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förchefenstatsrådet ochTill

Civildepartementet

chefendåvaranderegeringenbemyndigade19946 junibeslut denGenom
särskildtillsättaDavidson,statsrådetCivildepartementet, attför en

inomutjänmingekonomiskföruppdragmed överutredare systemetatt se
utfonnatskallhur dettaförslag tillframläggakyrkan ochSvenska vara

framtiden.i
30denDavidsonstatsrådetförordnadebemyndigandetstödMed av

särskild utredareNordlingCarl-Einardepartementsrådetjuni 1994 som
juli 1994.denoch med 1från

LevifolkhögskolelärarendagförordnadeDepartementschefen samma
UrbandirektörenEhrenheim,GustafCarlgodsägarenBergström, von

Karl-direktörentekniskeKindbom,förbundsordföranden BengtGibson,
AndersriksdagsledamotenRydje,Överförmyndaren LarsNilsson,Johan

Ågren iingå ledamöterErikJankontraktsprostenochSvärd att ensom
med den 1från ochutredningenuppgift biträdamedreferensgrupp att

juli 1994.
Blomqwist,kanslichefen IngvarförordnadesdagmedFrån och samma

Lindén,kanslirådet LarsJohansson,departementsrådet Dan
ochTorbjörn ZygmuntkanslichefenSköld,förvaltningsdirektören Lars

Åberg utredningen.sakkunniga biträdasåsomkonsulenten Bo att
samtidigtförordnadesCarl-Gunnar Hanaeus attAvdelningsdirektören

juli 1994.och med den 1frånutredningenbiträda expertsom
Kyrkoutjämningsutredningen Kuu.antagitUtredningen har namnet

Runqvistavdelningsdirektören Larsförordnades1995januari11Den
utredningen.sekreterarefebruari 1995med den 1från ochatt vara

betänkandetöverlämnahärmedfårKyrkoutjämningsutredningen
SOUkyrkanSvenskainomoch kostnaderintäkterUtjämning av

144.1995:
hänned slutfört.uppdragUtredningens är

1995i decemberStockholm

NordlingCarl-Einar

Runqvist/Lars
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Ordlista

bidrag betalas ellerår dåBidragsår Det utett en
avgift skall betalas.

totala kostnaderna för samtligaGenomsnittskostnad De
lokal nivå för visskyrkokommuner en

verksamhet eller visst utgiftsslagett en-
divideradeligt bokslutsstatistik,SCB:s

med antalet kyrkotillhöriga vid ingången
foreåret bidragsåret.av

Skattesatsen för efterKorrigerad skattesats ett pastorat en om-
räkning gjorts för få skattesatser-attsom

jämförbara riksnivå. Vid omräk-påna
ningen bl.a. hänsyn till den bor-tas att

vissa håll hu-gerliga kommunen på är
vudman för begravningsverksamheten.

beskattningsbara inkomsterna vidKyrklig medel- De
taxering till kommunal inkomstskatt förskattekraft
samtliga kyrkotillhöriga i landet, divide-
rade med antalet kyrkotillhöriga.

Kyrkligt skatteunderlag beskattningsbara inkomsterna vidDe tax-
till kommunal inkomstskatt för deering

kyrkotillhöriga bosatta iär ett pasto-som
samfällighet eller i landet.rat, en

Kyrkli medelskatte- skatteunderlag ellerDet ett pastorat en
underlag samfállighet skulle haft de kyrkotill-om

höriga i hade skatte-pastoratet samma
kraft den kyrkliga medelskattekraf-som

uttryckasKan antalet kyr-äventen. som
kotillhöriga multiplicerat med den kyr-
kliga medelskattekraften.
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teoretiskt beräk-procentandelivåfaktor DenN av en
vilkenavgift eller bidrag mednad ett av-

beviljas.påförs eller bidraget Nivå-giften
tyngd utjäm-faktorn denavgör som en

får utjämningssyste-ningskomponent i
met.

divideratkyrkliga skatteunderlagetskattekraftKyrkli Detg
ide kyrkotillhörigamed ett pastorat, en

landet.samfállighet eller i

beskattningsbara inkomstenDenSkattekronor
dividerad med betänkandet100. I avses

beskattningsbara inkomstenvanligen den
för kyrkotillhöriga.de

faktorerhänför sig tillkostnadStrukturkostnad En som
fall kort sikt inteipastoraten vartsom

antaletkan påverka, såsomsjälv t.ex.
kyrkor.
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Sammanfattning

korthetFörslaget i

Lokalnivån
skattekraftnuvarande utjämningFöreslårUtredningen pastoratensatt av

dels utjämningutjämning inkomster,delsersätts avav enavav en
beviljasskall vissa bidrag liksom kunnastrukturkostnader. Dessutom nu

efter ansökan.

kyrkotill-bygga skatteunderlaget för deskall påInkomstutjämningen-
mellanskillnadenhöriga och jämna 50 pastoratetsprocentut av

harmedelskattekraften.kyrkliga Deskattekraft och den pastorat som
får bidrag, vilket betalasgenomsnittetskattekraftlägre än ett genom en

medelskattekraften.skattekrafthar högreavgift för de änpastorat som
fyra utjämningskomponenterbestårStrukturkostnadsutjämningen av°

strukturella faktorerkostnadsskillnader orsakasjämnar ut avsomsom
områden:Följandeinom

kyrkor,underhålldrift och av-
begravningsplatser,underhålldrift och av-

bland icke-tillhöriga,verksamhet-
geografiska förhållanden.grundkostnader på av-

delbestårutjämningskomponentSistnämnda pastoratsom avserav en
deluppvärmningskostnader ochdeli glesbygd, en somsom avseren

kallortstillägg.tidigareavser
Även harbygger på destrukturkostnadsutjämningen att pastorat som

finansieraravgiftmedeltalet betalarläge änett en somgynnsammare
strukturella förhållanden.med mindretillbidrag pastorat gynnsamma

omfatta allabehålls, utvidgas tillKyrkobyggnadsbidraget attmen-
stiftsnivå. Kyrkofondensskall beslutaskyrka.arbeten på Deten

for stiften.fastställer ramanslagstyrelse
utjämningssystemetsutjämningsbidrag skall finnas kvarExtra som°

Kyrkofondens styrelse.beslutassäkerhetsventil och av
beviljaskvar och tidigareStrukturbidrag skall finnas som av-

få friare användning.stiftsstyrelserna, skall enmen
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kyrkoavgift finansieraEn allmän på 8 skall den delöre ut-- av
jämningen mellan de geografiska förhållandenapastoraten som avser

kostnaderna för rikskyrklig verksamhet och för stiftsbidragen.samt
särskilda kyrkoavgiften behålls oförändrad.Den-

Stiftsnivån
strukturbidraget från kyrkofonden behålls,Stifts- och beviljasmen-

efter friare prövning.en
allmänna utjämningsbidraget avskaffas och för stiftssam-Det ersätts°

fällighetemas inkomstutjämning. medfördel inte någon Det attav ny
stiftsbidraget det enda obligatoriska utjämningsbidraget för stiften.är

fortsättningenutjämningsbidrag skall i kunna beviljasExtra även°
stiftssamfállighetema.

Stiftsstyrelsema föreslås få besluta kyrkobyggnadsbidrag.om-

Riksnivån
andraKostnaderna för den rikskyrkliga organisationen och gemensam--

för kostnader för domkapitelkostnader såsom pensioner präster samtma
kyrkofonden från utjämningssyste-och biskopar betalas tidigare viasom

den allmänna kyrkoavgiften särskilt avsedd fördelEn är attmet. av
finansiera dessa kostnader.

bli balanserad.Kyrkofondens budget beräknas-

övergångsregler
införas den januari särskildaföreslås 1 1997. GenomDet systemetnya

förändringarslår både positiva och negativa förövergångsregler
följd till igenom gradvistill övergången ett nytt systempastoraten av

fjärdedel under och dessa år.under fyra år, med ettvarten av

olika delarFörslagets

utjämningssystemNuvarande
omfattar de cirka 930 ochGällande utjämningssystem pastorat

förhar det ekonomiska huvudansvaret Svenskasamfälligheter som
lokalplanet. finansierar utjämnings-kyrkans verksamhet på Dessutom

bidrag till stiftssamfálligheterna och kostnadervia kyrkofondensystemet
vissa andra för hela kyrkanför den rikskyrkliga verksamheten och

kostnader.gemensamma
utjämningssystemet allmän ochHuvudkomponentema i är en en

utjämningsbidrag. Utjämningen skersärskild kyrkoavgift och allmäntett
kyrkoavgiftenden allmännavia kyrkofonden och finansieras 16av
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betalar till kyrkofonden och denskattekrona, varjeöre pastoratper som
avkastningensärskilda kyrkoavgiften, 50utgör procent avsom av

prästlönetillgångama.
erhålla från utjämningssystemet allmäntbidrag kanDe ärett pastorat

utjämningsbidrag ochkyrkobyggnadsbidrag,utjämningsbidrag, extra
strukturbidrag.

