000�� tjänsten�avslutas�
från�Stadsmissionen�i�Malmö�

Projekt�stiftskansli�� �-�150�000� minskas�

Bidraget�för�diakonal�utveckling����� �-�940�000�� upphör�
(erbjudande�om�startbidrag�för��
tillsättning�av�nya�diakontjänster)

specifika satsningar
Klimatbefrämjande�åtgärder�till�församlingar� 1�000�000�� Klimatsatsning�–�församlingar��
� � � ansöker,�kriterier�tas�fram

Trainee�program�för�ungdomar��������� 500�000� Ålder�18-25�år

övriga bidrag
ESF projektet ”Arbetsinriktad rehabilitering beviljas med 100 000 kr för 
handledning, fortbildning, studiebesök och aktiviteter mm till de församlingar 
som ingår i projektet
 Övriga bidrag är oförändrade jämfört med 2019 års budget.
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nästa steg i budgetprocessen
Stiftsstyrelsen har gett kansliledningen i uppdrag att ta fram en genomgripande 
strategisk analys som innehåller omvärldsspaning och planering utifrån 
de ekonomiprognoser som kyrkokansliet tar fram avseende kyrkoavgifter/
stiftsbidrag. Uppdraget innebär att se över stiftskansliets verksamhet utifrån  
stiftets uppdrag och dess kostnader för verksamhetsåren 2020–2024. 
Stiftskansliet kommer därför att genomföra en undersökning riktad till 
församlingar/pastorat kring vilka typer av främjande och stöd som stiftets 
församlingar behöver i framtiden. I uppdraget ingår även att se över fastighets-
organisation – främjande/operativt arbete – ta betalt. Förslag och åtgärder 
behöver tas fram för det vidare budgetarbetet i frågan för såväl på kort 
sikt som på lång sikt. I övrigt behöver diskussioner föras och ställning tas 
till stiftskansliets uppdrag kopplat till de förändringar som sker över tid 
utifrån kyrkomötesbeslut mm, vad ska utföras och inte utföras i relation till 
församlingarnas arbete.
 På intäktssidan i budget 2020 svarar kyrkoavgiften och stiftsbidrag 
tillsammans för 99,7 MSEK.

arbetsprocess 
Budget 2020 är resultatet av en budgetberedning bestående av arbetsutskottet, 
stiftskansliets ledningsgrupp och ekonomichef. Under budgetprocessen har 
en dialog förts kontinuerligt med stiftsstyrelsen samt vid stiftsstyrelsens 
tvådagars överläggning då även kontraktsprostar deltog.  Därutöver har 
gruppledare för stiftsfullmäktiges nomineringsgrupper inbjudits till en s.k. 
utökad budgetberedning för inhämtning av synpunkter. Stiftsstyrelsen har 
därefter fastställt budgetdirektiv inför det fortsatta budgetarbetet. Till grund 
för budgetberedningens arbete ligger Lunds stifts verksamhetsrapport och 
bokslut för 2018, budget och resultatuppföljning för år 2018 samt statistik- 
och prognosmaterial från Kyrkokansliet kring medlemsutvecklingen och dess 
konsekvenser för Svenska kyrkans ekonomi på kort och lång sikt.