skattekraftbeviljasutjämningsbidragAllmänt pastoratetsom
från tillskattekraften. Garantin varierar 95garanteradeunderstiger den

ligger. Bidraget beräknasi landetberoende116 pastoratetprocent var
skatteunderlaget,och det garanterademellan detskillnaden egnasom

under vissaBidraget kanmed skattesatsen.multiplicerat den egna
förutsättningar inskränkas.

ochkostnadskrävande underhållfår beviljas förKyrkobyggnadsbidrag
utjämnings-värdefull kyrka.kulturhistoriskt Extrarestaurering enav

utjämningsbidraget intedet allmännafår beviljasbidrag ger enom
kyrkofondenutjämningseffekt. Strukturbidrag beviljastillfredsställande ur

särskilda behov.stiftsstyrelsema till med Defördelasoch pastoratav
efter särskild ansökan.beviljas i allmänhetbidragennämndasenast

allmänt ochbeviljas stiftsbidragStiftssamfállighetema kan extrasamt
kostnader för stiftssam-Stiftsbidraget vissautjämningsbidrag. avser

strukturbidragsdelbidraget ingårfällighetemas förvaltning. I även somen
fördela mellanstiftsstyrelsen skall pastoraten.

rikskyrkligafinansieras kostnader för denVia kyrkofonden även
för pensioner ochbiskopama kostnaderorganisationen och för samt

beslutarför Kyrkofondens styrelsearbetsgivaravgifter präster. omm.m
för den budgetkyrkofonden inomavgifter och bidrag somramenur

regeringen fastställer för fonden.
nuvarande utj ämnings-beskrivning tillkomstenutförligareEn över av

beskrivningi bilaga och i bilagalämnas 3 4 närmaresystem avges en
och utveckling.olika komponenterutjämningssystemets

iomstående sida visar grafiskt de olika komponenterna1 påFigur
avgifter och bidrag dessasdet gällande med flödena samtsystemet av

enligt budgeten för kyrkofonden för årstorlek 1996.

Utredningens uppdrag
Nuvarande utjämningssystem tio år gammalt. har genomgåttDetär över
flera förändringar under den tiden, vilket påverkat den avvägning som
ursprungligen gjordes mellan olika komponenter. Kritik harsystemets
riktats delar framför allt den särskilda kyrkoav-mot systemet, motav
giften och stiftsbidragen.mot
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Fig Det kyrkliga utjämningssystemet 1996. Belopp miljoner kronor.i
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ÖvrigtAdmi 10 10
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Ia;

Extra
utjbidr

l AllmStiftsbidrSärskild 80
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4ÅLJ 529120
I
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i
I Avk Struktur-präst-

lönetillg bidr
300 100

I

Pastoraten 1
Kyrkobyggn

bidr 100

FPensioner
110
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har också ifrågasättsDet de skattekraftsgarantinprocentsatserom som
aktuella idag.bygger på Vidare har påtalatsär att pastoraten attgenom

ändra sin utdebitering kan påverka hur utfallet förblir derassystemetav
del. också i vissa delar alltförSystemet komplicerat.anses

Enligt direktiven skall utredningen utjämningen mellanöverse
kyrkokommunema och lämna förslag till hur det utformatskall ivara

uppfattasframtiden. grundläggande kraven på det skallDe ärsystemet att
förståeligt och rättvist och inte alltför komplicerat. Syftet medsom vara

skillnader i skattekraft sådana kyrkokom-utj ämningen utjämna ochär att
hänför faktorer utanför respektivemunala kostnader sig tillsom

kontroll.kommuns egen
ekonomiska utjämningen inom Svensk kyrkan skallMålen för den

vara
ungefärmöjliggöra rikstäckande kyrklig verksamhetatt en av-

omfattning,nuvarande
förutsättningar förväsentligen likartade ekonomiskaatt ge-

verksamheten inom landets olika delar och
finansiering riksorganisation och vissamöjliggöra kyrkansatt av-

andra för hela kyrkan kostnader.gemensamma

skallVid utformningen skall iakttas inteett nytt system att systemetav
skillnader service, kvalitet, börjämna i avgifter och effektivitet. Detut

mätbara och för opåverkbara faktorerbaseras på mäterpastoraten som
strukturella skillnader. skall långsiktigt hållbart ochDet vara rymmas

balanserad budget förinom för kyrkofonden.ramen en

Utredningens överväganden
rikstäckning kanmålsättningen uppnåsUtredningen garanteraatt attanser

nivån ungefär omfattningutjämning den lokala av sammagenom en
förlikartade ekonomiska förutsättningarväsentligenuppnåidag. Attsom

med tankelandet erbjuder svårigheterdelarnai de olikaverksamheten av
storlek. föreslås lösasmycket i Dettaskiljer sig såpastoratenatt

långtgående idag,likainteinkomstutjämning, görs somsomgenom en
till sådanahänsynkostnadsutjämningmedvilken kombineras tarsomen

kan råda Genominte självasärskilda kostnader över. attpastoratensom
utjämningssystemethälften kanden allmänna kyrkoavgiften behålls till

kostnaderna.bära de för hela kyrkan gemensamma
denInkomstutjämningen långtgående påhar inte gjorts så som

har såborgerliga sidan bl.a. beroende de kyrkliga kommunernaatt
olika kyrkligastorlek. Utredningen det viktigt detäratt attanser
strukturarbetet kan fortsätta och det får utjämningssystemet.stödatt av
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stöd utjämningssystemet.det fårfortsätta ochkanstrukturarbetet att av
användning och kunnafriaredärför fåföreslåsStrukturbidragen en

strukturarbetet.ianvändas även
ställtsde mål och kravuppfylla allamöjligtinte varitharDet att som
Enligtenkelt.teknisktmed ärutjämningssystemet systemett som

förprincipernaföreslagnadock deuppfattningutredningens är
rättvisa. Deuppfattasbörförståeliga ochochenklautjämningen som

ektiva faktorerobjbyggeri förslagetutjämningskomponentemaflesta
förtillhöriggenomsnittskostnadenochkyrkotillhörigaantalsåsom per

mätbara värdendärmedUtjämningen baserasverksamhet.viss somen
Även denmedföradetta börpåverka.kansjälva attintepastoraten
rättvis.uppfattasutjämningenförslagna som

i kapitelåterfinnsövervägandengrundläggadeUtredningens

Inkomstutjämningen
behållsinkomsterutjämninginnebärFörslaget pastoratensatt somaven

idagutgår liksomdet Dennaikomponentenden systemet.tyngsta nya
medprincip. Pastoratföljer i övrigtmedelskattekraften,från en nymen

avgift,får betalamedelskattekraftenskattekrafthögre än somen
medelskattekraf-skattekraftmed lägrebidrag till änfinansierar pastorat

frikopplasälvñnansierande ochblir såämningen påInkomstutj sättten.
kyrkoavgiften.allmännafrån den

föreslåsskall baseras påinkomstutjämningenskatteunderlagDet som
skattemedels-kyrkotillhöriga.de Omskatteunderlaget förbli pastoratens

skallkommunsektomochmellanregleringarfordran berörs statenav
dessamotsvarande mån. Genomiutjämningen justerasskatteunderlaget i
högreinkomstutjämningen iskatteunderlaget kommeranpassningar attav

uppbär skattunderlaggrad idag baseras pastoratenän somsamma
från.

mellanjämförelseutgår frånoch bidragavgifterBeräkningen enav
haft allaskulleunderlagoch detskatteunderlagpastoratets eget omman

medelskattekraften.skattekrafthafttillhöriga i pastoratet somsamma
Överskott beräknadmedmultiplicerasunderskottrespektive en

påverkarskattesatsför Pastoratetsmedelskattesats pastoraten. egen
bidragen.avgifterna ellerintedärmed

storlek mellanskillnaderna itill debl.a.Med hänsyn pastoratenstora
utj ämnings-huvuddelenden andraämningkostnadsutjoch den är avsom

skall utjämna 50inkomstutjämningenföreslås procentattsystemet, av
Undermedelskattekraften.skattekraft ochskillnaden mellan pastoratens

in-kronormiljoneromfördelas 168förutsättningardessa genom
värden.årsberäknat på 1995komstutjämningen,

inkomstutjäm-omfattasföreslås inte längreStiftssamfållighetema av
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ningen.
Inkomstutjämningen behandlas i kapitel

kostnadsskillnader berorKostnadsutjämningen utjämning av som-
på faktorerstrukturella

i fall kortfaktorer faktorerMed strukturella pastoratet vartsomavses
kostnadsskillna-skall inte utjämnakan påverka. Systemetsikt inte själv
effektivitet ellerservicenivå, avgiftssättning,olikheter ider till följd av

ambitionsnivå.
för utjämningföreslår fyra olika komponenterUtredningen att av

strukturella faktorerinförs. och dekostnader Komponentemastrukturella
för utjämningen följande.till grundskall ligga ärsom

kyrka.antal kyrkotillhörigaKyrkounderhåll per-
begravningsplats.tillhörigabegravningsplatserUnderhåll perav -

andelen tillhöriga iför icke-kyrkotillhörigaKostnader pastoratet.-
ochuppvärmningskostnaderkostnader bebyggelsetäthet,Geografiska -

kallortstillägg.tidigare

miljonerförslås sammanlagt 260strukturkostnadsutjämningenGenom ca
värden.beräknat 1995 årsomfördelas mellankronor pastoraten,

för Tekniken för beräkningberäknas sig.Komponentema avvar
första komponenter byggerinom de dessautjämningen tre av

harstrukturell faktor.landet för respektive Pastoratmedelvärdet i som
betalar de bidragvärde får erlägga avgiftett somsomengynnsammare

frånAvvikelsenvärde medelvärdet.lämnas till med änsämrepastorat ett
medmultiplicerasuttrycks i antal kyrkotillhöriga. Denmedelvärdet en

för verksamhetgenomsnittskostnad tillhörig den som avses.per
bokslutstatistikGenomsnittskostnaden hämtas den över pastoratensur

fram.centralbyrån årligenStatistiska SCB tarsom
principavgiñer och bidrag enligt dennateoretisk beräkningEn rent av

fallutjämningskomponenter. vissamycket belopp för några Istorager
avgifter.blikommer bidrag större änatt summan avsumman av

därför multipliceras med olikaBidragen och avgifterna måste pro-
blir balanserad och sånivåfaktorer, så komponenten attcentsatser, att

den får storlek jämfört med andra komponenterden gör attsom
resultat.utjämningen totalt önskvärtsett ettger

medförfördelade mellanAntalet kyrkor ojämnt Detär pastoraten. att
från under i tillantalet kyrkotillhöriga kyrka varierar 200 ett pastoratper

storstadspastoraten.000 kyrkotillhöriga kyrka i Detta29över ettper av
förförhållanden alls kan påverka. Kostnadenknappastär pastoratensom

ikyrkounderhåll således typisk strukturell kostnad och bör ingåär en
utjämningen. underskott kyrkotill-bidrag beräknasEtt pastoratetssom av
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jämfört med medeltalet, multiplicerat med genomsnitt-höriga kyrkaper
drift kyrkor.kyrkotillhörig i landet för och underhållskostnaden avper

justeras med hänsyn till den enskildaberäknade bidragen behöverDe
ofta den används.byggnadsmaterial och till hurstorlek,kyrkans -

motsvarandeAvgifter beräknas sätt.
Även fördelade. hellerbegravningsplatser ojämnt Inteantalet är en

lägga ned eller slutakort siktbegravningsplats kan pastoratet
därförbegravningsplatser föreslåsför underhållunderhålla. Kostnaden av

och avgifter beräknasBidragbli utjämnad systemet.genom
till framföroch får justeras med hänsynför kyrkormotsvarande sätt som

storlek.begravningsplatsemasallt
tillmellan olika från 42,7varierarAndelen kyrkotillhöriga pastorat

utredningen företagitundersökningbefolkningen. En98,5 procent somav
sikt påverkamöjligheter korthar begränsadevisar attatt pastoraten

icke-tillhöriga medfördeUtredningen bedömerandelens storlek. ävenatt
andel tillhöriga harVid lägrekostnader förvissa pastoraten. en
kostnader. Kostnadenför täcka dessaminskade inkomster attpastoraten

medskillnad därför jämnasför strukturella bör Pastoratdenna ut. en
beviljas bidragunderstiger medeltalet i landetandel kyrkotillhöriga som

tillhöriga, multiplicerat medunderskottet i antalberäknas genom-som
för kyrkliga verksamheten.tillhörig i landet densnittskostnaden per

spärregel föreslåsmotsvarandeAvgiften beräknas Ensätt. görsom
oproportionerligt vid mycket låg andelblirbidragen inte storaatt

tillhöriga.
inte kan påverka medför ocksåGeografiska faktorer pastoratensom

hänförDärför föreslås utjämning sig tillökade kostnader. en som
uppvärmning och tidigare kallortstillägg.faktorerna tätortsgrad, Pastorat

tätortsgrad och färre invånarehar lägre 675 änän procent persom
glesbygd och erhåller bidrag. Bidragkvadratkilometer definieras som

uppvärmningskost-ligger i kommuner därbeviljas också pastorat som
index överstiger Slutligen beviljas bidragnaderna enligt särskilt 1,0.ett

i områden där kallortstillägg tidigareenligt särskilt index tillett pastorat
för geografiska kostnader integällde enligt avtal. Komponenten är som

tekniskt uppbyggd kring medelvär-övri strukturkostnadskomponenterga
den. Avgiften därför inte beräknas gäller förkan på sättsamma som

föreslåsövriga komponenter. stället den allmännaI öreatt ett av
kyrkoavgiften för finansiera komponenten.avsätts att

Strukturkostnadsutjämningen behandlas i kapitel

Övriga samfálligheteravgifter och utjämningsbidrag till ochpastorat
skall iallmänna lcyrkoavgiften i det föreslagna huvudsakDen systemet

geografiskt betingadetäcka kostnaderna för utjämningen deav
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ochför rikskyrkli verksamhetenkostnaderna denstrukturkostnadema, ga
till skattekrona.kan därför halveras 8för stiftsbidragen. Den öre per

lokalnivån.och samfälligheterAvgiften betalas pastoratav
Utredningenreforrnerats.kyrkoavgiften har nyligensärskildaDen ser

avgift.beträffande dennaändringarföreslåanledninginte någon att
ungefärfinnas kvar ochföreslåsKyrkobyggnadsbidraget vara av

användning. skallfå friare DetBidraget skallidag.storlek ensomsamma
värdefulla kyrkor,kulturhistorisktpåanvändas för arbetenenbart fåinte

kyrkor.kostnadskrävande arbetenallabeviljas förkunnautan
flyttas tillbidragoch beslutenansökningarnaHanteringen omav

förårligenstyrelse bestämmerKyrkofondensstiftsstyrelsema. ramar
stift.för varjebidragen

fördelasbehålls. Bidragetug/ämningsbidraget sättDet extra samma
efter övergångs-bidragbehovetdet förutsättsidag, att enavmensom

idag.till lägre nivåminskaperiod kommer änen
få friarebidrag skallkvar.skall finnas DessaStrukturbidragen en

ändamåletbestämmanderättfår ökadStiftsstyrelsemaanvändning. över
ii strukturarbetetkunna använda demskall ocksåmed bidragen och

stiftet.

stiftsnivåpåUtjämningen
skatteväxlingrisker fördet finns klaraUtredningen bedömer attatt en
leda till ökatstiftssamfällighetema kommerochmellan attpastoraten

stiftsbidraget, inklusivedärför föreslåsBlandskatteuttag. attannat
dockbidragen skallfinnas kvar. Prövningenskallstrukturbidraget, av

fördjupadtredje behövastiften skall endast årbli friare och göravart en
bidragsframställning.

inkomstutjäm-omfattas denStiftssamfállighetema föreslås inte av nya
stiftensförutjämningsbidragetavskaffade allmännaDet ersättsningen.