finansiering 
Kyrkoavgiften som är det som debiteras medlemmarna i Svenska kyrkan, utifrån 
deras beskattningsbara inkomst, är den i särklass viktigaste inkomstkällan för 
kyrkans verksamhet, sjunker kraftigt under 2020. Preliminärt utbetalningsbesked 
från kyrkokansliet anger 57,7 mkr för 2020, vilket är en minskning med 4% 
jämfört med budgeterad kyrkoavgift för 2019 som uppgick till 60,1 mkr. 
 Fortsatt medlemstapp och politiska beslut som höjningar av grundavdrag 
med mera påverkar kyrkoavgiften negativt, medan löneökningar och ökad 
sysselsättningsgrad bland medlemmarna påverkar kyrkoavgiften positivt. 
Prognoserna framåt tas fram av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och 
justeras av kyrkokansliet som tar hänsyn till förändring av medlemsantalet. 
Prognoserna framåt (2021–2024) visar på en svag tillväxt av kyrkoavgiften och 
kan inte kompensera den särklass största kostnadsposten för Svenska kyrkan, 
personalkostnader. Detta kommer att leda till en kostnadsanpassning inom 
Svenska kyrkan för att kompensera en svagare utveckling av kyrkoavgiften 
jämfört med löneutvecklingen bland de anställda inom Svenska kyrkan. 
 Stiftsbidraget blir förändrat när utjämningssystemet inom Svenska kyrkan 
revideras. Denna revidering sker successivt över åren 2018–2021. Under 2020 
ökar stiftsbidraget med cirka 900 tkr till 42 mkr och under 2021 ökar det med 
cirka 750 tkr till 42,74 mkr och därmed är utfasningen över från gammalt till 
nytt utjämningssystem.  
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 Skuldfört finns även det riktade församlingsbidraget, som när det utnyttjas, 
främst för GIP, GAS och GADD intäktsförs och täcker kostnaderna som härrör 
till detta.
 De finansiella intäkterna under 2020 består dels av utdelningar från de fonder 
och konsortier som förvaltas av Kammarkollegiet och Swedbank, och dels av de 
ränteintäkter som erhålls från Stiftelsen Lunds stiftsgård för lånet om 30 MSEK 
som gavs under 2017, 2018 och 2019 vid upprättande av deras spa-anläggning 
Andrum. Värdet på cirka 100 MSEK för våra placeringar och en avkastning i 
rådande lågräntemiljö beräknas till 1,75% ger detta 1,75 MSEK i avkastning 
samt ränteintäkter för lånet om 0,75 MSEK. Eventuella försäljningar kan 
medföra realisationsvinster som påverkar resultatet positivt.

diagram intäktsfördelning

diagram kostnadsfördelning 
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stiftsfullmäktige, stiftsstyrelse och valda organ 
	 	
	 Budget	2020	 Budget	2019

1001	Konferens,	utbildning	förtroendevalda	 	

Verksamhetens�kostnader� -150�000� -150�000�

1100	Stiftsfullmäktige	 	

Verksamhetens�kostnader� -850�000� -700�000�

1101	Mandatstöd	 	

Verksamhetens�kostnader� -358�000� -358�000�

1201	Revision	förtroendevalda	 	

Verksamhetens�intäkter� 40�000� 40�000

Verksamhetens�kostnader� -140�000� -100�000�

1203	Medverkan	av	konsulter	 	

Verksamhetens�kostnader� -150�000� -150�000�

1300	Stiftsstyrelse	 	

Verksamhetens�kostnader� -800�000� -800�000�

1301	Ej	beslutade	bidrag	o	utgifter	 	

Verksamhetens�kostnader� -3�000�000� -3�000�000�

1302	Bidrag	Stiftsgården	Åkersberg	 	

Verksamhetens�kostnader� -1�200�000� -1�200�000�

1304	Bidrag	stiftelsen	Lunds	stiftsgård	-	renovering	 	

Verksamhetens�kostnader� -1�000�000� -1�000�000�

1305	Utveckling	diakoni	 	

Verksamhetens�kostnader� 0� -940�000�

1306	Till	biskopens	förfogande	 	

Verksamhetens�kostnader� -500�000� -500�000�

1307	Bidrag	till	miljöinvesteringar	 	

Verksamhetens�kostnader� -1�000�000� 0

1310	Arbetsutskott	 	

Verksamhetens�kostnader� -150�000� -150�000

131X	Internationellt	arbete	 	

Verksamhetens�kostnader� -785�000� -785�000

1400	Egendomsnämnd	 	

Verksamhetens�intäkter� 232�000� 232�000

Verksamhetens�kostnader� -232�000� -232�000

1500	Domkapitel	 	

Verksamhetens�kostnader� -311�000� -311�000

� �

Totalt,�netto� -10�354�000� -10�104�000

� �

Verksamhetens�intäkter� 272�000� 272�000

Verksamhetens�kostnader� -10�626�000� -10�376�000
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specifikation stiftsfullmäktige, styrelse och  
valda organ