Stiftsbidragen får i ställetutjämningsfaktor.således någondel inte av ny
ekonomiskt stöd. Bidragetstiftens behovde täckerså att avanpassas

miljoner kronor,uppgå till 300föreslås för genomförandeåret 1997 ca
allmännanuvarande stiftsbidrag ochvilket motsvarar avsumman

utjämningsbidrag för stiften.
tilli fortsättningen kunnautjämningsbidrag skallExtra även ges

stiftssamfállighetema.
kyrkobyggnads-uppgifter i hanteringenStiftsstyrelsema får ökade av

Kyrkofondensinom debidragen och får besluta bidragen ramar somom
styrelse fastställer.

Stifts- strukturbidragen behandlas i kapiteloch
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Riksnivån
rikskyrkliga verksamhetenDen och andra för hela kyrkan gemensamma

finansieraskostnader skall liksom tidigare via kyrkofonden och
utjämningssystemet. På denna punkt föreslås inga ändringar. Delar av
kyrkofondens avkastning och del den allmänna kyrkoavgiftenen av
föreslås för dessa kostnader, beräknasanvändas ha ungefärsom samma
omfattning idag.som

förslagetEkonomiska konsekvenser av
totala omslutningen avgifter till och bidrag från kyrkofondenDen av

kommer förslaget minska jämfört med frånenligt något idag, 1 187att
till miljoner kronor i 1995 års värden. avgifter intel 042 De som

bidrag tillbaka till i stället går tillmotsvaras pastoraten, utanav
finansierakyrkofonden för verksamheten på riks- och stiftsnivåatt

kommer också minska, från totalt till miljoner kronor.696 468 Dettaatt
innebär förbättring för pastoratskollektivet med 230 miljoneren ca
kronor jämfört med nuvarande läge. Flertalet kommer dännedpastorat

få oförändrat utfall fråneller bättre utjämningssystemet vadänatt man
har idag.

För några kommer ändringarna utjämningssystemetpastorat attav
medföra försämring räknat i 1995 års värden överstiger 20 öreen som

skattekrona. Utredningen föreslår därför övergångsperiod fyrapåper en
för effekt.år mildra denna Behov stöd därutöver får lösasatt av genom

riktade bidrag till berördade pastoraten.
stiftsnivån rikskyrkligaFör och den nivån beräknas förslaget inte

medföra ekonomiska konsekvenser.några Systemet innehåller allmänen
kyrkoavgift finnsdet bevilja bidrag ochgaranterar att attsom resurser
anslag på ungefär nuvarande nivå.

Kyrkofondens inkomster utgifteroch beräknas balansera i det nya
och avgifterI med och bidrag inom inkomstutjämningensystemet. att

och flertalet komponenter i kostnadsutjämningen i princip varandratar ut
det vissa rikskyrkliga kostnader, kostnader för pensioner förär präster,

kyrkobyggnadsbidragen och de utjämningsbidragen skallextra som
täckas fondens övriga intäkter. dessa intäkter fondensAv ärav av-
kastning och inkomsterna från den särskilda kyrkoavgiften svåra att
bedöma på längre sikt. Skulle de minska får antingenavsevärt man
minska de bidrag beviljas efter ansökan eller höja denöverväga attsom
allmänna kyrkoavgiften, fondens kapitalså inte minskar. finnsDetatt
dock för närvarande inte några tecken tyder på sådan utveckling.som en
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detInförandet systemetnyaav
mildrajanuari För1997.kraft den 1träda iförslås attDet systemetnya

utfall i detfårför de sämreövergångseffektema ettpastorat nyasom
nominellaberäknadefyra år.övergångstid Denföreslåssystemet en

delari fyradelasövergångstidpunktenvidförförändringen pastoratett
både deövergångsåren,underfjärdedel årmedfördelasoch peren

förändringarna.negativadeochpositiva
ochkyrkobyggnadsbidragföreslåsgenomförandeåret 1997Under

regler.äldreenligthanterasstiftsbidrag

i detolika komponenternadevisaromstående sidapå nya2Figur
bidrag.avgifter ochflödenasamtsystemet av
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Förslag tilll

1992:300i kyrkolagenändringLag om

skall ha1992:300kyrkolagenkap.42föreskrivsHärigenom att
följande lydelse

Kyrkofondenkap.42

föreskrifterInledande
verk-Svenska kyrkanskostnader förskallkyrkofondenGenom1 §

kapitel.föreskrifterna i dettafördelas enligtsamhet

påskall också tillämpaskapiteli detta§ Vad sägs2 pastoratomsom
övrigaflerpastoratssamfälligheter. Föroch totalapastoratssarnfälligheter

i den mån deföreskrifterna endasttillämpasflerpastoratssamfälligheter
samfälligheten.ankommerangelägenhet somavser

på Hovför-tillämpasdock intekapitel skalldettaFöreskrifterna i
samlingen.

medkapitel§ I detta3 avses
skallavgiftbetalas ellerbidragvilketår underBidragsår: Det utett

betalas.
beskatt-sammanlagdakyrkotillhörigasskatteunderlag: DeKyrkligt

beslutskattemyndigheternasenligtförinkomsterningsbara pastoratett
taxeringslagenenligt 4 kap 2 §inkomstskattkommunaltaxering tillom

kyrkliga kommunernasdebidragsâret. Omföre1990:324 året
följdbidragsåret förändrasvid ingångenskattemedelsfordran som enav

och demellanekonomiska regleringaravseenderiksdagsbeslut statenav
förändras ikyrkoskatteunderlagetskallkyrkliga kommunerna,

mån.motsvarande
kyrkotillhöriga iför demedelskattekraft: skatteunderlagetKyrklig

åretvid ingångenkyrkotillhörigamed antaletlandet, dividerathela av
bidragsâret.före

förbeskattningsbara inkomstermedelskatteunderlag: DeKyrkligt ett
multiplicerad medkyrkomedelskattekraften,motsvararpastorat som

bidragsâret.året förevid ingångenikyrkotillhörigaantalet pastoratet av
för samtliga kyrkligatotala kostnadernaGenomsnittskostnad: De

verksamhet eller fördriften vissnivå förpå lokalkommuner ettav en
kyrkliga kommuner-avseende deofficiell statistikutgiftsslag enligtvisst

medföregår bidragsáret, divideradeårâret före detbokslut för somnas
bidragsâret.ingången året förekyrkotillhöriga vidantalet av
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Niváfaktor: De används vid beräkning avgiftprocentsatser som av
eller bidrag enligt 16 19 §§.-

Kyrkofondens styrelse och förvaltning
kyrkofonden finnas4 § För skall det styrelse. Denna skall beståen av

ordförande och andra ledamöter.sexen

Ordföranden och de övriga ledamöterna i Kyrkofondens5 § tre av
för år regeringen.styrelse utses tre av

kyrkomötet. ledamöter skall väljas vidTre ledamöter Dessautses av
valperiod gällerkyrkomötets första sammanträde under sin och till dess

förrättar val under sin valperiod.kyrkomötet nästanyttatt

i Kyrkofondens styrelse skall det finnas lika6 § För ledamöterna
många på ledamöterna.ersättare.De sättutses samma som

kyrkomötet inte väljs proportionellt, skallOm de ersättare utsersom
också bestämmas i vilken ordning de skall tjänstgöra.det vid valet som

föreskrifter förvaltningen kyrkofonden meddelas7 § Närmare om av
regeringen.av

kyrkofonden tillförs medelHur
Till kyrkofonden betalas8 §

särskild kyrkoavgiftallmän och enligt 13-15 §§,
.

inkomstutjämningsavgift enligt 16
.

strukturkostnadsavgifter enligt §§,17-19
.

4. statsbidrag beviljas för ändamålet.som
Till kyrkofonden skall också föras avkastning och ersättning från
fondens tillgångar och från andra kapitaltillgångar enligt regeringens
bestämmande.

9 § Om det behövs får kyrkofonden lån i den omfattningta upp som
regeringen bestämmer.

Hur kyrkofondens medel används
Betalning bidrag och kostnader för kyrkliga ändamålav
10 § Ur kyrkofonden betalas

inkomstutjämningsbidrag enligt 16
kostnadsutjämningsbidrag enligt 17-20 §§,

utjämningsbidrag, stiftsbidrag och kyrkobyggnadsbidragextra
enligt 21-23 §§,

4. kostnader för avlöningsfönnäner till biskopar och biträdande
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stift,i Uppsalabiskopen
efterlevande tilltill ellerpensionsförmänerkostnader för präster5.

meddelar eller enligt avtal,regeringenföreskrifterenligtpräster som
statlig gruppliv-försäkringsförmåner enligtförkostnader som

förförsäkring betalas präster.

ocksåkyrkofondenbestämmande betalasregeringensEnligt§11 ur
myndigheter,och dessför kyrkomötetkostnader

till ledamöter ochersättningochför arvodenkostnader2. annan
domkapitlen,iersättare

ärkebiskopsämbetet och departementförvaltningskostnader för
handläggs,kyrkliga frågordärmyndighetereller

stiftelseSvenska kyrkansbedrivsverksamhetkostnader för4. avsom
verksamhet,för rikskyrklig

kyrkofondenskansli ochkyrkofondsstyrelsensförkostnader
i övrigt,förvaltning

ändamål.för kyrkligakostnaderandra6.

kyrkofondenLån ur
förfår lån lämnaskyrkofonden§ Ur12

prästlönefas-driftenrationaliserasyftar tillåtgärder att avsom
tigheter,

prästlönefastighet, förvärvetjordbruksfastighetförvärv2. omsomav
i stiftet,kyrkliga jordinnehavetrationalisering detsyftar till aven

eller företagfastighetsbildningsförrättningföljdkostnader till3. av
anläggningslagenenskilda1939:608enligt lagen vägar,om

prästlönefastighet skall1983:291vattenlagen1973:1149 eller som en
med.belastas

meddelas regeringen.kyrkofondenföreskrifter lånNärmare avom ur

kostnaderinkomster ochUtjämning av
kyrkoavgiftAllmän och särskild

kyrkoavgift till kyrkofon-år betala allmänskall varje13 § Pastoraten
klimatutjämning,för glesbygds- ochkostnadernaden avseende

kyrkligaAvgiften beräknas på detrikskyrkliga bidrag.stiftsbidrag och
skattekrona.skatteunderlaget och 8är öre per

särskild kyrkoavgiftskall varje år betalaStiftssamfälligheterna§14
till kyrkofonden.

femtio denkyrkoavgiften beräknas tillsärskilda§ Den15 procent av
förvaltningenräkenskapsåretuppkommer undernettovinst avsom
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prästlönefastigheterna och stiftets prästlönefond.
Nettovinsten förvaltningen prästlönefastigheterna vadutgörsav av

återstår vinsten från den samlade förvaltningen dennasom av av
egendom efter det egendomsnämnden har det rörelsekapitalatt avsatt

behövs för förvaltningen egendomen.som av
prästlönefondens förvaltningN ettovinsten avkastningenutgörsav av

minskadunder räkenskapsåret, med det belopp enligt kap.41 27som
till§ tredje stycket har kapitalet.avsatts

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar
föreskrifter betalning särskild kyrkoavgift till kyrko-närmare om av

fonden.

Inkomstuzjämning
kyrkliga16 § Pastorat skatteunderlag överstiger det kyrkligavars me-

delskatteunderlaget skall betala avgift inkomstuqämningsavgw tillen
kyrkofonden. kyrkliga skatteunderlagPastorat understiger detvars
kyrkliga medelskatteunderlaget skall erhålla bidrag inkomstuqäm-ett
ningsbidrag från kyrkofonden.

Avgift eller bidrag produkten skillnaden mellanutgör pastoratetsav
kyrkliga skatteunderlag och det kyrkliga medelskatteunderlaget, den
skattesats fastställts enligt 25 och nivåfaktorn femtio§ procent.som

Kostnadsutjämning
Kostnader för underhåll kyrkobyggnaderav

vid ingången året före bidragsåret hade fler17 § Pastorat som av
kyrkotillhöriga kyrkobyggnad medeltalet kyrkotillhörigaänper per
kyrkobyggnad i landet vid tidpunkt skall betala avgiftsamma en
kyrkounderhållsavgiji till kyrkofonden. hade färrePastorat som
kyrkotillhöriga kyrkobyggnad medeltalet skall erhålla bidragän ettper

från kyrkofonden.kyrkounderhållsbidrag
Avgift för varje kyrkaeller bidrag beräknas med utgångspunkt från

skillnaden kyrkotillhöriga kyrkamellan antalet i ochpastoratetper
medeltalet kyrkotillhöriga kyrka i landet. Skillnaden multiplicerasper

förmed genomsnittskostnaden kyrkounderhåll och enligt 25 §en
fastställd nivåfaktor.procentsats

Regeringen eller den myndighet regeringen fårbestämmersom
besluta avgift eller bidrag skall justeras med hänsyn till varje kyrkasatt
storlek, byggnadsmaterial och nyttjandegrad.

Kostnader för underhåll begravningsplatserav
vid ingången året före bidragsåret hade fler18 § Pastorat som av

folkbokförda begravningsplats medeltalet invånareinvånare änper per
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avgifttidpunkt skall betalai landet vidbegravningsplats ensamma
hade färrekyrkofonden.begravningsplatsavgift till Pastorat som

erhålla bidragmedeltalet skallbegravningsplatsinvånare än ettper
kyrkofonden.begravningsplatsbidrag från

begravningsplatsför varje medberäknasAvgift eller bidrag
invånare begrav-mellan antaletfrån skillnadenutgångspunkt per

iinvånare begravningsplatsmedeltaletochningsplats i pastoratet per
förgenomsnittskostnadenmultipliceras medSkillnadenlandet.

nivåfak-fastställdenligt 25 §kyrkogårdsförvaltning och procentsatsen
tor.

regeringen bestämmer fårmyndigheteller denRegeringen som
till varjeskall justeras med hänsynavgift eller bidragbesluta att

kyrka ochbelägen invidstorlek, huruvida denbegravningsplats är en
krematorium.förekomsten av

tillhörigaAndel
invånarna ide folkbokfördakyrkotillhörigas andelde19 § Om ettav

förmedeltaletföre bidragsåret överstigeringången åretvidpastorat av
betalatidpunkt skalli landet vidkyrkotillhörigade pastoratet ensamma

kyrkotillhörigaskyrkofonden. Om dekyrkotillhörigavgzji tillavgift
landet skallkyrkotillhöriga imedeltaletandel understiger pastoratet

kyrkofonden.kyrkotillhörigbidrag frånerhålla bidragett
mellanfrån skillnadenmed utgångspunktbidrag beräknasAvgift eller

i landet.medeltalet tillhörigaochkyrkotillhöriga iandelen pastorat
vid ingångenfolkbokförda invånaremed antaletmultiplicerasSkillnaden

för egentlig verksamhetgenomsnittskostnadenbidragsåret,året föreav
Med egentligniväfaktor.fastställd25 §och enligt procentsatsen

administration, prästgårdarkostnaderna förverksamhet gemensamavses
kyrkogårdsförvaltning försam-ochlöneboställen, fastighets-och samt

lingsverksamhet.
fårregeringen bestämmermyndighetRegeringen eller den som

vidreducerad niväfaktorberäknas enligtbidragen skallbesluta att enen
tillhöriga.minskande andel

klimatkostnaderGlesbygds- och
kostnaderglesbygd eller har högreligger i än20 § Om ett pastorat

kallorts-uppvärmning eller tidigarehänför sig tillgenomsnittligt som
från kyrko-glesbygdsbidragerhålla bidragskalltillägg ettpastoratet

myndig-regeringen eller denföreskrifter fastställsenligtfonden avsom
regeringen bestämmer.het som
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utjämningsbidragEnra
stiftssamfälligheterochfår beviljaKyrkofondens styrelse§21 pastorat

fastställer.föreskrifter regeringenenligtutjämningsbidragextra som

Övriga bidrag
Stiftsbidrag

regeringenföreskrifterfår enligtstyrelseKyrkofondens§22 som
för skötselnkyrkofondenmedelstiftsarnfällighetemabeviljafastställer ur

bidragför särskildakostnadernaangelägenheter och förderasav
förskall fördela mellanstiftsstyrelsenstrukturbidrag pastoratensom

särskilda behov.