	 Stifts-	 Revision	 			Stiftsstyrelse	 Stiftstyr.	AU	 Valutskott	 Egendoms-	 Domkapitlet	
		 fullmäktige	 		 		 	 	 nämnd	**)	

Antal�ledamöter� 65� 4� 13� 5� ������5� 7� �����������7

�������ersättare� �44� 0� 12� 4� ������5� 5� 6

Antal�smtr�*)� �3� 12� 11� 10� �� 6� 14

Årsarvode� � � � � �

�����ordförande� �20�000� 20�000� 0� 0� 0� 20�000� 0

�����1:a�och�2:e�v�ordförande� 0� 20�000� 20�000� 20�000� 0� 20�000� 0

�����övriga�ledamöter� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0

Arvode�per�smtr� 1�500� 1�500� 1�500� 1�500� 1�500� 1�500� 1�500

*)�inklusive�en�sammankomst�per�nomineringsgrupp

**)�Även�tillämpligt�för�ett�ev.�egendomsutskott

Sammanträdesarvode�om�1�500�kr�per�sammanträde�utgår�till�den�som�av�stiftsfullmäktige/stiftsstyrelse�utsetts��
att�vara�ledamot/ersättare�i�en�fristående�organisation.

Ordförande�i�Internationella�utskottet,�vice�ordförande�i�revisionen�samt�första�och�andra�vice�ordförande�
i�stiftsfullmäktige�erhåller�vardera�två�extra�sammanträdesarvoden�per�år.�
Vid�ytterligare�sammanträden�under�samma�dag�utgår�ett�extra�arvode�om�750�kr.
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direktorsstab och biskopsstab
	 Budget	2020	 Budget	2019

2000	Löner	Direktorsstab	 	

Verksamhetens�intäkter� 205�000� 205�000

Verksamhetens�kostnader� -11�787�000� -12�162�000

2010	Kyrkorådsutbildning	 	

Verksamhetens�kostnader� -200�000� -200�000

2030	Kontraktsprostar	 	

Verksamhetens�kostnader� -2�640�000� -2�640�000

2040	Prostbiträde	 	

Verksamhetens�intäkter� �

Verksamhetens�kostnader� -2�300�000� -2�227�000

2050	Pastorsadjunkter	 	

Verksamhetens�kostnader� -4�600�000� -6�288�000

2060	Personliga	tjänster	 	

Verksamhetens�intäkter� �

Verksamhetens�kostnader� 0� 0

2071	Indelningsärenden	 	

Verksamhetens�kostnader� -50�000� -80�000

2072	Ändring	av	församlingsgränser	 	

Verksamhetens�kostnader� 0� -20�000

2073	KIL	 	

Verksamhetens�kostnader� -100�000� -100�000

2080	Kyrkans	Tidning	 	

Verksamhetens�kostnader� -100�000� -100�000

2081	Informationsverksamhet	 	

Verksamhetens�intäkter� 50�000� 50�000

Verksamhetens�kostnader� -850�000� -700�000

2082	Bevakning	Massmedia	 	

Verksamhetens�kostnader� 0� -150�000

2100	Biskopsstab	 	

Verksamhetens�kostnader� -4�623�000� -4�692�000

2110	Biskop	 	

Verksamhetens�kostnader� -200�000� -180�000�

2120	Stiftskansli	 	

Verksamhetens�kostnader� -138�000� -138�000

2125	Komputveckling	stiftskansli	 	

Versamhetens�kostnader� -340�000� -340�000

2140	Projekt	stiftskansli	 	

Verksamhetens�kostnader� -400�000� -550�000

2150	Verksamhet	på	Åkersberg	 	

Verksamhetens�kostnader� -450�000� -450�000

2250	Krishantering	 	

Verksamhetens�kostnader� -105�000� -105�000

2261	Biskopsvisitationer	 	

Verksamhetens�kostnader� -300�000� -600�000

2265	Stiftsarrangemang	i	Domkyrkan	 	

Verksamhetens�kostnader� -89�000� -89�000
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2270	Prostadministration	och	möten	 	