Kyrkobyggnadsbidrag
regeringenföreskrifterstyrelse får enligtKyrkofondens§23 som

förkyrkofondenmedelstiftsamfälligheternabeviljafastställer ur
skall fördelastiftsstyrelsenkyrkobyggnadsbidragförkostnaderna som

på kyrkor.kostnadskrävande arbetenförmellan pastoraten

Övriga föreskrijier
indelningsändringbidragsbelopp vidFördelning av

tillpå flerabidrag behöver delasbeviljat§ När24 mottagareett upp
beslutaKyrkofondens styrelseindelningsändring, skallföljd omenav

bidragets fördelning.

fastställsavgifter och bidragHur
fattasdetta kapitelandra stycket ienligt 16 §Beslut skattesats25 § om

Därvid skallregeringen bestämmer.den myndighetregeringen ellerav
handhasvissa församlingarbegravningsverksamheten itillhänsyn tas att

borgerliga kommuner.av
bestämmer skall fastställamyndighet regeringenRegeringen eller den

avgifter och bidragför beräkningnivåfaktorer skall gällade avsom
respektive 19 §§.enligt 17, 18

avgifter ochför varjestyrelse fastställer26 § Kyrkofondens pastorat
16-20 §§.kyrkofonden enligt 13 ochbidrag till

uppgifter den 25meddela dessaStyrelsen skall senastpastoraten
kyrkokommunala budgetarbetetledning för detjanuari bidragsåret. Till

året före bidragsâ-den 10 septemberskall Kyrkofondens styrelse senast
uppgifter avgifterna ochpreliminärameddela pastoratenret om

bidragen.
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fastställer för varje stiftssamfällighet vadKyrkofondens styrelse27 §
kyrkoavgift.särskildskall betalas isom

meddela berörda preliminäraStiftsstyrelserna skall28 § pastorat
före bidragsåret.den oktober åretuppgifter strukturbidraget 1senastom

Överklagande
enligt detta kapitel får inteKyrkofondens styrelse29 § Beslut av

överklagas.

Övergångsbestämmelser.
januari 1997.lag träder i kraft den 1Denna

för till följd dennabegränsning förändringarna2. En pastoraten avav
följande.lag skall ske enligt

för för år 1997 skallavgifter och bidragNettot pastoratenav
regler gällde viduppkommit dejämföras med det netto om somsom

för år 1997för år 1997. Medår hade tillämpatsutgången 1996 nettotav
och 16 20 §§ dennabidrag enligt 13avgifter ochavses summan av -

kyrkoav-allmän1996 års reglerlag. Med enligtnettot avses summan av
utjämningsbidrag.gift och allmänt

ökatinnebärutjämningssystemetfrånOm förändringen nettotav
för skallminskad avgiftbidrag eller ett pastorat

förändringen.med fjärdedelarför år 1997 minskas trenettot av-
förändringen.två fjärdedelarför är 1998 minskas mednettot av-

förändringen.fjärdedelför år 1999 minskas mednettot en av-
minskatfrån utjämningssystemet innebärOm förändringen nettotav

skallavgift förbidrag eller ökad ett pastorat
förändringen.med fjärdedelarför år 1997 ökas trenettot av-

tvâ fjärdedelar förändringen.för år 1998 ökas mednettot av-
fjärdedel förändringen.ökas medför år 1999nettot en av-

kyrkobyggnadsbidrag skall intillstiftsbidrag ochVid beslut om
bestämmelserår tillämpas de äldreutgången 1997 ersatts avsomav

i denna lag.bestämmelserna
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2 Utkast till

Förordning ändring i kyrkofondsförordningenom
1988: 1 148

Härigenom föreskrivs kyrkofondsförordningen 1988:1148 skall haatt
följande lydelse

Inledande bestämmelse

1 § Begreppen bidragsår, genomsnittskostnad och nivâfaktorpastorat,
har i denna förordning betydelse i 42 kap. 2 och 3 §§samma som
kyrkolagen 1992:300.

Förvaltningen kyrkofondenav

§2 Kyrkofondens styrelse utför de förvaltningsuppgifter i fråga om
kyrkofonden den enligt 42 kap. kyrkolagen 1992:300, för-som
ordningen 1994:250 förvaltningen kyrklig jord dennaom av m. m.,
förordning eller särskilda regeringsbeslut skall utföra.

Kyrkofonden förvaltas i övrigt Kammarkollegiet. I frågor störreav av
vikt bör Kammarkollegiet samråda med Kyrkofondens styrelse.

3 § Kyrkofonden skall förvaltas sammanblandning med andrautan
medel.

förvaltningenFör gäller vad föreskrivs i förordningensom
1987:778 placering fondmedel under Kammarkollegietsom av
förvaltning, något inte följer 42 kap. 12 kyrkolagen§annatom av
1992:300.

Budget för kyrkofonden

§4 Regeringen fastställer årligen budget för kyrkofonden.

§5 Kyrkofondens styrelse skall den oktober till regeringen15senast
in förslag till budget för kyrkofonden för nästkommande âr.ge

Utjämning strukturella kostnaderav

Glesbygds- och klimatkostnader
6 § Bidrag enligt 42 kap. 20 § kyrkolagen 1992:300 skall beviljas

i glesbygd med mindre 6,0 invånare kvadrat-änpastorat per
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produktenBidragetunder 75 utgörtätortsgradochkilometer procent.
ochverksamhetför egentliggenomsnittskostnadenmellanskillnadenav

gles-förverksamhetegentligkostnaden förgenomsnittligaden gruppen
åretingångenvidikyrkotillhörigaantaletbygdspastorat, pastoratet av

andelhurtätortsgradMednivåfaktom.bidragsåret och storföre avses
verksamhetegentligMedbor ii tätorter.befolkningen pastoratet somav

prästgårdar ochadministration,förkostnaderna gemensamavses
försam-kyrkogårdsförvaltningochfastighets- samtlöneboställen,

lingsverksarnhet.
återgerenergiindexdäri kommunligger2. ett sompastorat ensom

1,0. Bidraget utgörhögreuppvärmningskostnadema änäriskillnader
åretingångenvidkyrkotillhöriga iantaletprodukten pastoratet avav

fastighetsförvaltning,förgenomsnittskostnaden6bidragsåret,före av
nivåfaktom.ochöverstiger 1,0energiindexden del somav

tidigare gälltkallortstilläggdärkommunligger ipastorat ensom
kyrkotillhöriga iantaletproduktenBidragetavtal. utgörenligt av

genomsnittskostnadenbidragsåret,året föreingångenvidpastoratet av
denutifrånberäknatskallortsindex,den delför löner, genom-ett somav

respektive kommun,ikallortstilläggförsnittliga somprocentsatsen
nivåfaktom.och1,0överstiger

Niváfaktorer
bestämmelsernaenligtberäknatsbidragochde avgifter7 § För som

följande talnivåfaktorn1992:300kyrkolagen utgör17-20 §§42 kap.
i procent.

BidragAvgiftUtjämningskomponent

3025tillhörigaAndel
1530Kyrkounderhåll
1013Begravningsplatsunderhåll

Glesbygd-klimat
35glesbygd -

100kallortstillägg -
75energi-index -

och bidragavgifterJusteringar av
avgifterjusteringsådanbeslutastyrelse fårKyrkofondens8 § avom

reduceringsådanoch18 §§17i 42 kap.bidragoch avavsessom -
1992:300.kyrkolageni 19 §nivåfaktor avsessom
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anslag och bidrag kyrkofondenVissa ur

Beslutande myndighet
följande och bidragKyrkofondens styrelse beslutar anslag9 § om ur

kyrkofonden
enligt kap. kyrkolagenutjämningsbidrag 42 21 §extra

1992:300,
kyrkolagen,stiftsbidrag enligt 42 kap. 22 §2.

23kyrkobyggnadsbidrag enligt 42 kap. § kyrkolagen,
myndigheter enligt 42 kap.för kyrkomötet och dess4. kostnader

11 § kyrkolagen,l
för ärkebiskopsämbetet enligt 42 kap. 11 §förvaltningskostnader

3 kyrkolagen,
kyrkansbedrivs Svenskakostnader för verksamhet som av

kap. kyrkolagen,stiftelse för rikskyrklig verksamhet enligt 42 11 § 4
irikskyrklig verksamhet inte regleraskostnader för annan som

författning.någonlag eller annan

rikskyrklig verksamhetAnslag och bidrag till
sådanaeller bidrag för nästkommande år till10 § Ansökan anslagom

Kyrkofondens styrelsei 9 § 4-6 skall hoskostnader görassom avses
september.den 15senast

bidrag för nästkommande år till sådana kostnader§ Ansökan11 om
skall hos Svenska kyrkans centralstyrelsei 9 § 7 göras senastsom avses

den juli.l
Centralstyrelsen skall den september med yttrande15 egetsenast ge

till Kyrkofondensin sammanställning bidragsansökningamaen av
styrelse.