Verksamhetens�kostnader� -500�000� -300�000

2275	Hjälp	vid	sexuella	trakasserier	 	

Verksamhetens�kostnader� -42�000� -42�000

2301	Kyrkobokföringssakkunnig	 	

Verksamhetens�kostnader� -300�000� -300�000

2302	Gemensamma	personalkostnader	 	

Verksamhetens�intäkter� �

Verksamhetens�kostnader� -1�802�000� -1�802�000

2303	IT	Information	till	stiftet		 	

Verksamhetens�intäkter� �

Verksamhetens�kostnader� 0� -150�000

2304	Lokalkostnader	 	

Verksamhetens�intäkter� 235�000� 235�000

Verksamhetens�kostnader� -5�350�000� -6�850�000

2306	Administrativa	kostnader	 	

Verksamhetens�kostnader� -1�810�000� -1�810�000

2307	Datorer		 	

Verksamhetens�kostnader� 0� -1�000�000

2308	Bilkostnader	 	

Verksamhetens�intäkter� 40�000� 40�000

Verksamhetens�kostnader� -220�000� -220�000

2455	AIR	(ESF)	 	

Verksamhetens�intäkter� 5�465�000� 5�540�000

Verksamhetens�kostnader� -5�565�000� -5�665�000

� �

Totalt,	netto	 -38	866	000	 -43	880	000

� �

Verksamhetens�intäkter� 5�995�000� 6�070�000

Verksamhetens�kostnader� -44�861�000� -49�950�000
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Inrättade	befattningar	 Omfattning	tjänst	 Antal	tjänster	

Biskopstab	 	

Biskop� 100%� 1

Kaplan� 100%� 1

Sekreterare� 100%� 1

Pressekreterare� 100%� 1

Husfru� 75%� 1

� �

Direktorstab	 	

Stiftsdirektor� 100%� 1

Sekreterare� 100%� 1

Stiftsgårdschef� 100%� 1

Ekonomichef� 100%� 1

Ekonomiassistent� 100%� 1

Personalstrateg� 100%� 1

Kommunikatörer� 100%� 3

Assistent�� 75%� 1

1.e�stiftsjurist� 100%� 1

Stiftsjurist� 100%� 2

Stiftsprost� 100%� 1

Stiftsdiakon� 100%� 1

Summa	 	 20

ESF-projektet	(finansieras	av	Europeiska	socialfonden)	 	

Projektledare� 100%� 1

Summa	 	 21
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avdelning för samverkan
	 Budget	2020	 Budget	2019

2700	Löner	avdelning	för	samverkan	 	

Verksamhetens�intäkter� 893�000� 250�000

Verksamhetens�kostnader� -10�928�000� -10�056�000

2703	IT-information	till	stiftet	 	

Verksamhetens�kostnader� -150�000� 0

2707	Datorer	 	

Verksamhetens�kostnader� -1�000�000� 0

2710	GIP	Implementera	 	

Verksamhetens�intäkter� 653�000� 653�000

Verksamhetens�kostnader� -653�000� -653�000

2720	GAS	 	

Verksamhetens�intäkter� 2�000�000� 2�000�000

Verksamhetens�kostnader� -2�000�000� -2�000�000

2726	Införande	och	utbildning	360	 	

Verksamhetens�intäkter� 500�000� 500�000

Verksamhetens�kostnader� -500�000� -500�000

2733	Strategiskt	hållbarhetsarbete	 	

Verksamhetens�intäkter� 17�000� 17�000

Verksamhetens�kostnader� -103�000� -103�000

2740	Samråd	för	antikvariska	frågor	 	

Verksamhetens�kostnader� -170�000� -60�000

2760	Gemensamt	ansvar	 	

Verksamhetens�kostnader� 0� 0�

� �

Totalt,	netto	 -11	441	000	 -9	952	000

� �

Verksamhetens�intäkter� 4�063�000� 3�420�000

Verksamhetens�kostnader� -15�504�000� -13�372�000

Inrättade	befattningar	 Omfattning	tjänst	 Antal	tjänster

Avdelningschef� 100%� 1

IT-strateg� 100%� 1

IT-samordnare� 100%� 1

Assistent� 100%� 2

Projektadministratör� 100%� 1

Kontorsvaktmästare� 75%� 1

Stiftsarkivarie� 100%� 1

Stiftsantikvarie� 100%� 2

Stiftskonsulent� 100%� 1

Stiftsingenjör� 100%� 3

Receptionist� 60%� 1

� � 15

Projektanställda�(finansieras�av�riktat�församlingsbidrag,�Rfb)� �

Stiftsarkivarie,�projekt� 100%� 1

Summa	 	 1�
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avdelning för församlingsutveckling

	 Budget	2020	 Budget	2019

4000	Löner	avdelning	för	församlingsutveckling	 	

Verksamhetens�intäkter� 350�000�

Verksamhetens�kostnader� -16�648�000� -16�281�000

4002	Inspiratör	SKUL	 	

Verksamhetens�intäkter� 0� 0

Verksamhetens�kostnader� -198�000� -189�000

4003		Arbetsmiljöarbete	 	

Verksamhetens�kostnader� -90�000� -90�000

4010	Avdelning.	Externa	kostnader	 	

Verksamhetens�kostnader� -15�000� -15�000

40xx	Trainee	Lunds	stift	 	

Verksamhetens�kostnader� -500�000� 0

4172	Asylsökande	och	flyktingar	 	

Verksamhetens�intäkter� 0� 0

Verksamhetens�kostnader� 0� 0

41xx	Utvecklingsprojekt	 	

Verksamhetens�intäkter� �

Verksamhetens�kostnader� -718�000� -718�000

42xx	Rekrytering	 	

Verksamhetens�intäkter� �

Verksamhetens�kostnader� -2�173�000� -2�173�000

43xx	Mötesplatser/Läger	 	

Verksamhetens�intäkter� �

Verksamhetens�kostnader� -460�000� -460�000

44xx	Fortbildning/Utbildning/Komp.utv.	 	

Verksamhetens�intäkter� �

Verksamhetens�kostnader� -728�000� -728�000

45xx	Nätverk/Referensgrupper/Ombud/Kont.	 	

Verksamhetens�intäkter� �

Verksamhetens�kostnader� -638�000� -638�000

46xx	Själavård	 	

Verksamhetens�intäkter� �

Verksamhetens�kostnader� -200�000� -160�000�

47xx	Sverigefinskt	arbete	 	

Verksamhetens�kostnader� -50�000� -50�000

4800	Teckenspråkigt	arbete	 	

Verksamhetens�intäkter� �

Verksamhetens�kostnader� -136�000� -136�000

� �

Totalt,	netto	 -22	204	000	 -21	638	000

� �

Verksamhetens�intäkter� 350�000� 0

Verksamhetens�kostnader� -22�054�000� -21�638�000
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Inrättade	befattningar	 Omfattning	tjänst	 Antal	tjänster