Extra utjämningsbidrag
12 § Extra utjämningsbidrag enligt 42 kap. 21 § kyrkolagen

får1992:300 beviljas, det allmänna utjämningsbidraget inteom ger
tillfredsställande utjämningseffekt.

Ansökan utjämningsbidrag skall skriftligen hosgörasextraom
Kyrkofondens styrelse den 15 april året före bidragsâret. Om detsenast
finns särskilda fårskäl utjämningsbidrag beviljas ävenextra utan
ansökan.

Till ansökan utjämningsbidrag skall fogasett pastorats extra ettom
frånyttrande stiftsstyrelsen.
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Stifsbidrag
skriftligen hos SvenskaskallstiftsbidragAnsökan göras13 § om

året före bidragsåret.april månads utgångcentralstyrelse förekyrkans
resursbehovenstiftsstyrelsens planerskall fogasansökan överTill

från domkapitlet.verksamhetsåren yttrandekommandeunder de samttre
underförenklad ansökan fårbeslutafår görasKyrkofondens styrelse att

i följd.tvâ århögst
före bidragsåretmånads utgång åretjuniskall föreCentralstyrelsen
ansökningarin destyrelseKyrkofondensyttrande tillmed eget omge

centralstyrelsen.kommit in tillharstiftsbidrag som

Kyrkobyggnadsbidrag
kyrkolagen 1992:30022 §§enligt 42 kap.Kyrkobyggnadsbidrag14 §

för underhåll,sådant bidragbehöverfår beviljas ettpastoratett som
kyrka.ombyggnadellerrestaurering enav

skriftligen hosskallkyrkobyggnadsbidrag görasAnsökan15 § om
utgång.månadsnovemberstiftsstyrelsen före

tillfälleskallhistoriskaRiksantikvarieämbetet och statens gesmuseer
ansökningarna.sig överyttraatt

ansöka anslagmånads utgångskall föreStiftsstyrelsen16 § ommars
Kyrkofondenskyrkobyggnadsbidrag.kostnaderna förkyrkofonden förur
anslagen tillutgång beslutamaj månadsskall förestyrelse om

utgångseptember månadsskall föreStiftsstyrelsernastiftsstyrelsema.
kyrkobyggnadsbidrag tillbesluta pastoraten.om

skallcentralstyrelseSvenska kyrkansRiksantikvarieämbetet och
anslag.från stiftenansökningarnatillfälle sigberedas överatt yttra om

kyrkofondenLån ur

Kammarkollegiet.lån kyrkofonden§ Frågor17 prövas avom ur

kyrkofondenUtbetalningar m. m.ur

för utbetalningarUppgifter till underlag m. m.
föreaugusti âretcentralbyrån skall den 25Statistiska18 § senast

uppgift destyrelse preliminärKyrkofondensbidragsåret lämna om
kyrkolagenför beslut enligt 42 kap.erfordrasfaktorerstatistiska som

och denna förordning.1992:300
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19 § Skattemyndigheten skall varje år lämna Kyrkofondens styrelse
stiftssamfällighetuppgift för varje och de beskattningsbarapastorat om

på vilket församlingsskatt för de kyrkotillhöriga förinkomster närmast
kalenderår skall beräknas. Uppgifter uppskattat utfallföregående om av

augusti och uppgifter dentaxeringen skall lämnas den 25senast om
taxeringen den december.avslutade 15senast

kyrkoavgifter och uzjämningsbidragAvräkning av
kyrkolagenenligt 42 kap. 13 och 16-20 §§Avgifter och bidrag20 §

kalendermånad ochmed tolftedel varje1992:300 pâförs pastoraten en
Skattemyndighetendet förskott på församlingsskattavräknas mot som

varje gång betalar ut.

regleringen avgifter ochUnder januari och februari månad kan21 § av
slutlig.Från och med månad skall denbidrag preliminär. varamarsvara

rättelse ske de regleringar harUnder månad skall även av sommars
månad.januari och februariskett under

skall den i varje kalendermânad22 § Skattemyndigheterna 25 genom
Stockholms län till Kammarkollegiet redovisaSkattemyndigheten i

avgifter och bidrag vid detresultatet regleringen närmastavav
föregående utbetalningstillfället. Pâ motsvarande skall skattemyndig-sätt

föra de medel tillkommer fonden. Omheterna till kyrkofonden över som
redovisningen utvisar bidragen överstigeratt summan av summan av

Kammarkollegiet före kalendermånadens utgång tillavgifter skall
skattemyndigheterna Skattemyndigheten i Stockholms län föragenom

mellanskillnaden.över

§ Kyrkofondens skall skattemyndigheterna nödvändigt23 styrelse ge
underlag för regleringen avgifter och bidrag.av

Vissa andra utbetalningar
24 § Bidrag och kostnader i 42 kap. 10 § 2-6 och § l-611som avses
kyrkolagen 1992:300 betalas Kammarkollegiet.ut av

Överklagande beslutav

25 § Beslut Kyrkofondens styrelse enligt denna förordning får inteav
överklagas.
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och arbeteuppdragUtredningens1

Uppdraget11
.

Svenska kyrkaninomutjämning är överekonomiskförGällande system
genomförtsförändringarfleraharden tidenUndergammalt.tio år av

ochjanuari 1995kraft denträdde i 1ändringenDen senastesystemet.
kyrkoavgiften.särskildadenberäkningengällde av

berörfrågormedarbetatutredningarfleraår harUnder somsenare
följande Idessa kan nämnas.Avutjämningssystemet.kyrkligadet

1993:46kyrkofrågor SOUdelbetänkande Vissakyrkoberedningens
sittIutjämningssystemet.gällandei detändringarantalföreslås ett

1994:42trossamfunden SOUochslutbetänkande Staten anger
skall finnasutjämningssystemförutsätterberedningen att ettatt man

förtillsattsutredningar harFleraframtiden.i attocksåkyrkaninom
borgerliga kommuner. Detmellanämningenutj senastefråganutreda om

i kommuneroch intäkterkostnaderUtjämningbetänkandet i frågan, av
departe-i november 1994. I1994:144,landsting SOUoch enavgavs

alternativa modellerinkomstutjämningKommunalmentspromemoria -
påverkar skatte-utjämningsmodellerhar olika1993:68Ds som

Kyrkofon-hartill dettamed hänsynBlanddiskuterats.underlaget annat
utjämnings-och begärtregeringentillskrivitstyrelse översyndens aven

kyrkokommunema.försystemet
denregeringen 9bemyndigadeförhållandendessabakgrundMot av

utredaresärskildtillsättaCivildepartementetchefen förjuni 1994 att en
inomutjämningekonomiskföruppdragmed över systemetatt se

utformatskalltill hur dettafram förslagläggakyrkan ochSvenska vara
framtiden.i

bilagaidirektiv återgesUtredningens

arbeteUtredningens1.2

särskild referens-den juli 1994. Enpåbörjades 1arbeteUtredningens
biträda utredaren.tillsatts förharsakkunniggruppoch attgrupp en

överlämnattill utredningenaugusti 1994har den 18Regeringen en
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framställning från Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund
med begäran åtgärder för sänka den allmänna kyrkoavgiften förattom
1996 med 8 skattekrona.öre per

Vid utvecklingen och beräkningen olika metoder för utjämning harav
utredningen tagit hjälp Statistiska centralbyråns SCB enhet förav
offentlig ekonomi. SCB har biträtt utredningen med genomförandeäven
och utvärdering enkät till alla stift rörande strukturbidragens storlekav en
och fördelning på olika ändamål. Utredningen har också uppdragit
SCB genomföra enkätundersökning där samtliga tillfrågatsatt pastoraten

sina kyrkor och begravningsplatser. Underlaget för enkäten harom
utredningen erhållit från Riksantikvarieämbetets kyrkobyggnadsregister.
I samband med enkätundersökningen har utredningen haft samråd med
Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund SKKF. Domkapitlen har
varit behjälpliga med granska del undersökningsmaterialet.att en av

Statskontoret har bistått utredningen med analys Svenskaen av
kyrkans ekonomi och undersökt huruvida dubbelarbete förekommeräven
mellan kyrkans stifts- och riksnivå.