Avdelningschef� 100%� 1

Stiftsadjunkter� 100%� 9

Stiftsdiakon� 100%� 1

Stifskonsulenter� 100%� 5

Assistent� 100%� 1

Rörelseinnovatör� 50%� 1

Organisations-�och�ledningsutvecklare� 100%� 1

Personalspecialist� 100%� 1

Själavårdscentrum	 	

Stiftsadjunkt/stiftsdiakon� 100%� 3*

	 	 23

*�En�tjänst�vakantsatt

avdelning för egendomsförvaltning

	 Budget	2020	 Budget	2019

5010	Löner	avdelning	för	egendomsförvaltning	 	

Verksamhetens�intäkter� 5�378�000� 5�715�000

Verksamhetens�kostnader� -5�378�000� -5�715�000

5022	Lönekostnad	avdelning	för	egendomsförvaltning	 	

Verksamhetens�kostnader� -300�000� -300�000

5110	Löner	skogsförvaltningen	 	

Verksamhetens�intäkter� 3�177�000� 2�325�000

Verksamhetens�kostnader� -3�177�000� -2�325�000

� �

Totalt,	netto	 -300	000	 -300	000

� �

Verksamhetens�intäkter� 8�555�000� 8�040�000

Verksamhetens�kostnader� -8�855�000� -8�340�000

Inrättade	befattningar	 Omfattning	tjänst	 Antal	tjänster

Avdelningschef� 100%� 1

Jordbruksförvaltare� 100%� 1

Jordbruksförvaltare� 80%� 1

Förvaltningsassistent� 75%� 1

Ekonom� 70%� 1

Assistent� 80%� 1

Förvaltningsassistent� 100%� 1

Biträdande�avdelningschef/Jurist� 100%� 1

Skogsförvaltare� 100%� 1

Skoglig�planerare� 100%� 1

Skogsarbetare� 100%� 4

	 	 14
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bidrag

	 Ansökan	 Budget	 Övrigt	stöd

Bidrag	 2020	 2020	

Bidrag	till	tjänster	-	institutionssjälavård	(7001)	 	 	

(belopp�i�tkr)� � �

Sjukhuskyrkan	 	 	

Lund� � 1�680�

Malmö� � 1�274�

Helsingborg� � 980�

Kristianstad� � 875�

Ängelholm� � 88�

Hässleholm� � 350�

Ystad� � 175�

Trelleborg� � 70�

Karlskrona� � 630�

Karlshamn� � 228�

Landskrona� � 70�

Dalköpinge� � 105�

Summa	 	 6	525	

� � �

Fängelsekyrkan	

Malmö� � 735�

Karlskrona� � 53�

Kristianstad� � 70�

Trelleborg� � 70�

Vä-Skepparslöv�fsl� � 112�

Stora�Köpinge� � 300�

Helsingborg� � 263�

Summa	 	 1	603	

� � �

Tjänsteköp	fängelse+militär	 	 150	

� � �

Totalt	Institutionssjälavård	 	 8	278	

	 	 	

Präst	i	telejour	(7003)	 	 2	500	

� � �

Kyrkounderhållsbidrag	(7004)	 	 0	
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Bidrag	enligt	avtal	(7005)	 	 	

Tyska�församlingen� � 550�

Lunds�Pastorat�/�Pilgrim� � 714�

Jämshögs�församling/Folkhögskolepräst� � 350�

Ideellt�Forum� � 50�

Open�Skåne� � 0�

Musikhögskolan�i�Malmö,�kantorsutbildning� 400� 400�

Juridiskt�stöd�till�församlingarnas�arbete�med�asylsökande� � 200�

Summa	 	 2	264	

� � �

Utbildning	av	sjukhuspräster	(7006)	 	 100	

� � �

Övriga	bidrag	(7007)	 	 	

Lund�/�Domkyrkokaplan�km� � 375�

Lund�/�Ersättning�för�domprostens�stiftsarbete� � 125�

Lunds�Pastorat�/�Domkyrkoforum� � 500�

Summa	 	 1	000	

� � �

Bidrag	till	organisationer	(7101)	 	 	

Jämshögs�Folkhögskola� � 400� Skolpräst

Lunds�stifts�kyrkospel� � 50� Adm�stöd

Skånes�Stadsmission� 500� 400�

Skånes�Stadsmission/Crossroads�Malmö� 250� 0�

Svenska�Kyrkans�Unga�/�verksamhet� � 100� 1�kollekt

Syföreningar�i�Lunds�stift� � 50� 0,25�kollekt

Kvinnor�i�Svenska�kyrkan� � 50� 0,25�kollekt

Pilgrim�i�Sverige,�medlemsavgift� � 11�

SKUT-Rådet� � 50�

Summa	 	 1	111	

� � �

BUFF	(7103)	 	 45	

� � �

Mandatstöd	 	 358	

� � �

Ej	beslutade	bidrag	och	utgifter	 	 4	500	

Stiftsgården	Åkersberg	 	 1	900	 	 1�tjänst��
� � �1�kollekt�bidrag�t�tjänst�SH

Stiftsgården	Åkersberg	(jul-sportlovsläger	mindre	bemedlade	barn)	 	 300	

Stiftsgården	Åkersberg	(verksamhet)	 	 450	

Bidrag	totalt	exkl	prostbiträden	+	pastorsadj	etc	 	 22	806	 	 	
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	 	 Budget	2020	 Budget	2019

7001	Bidrag	till	tjänster	-	institutionssjälavård	 	

Verksamhetens�kostnader� � -8�188�000� -8�188�000

7003	Präster	i	telejouren	 	

Verksamhetens�kostnader� � -2�500�000� -2�200�000

7005	Bidrag	enligt	avtal	 	

Verksamhetens�kostnader� � -2�264�000� -2�514�000

7006	Utbildning	av	sjukhuspräster	 	

Verksamhetens�kostnader� � -120�000� -100�000

7007	Övriga	bidrag	 	

Verksamhetens�kostnader� � -1�000�000� -1�000�000

7101	Bidrag	till	organisationer	 	

Verksamhetens�kostnader� � -1�111�000� -1�461�000

7103	BUFF	Kyrkans	ungdomsfilmpris	 	

Verksamhetens�kostnader� � -45�000� -45�000

� �

Totalt,	netto	 	 -15	228	000	 -15	508	000

� �

Verksamhetens�kostnader� � -15�228�000� -15�508�000

finansiering
	 	 Budget	2020	 Budget	2019

8100	Kyrkoavgift	

Verksamhetens�intäkter� � 57�687�000� 60�132�000

8200	Stiftsbidrag	 	

Verksamhetens�intäkter� � 41�990�000� 41�060�000

8300	Finansiella	intäkter	 	

Verksamhetens�intäkter� � 2�500�000� 2�000�000

8400	Finansiella	kostnader	 	

Verksamhetens�kostnader� � -50�000� -50�000

8500	Avskrivningar	 	

Verksamhetens�intäkter� �

Verksamhetens�kostnader� � -300�000� -300�000

8600	Avsättningar	 	

Verksamhetens�kostnader� � -1�000�000�

8700	Internat.	Mission	och	diakoni	 	

Verksamhetens�kostnader� � -225�000� -200�000

� �

� �

Totalt,	netto	 	 100	602	000	 102	642	000

� �

Verksamhetens�intäkter� � 102�177�000� 103�192�000

Verksamhetens�kostnader� � -575�000� -550�000
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huvudprogram 
	 Budget	2020	 Budget	2019

� 10� Utbildning�Förtroendevalda� -150�000� -150�000

� 11� Stiftsfullmäktige� -1�208�000� -1�058�000

� 12� Revision� -250�000� -210�000

� 13� Stiftsstyrelse,�AU� -8�435�000� -8�375�000

� 15� Domkapitel� -311�000� -311�000

Summa	Stiftfullmäktige	och	valda	organ	 	 	 -10	354	000	 -10	104	000

� 20� Direktorsstab,�pastorsadjunkter�� -22�372�000� -24�412�000

� 21� Biskopsstab,�Projekt,�representation� -6�151�000� -6�350�000

� 22� Administration,�kurser�och�visitationer� -1�036�000� -1�136�000

� 23� Administration� -9�207�000� -11�857�000

� 24� ESF�projekt� -100�000� -125�000

Summa	Direktorsstab	 	 	 -38	866	000	 -43	880	000

� 27� Avdelning�för�Samverkan� -11�441�000� -9�952�000

Summa	Avdelning	för	Samverkan	 	 	 -11	441	000	 -9	952	000

� 40� Löner�avdelning�för�församlingsutveckling� -17�101�000� -16�575�000

� 41� Utvecklingsprojekt� -718�000� -718�000

� 42� Rekrytering� -2�173�000� -2�173�000

� 43� Mötesplatser/Läger� -460�000� -460�000

� 44� Fortbildning/Utbildning/Kompetensutveckling� -728�000� -728�000

� 45� Nätverk/Referensgrupper/Ombud/Kontakter� -638�000� -638�000

� 46� Själavård� -200�000� -160�000

� 47� Sverigefinskt�arbete� -50�000� -50�000

� 48� Teckenspråkigt�arbete� -136�000� -136�000

Summa	avdelning	för	församlingsutveckling	 	 -22	204	000	 -21	638	000

� 50� Löner�Egendomsavdelning� -300�000� -300�000

Summa	Egendomsavdelningen	 	 	 -300	000	 -300	000

� 70� Bidrag�till�Tjänster� -14�072�000� -14�002�000

� 71� Bidrag�till�Organisationer� -1�156�000� -1�506�000

Summa	Bidrag	 	 	 -15	228	000	 -15	508	000

� 81� Kyrkoavgift� 57�687�000� 60�132�000

� 82� Stiftsbidrag� 41�990�000� 41�060�000

� 83� Finansiella�intäkter� 2�500�000� 2�000�000

� 84� Finansiella�kostnader� -50�000� -50�000

� 85� Avskrivningar� -300�000� -300�000

� 86� Avsättningar� -1�000�000�

� 87� Internationell�mission�och�diakoni� -225�000� -200�000

Summa	Finansiering	 	 	 100	602	000	 102	642	000

Budgeterat	resultat	 	 	 2	209	000	 1	260	000
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ekonomisk flerårsplan

(TKR)	Majprognosen

	 Bokslut	 Bokslut	 Budget	 Budget	 Prognos	 Prognos	 Prognos	 Prognos	
Prognos	Lunds	stift	 2017	 2018	 2019	 2020	 2021	 2022	 2023	 2024

Intäkter� � � � � -0,2� 0,6� 0,6� 0,6

Kyrkoavgift�����*)������ 56�492� 59�561� 60�132� 57�687� 57�572� 57�917� 58�265� 58�614

Stiftsbidrag��� 44�390� 42�990� 41�060� 41�990� 42�740� 42�740� 42�740� 42�740

Verksamhetsintäkter� 49�856� 41�253� 22�307� 23�220� 25�220� 23�220� 23�220� 23�220

Finansiella�intäkter� 3�304� 5�315� 2�000� 2�500� 2�500� 2�500� 2�500� 2�500

Totala�intäkter� 154�042� 149�119� 125�499� 125�397� 128�032� 126�377� 126�725� 127�074

Kostnader� � � � � � � �

Personalkostnader**)� 61�639� 65�060� 68�218� 67�319� 69�002� 69�427� 71�163� 72�942

Verksamhetskostnader***)� 42�013� 41�100� 26�737� 26�595� 29�994� 27�444� 27�855� 28�273

Bidrag�till�fsml/föreningar� 46�201� 37�153� 29�271� 29�224� 29�224� 29�224� 29�224� 29�224

Finansiella�kostnader� 0� 0� 50� 50� 50� 50� 50� 50

Överskott/underskott� 4�189� 5�806� 1�223� 2�209� -238� 232� -1�568� -3�415

� � � � � �

*)�� Kyrkoavgiften�baseras�på�0,03%�av�skattunderlaget;�uppräkning�enligt�
� Svenska�kyrkans�Arbetsgivarogranisations�prognos

**)�� Uppräkning�med�2,5%�–�omfattar�stiftskansliets�personal�enl�personalbudgeten,��
� antal�pastorsadjunkter�10�(14�budget�2019)

***)��Uppräkning�med�1,5%





lunds stifts vision  
bottna i nåden, skapa i världen

inspirera lärande och samlas kring hoppet …
… med dopet som grund …

… för att möta livets och världens utmaningar

vi lever av det vi får, mer än av det vi gör. det är nåd.
att bottna är att mitt bland vågorna känna fast grund under fötterna.

som skapade medskapare bär vi ansvar för guds älskade värld.