Professor Gustafsson,Göran Lund har på utredningens uppdrag
undersökt vissa frågor med anknytning till fördelningen och utvecklingen

andelen kyrkotillhöriga.av

1.3 Andra utredningar betydelse för ut-av

jämningssystemet

Under utredningstiden har Kyrkoberedningens betänkande ochStaten
trossamfunden SOU 1994:42 remissbehandlats. Grundtankama i
betänkandets förslag har behandlats kyrkomötet och lett tillav senare en
proposition prop 1995/96:80 ändrade relationer mellan ochstatenom
Svenska kyrkan. Riksdagen har 1995-12-08 godkänt propositionens
riktlinjer för det fortsatta arbetet med ändrade relationer mellan staten
och Svenska kyrkan bet l995/96:KU rskr12, 1995/96:84. Utredningen
har följt frågans behandling och dess följder för utjämningssystemet.nära

I november 1994 betänkandet Utjämning kostnader ochavgavs av
intäkter i kommuner och landsting SOU 1994:144. Utredningen har
följt betänkandets mottagande och det lagstiftningsarbete betänkan-som
det ledde till.

Inom Svenska kyrkan har under utredningstiden bedrivits två
utredningar berör utjämningsfrågoma. Den de kyrkligasom ena av
utredningarna, Kyrkobyggnadsutredningen, behandlar bl.a. frågor om
övertaliga kyrkor och ekonomiska bidrag till kyrkobyggnader. Ut-
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redningen har sammanträffat med arbetsgrupp inom Kyrkobyggnad-en
sutredningen och redogjort för planerna på utjämning beträffande
kyrkobyggnader. denI andra kyrkliga utredningen, behandlarsom
Svenska kyrkans ekonomi, har utredningsmannen ingått ledamot.som
Utredningen avslutade 1995-11-01 sitt arbete tillrapportgenom en
Svenska kyrkans centralstyrelse.

1.4 Disposition betänkandetav

Utredningens arbete redovisas följandepå kapitelI 2 redovisassätt.
utredningens överväganden rörande kraven och målen för ett nytt
utjämningssystem. kapitelI 3 utredningen bedömninggör vissaen av
konstitutionella och lagtekniska frågor. Därefter redogör utredningen för
de förslag berör kyrkans lokala nivå, dvs. och samfällig-pastoratsom
heter. Först behandlas inkomstutjämningen i kapitel och därefter4 de
fyra olika utjämningskomponentema för strukturella kostnader kapiteli

Kapitel 6 avhandlar kyrkobyggnadsbidraget och i kapitel 7 detas
utjämningsbidragen Kapitelextra 8 förslagen för stiftsnivånupp. avser

och kapitel förslagen9 för riksnivån. ekonomiskaDe och regionalpolitis-
ka konsekvenserna och EU-aspekter förslagetpå återfinns i kapitel 10.
Kapitel behandlar11 övergångsbestämmelsema och framtidasystemets
hantering.

I denna volyms bilagedel återfinns direktiven i bilaga En
redogörelse för kyrkofondens och utjämningssystemets tillkomst och
utveckling lämnas i bilaga 2 bilagaI 5 analys de kyrkligages en av-
utdebiteringamas utveckling under år. Statskontorets rapportersenare om
den kyrkliga ekonomin och förekomsten dubbelarbete bilagautgörom av
6 och Professor Göran Gustafssons undersökning tillhörighetenom

strukturell faktor ingår i utredningen bilaga SCB:ssom som
utvärdering enkäten rörande strukturbidragen bilagautgörav

Utredningens bilaga består10 särskild volym med tabeller överav en
utfallet förslaget för och samfálligheter redovisade delspastoratav
kommungruppsvis, Ävendels stiftsvis och dels individuellt. underlags-
fakta för utjämningen redovisas i tabellfomi.

Särskild förklaring

Vad i detta betänkandesägs har tillämpning påpastorat ävensom om
de samfálligheter ingår i utjämningssystemet, dvs.som pastoratssam-
fälligheter och flerpastoratssamfälligheter.
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Principiella2 synpunkter på utjäm-
ningen

flera olika förDirektiven för utredningen mål utjämningssystemet.anger
mål skall uppnås under iakttagande vissa grundläggande krav.Dessa av

Utredningen redovisar i detta kapitel sin uppfattning vad dessa målom
och krav innebär för utformningen systemet.av

Målen för utjämningen2.1

Direktiven2.1.1

Enligt direktiven för utredningen skall målen för förett system
ekonomisk utjämning inom Svenska kyrkan vara:

det möjligt bedriva rikstäckande kyrklig verksamhetgöraatt att en-
ungefär nuvarande omfattning,av
resultera i väsentligen likvärdiga ekonomiska förutsättningaratt att-

föreligger för den kyrkliga verksamheten inom landets olika delar,
möjliggöra finansiering kyrkans riksorganisation och andraatt en av-

för hela kyrkan kostnader såsom pensioner samtgemensamma av
kostnader för biskopar och domkapitel.

följande avsnitt behandlasI dessa målsättningar för sig.var

2.1.2 Rikstäckande kyrklig verksamhet

råderEnighet rikstäckande verksamhet skallatt garanterasom

Svenska kyrkan kan beskrivas folkkyrka med riks-öppensom en
omfattande verksamhet på demokratisk grund. Detta kommer också till
uttryck i gällande kyrkolag 1992:300. kap.I 2 2 kyrkolagen§ före-
skrivs: församlingar"Genom sina upprätthåller Svenska kyrkan påen
demokratisk grund uppbyggd riksomfattande verksamhet. Svenska
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och regionaltlokaltstiftsmyndigheterochförsamlingarkyrkans ansvarar
verksamhet."för kyrkans

verksamhetenförförsamlingenden lokalaalltsåDet är ansvararsom
landet indelathelaRikstäckningen ärområde.sittinom attgaranteras av

samverkarhänseendeorganisatorisktochekonomisktförsamlingar.i I
samfallighetsbildningar.olikavanligenförsamlingarnaemellertid genom

självständiga församlingar,2500medan det finns ärmedförDetta att ca
med arbetsgivaransvarsamfálligheteroch930det endast pastorat somca

utjämningssystemet.kyrkligadeltar i det
detverksamhet ochrikstäckande göraAmbitionen attgaranteraatt en

varitlandet haralla delartillkyrkan nåför Svenskamöjligt ettutatt av
inom kyrkanutjämning skettekonomiskagenomgående drag i den som

någon gånghar inteår 1914. Detkyrkofondens tillkomstalltsedan
rikstäckningen.börallvar övervägts att uppgeman

mel-relationermed skapapågående arbetetheller i detInte att nyanu
ifråga.rikstäckningen Tvärtomkyrkan harSvenskaochlan sattsstaten
grundläggandesåegenskaperdedetär avanses varasomen av

Svenska kyrkan.lagenden föreslagnaiden börbetydelse tasatt om
angåendekyrkomötet 1995: lskrivelse tillframhåller i sinRegeringen

utgångspunktenSvenska kyrkanochmellanrelationerändrade attstaten
kvarståkyrkan skallSvenskaskrivelsenförslaget iför är att som en

kyrkolagsutskottetfolkkyrka. Andrarikstäckandeochdemokratisköppen,
kyrkomöte,års1995betänkande 199521,sittbekräftar i antogs avsom

riksdagenuppfattning. denIkyrkan harSvenska antagnaatt avsamma
mellanrelationerändrade1995/96:80propositionen prop statenom

enighet rådertotalkonstaterasSvenska kyrkanoch närmast attatt om
rikstäckande.ochdemokratisk,skallframtideni öppenkyrkan även vara

förutsätter välrikstäckningensammanhangframhålls i detta ettDet att
fungerande utjämningssystem.

på utjämningssystemetrikstäckningenVilka krav ställer

olika storlek ochmycketförsamlingari sigkyrkanSvenska avrymmer
ochlägst 38de mellaninvånarantal varierarTillkaraktär. personersom

Även och samfällig-demellan58 000 pastoratövermest personer.som
utjämningenekonomiskaingår i denarbetsgivaransvarheter med som

harutjämningssystemetinomminstaspännvidden Det pastoratetär stor.
Äveninvånare.000samfälligheten 444denoch578 invånare överstörsta

landeti olika delarmellanskillnaderdettill arealen pastoratär stora av
befolkningenstillskillnader ärEtt mäta attsättannat att se

inkomster.sysselsättning och ltill ålder,med hänsynsammansättning
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och med församlingarna i allmänhet relativt tillsmå antaletäratt
invånare och begränsade till sin utbredning uppvisar de avsevärda
skillnader i dessa hänseenden. mindreEtt landsbygden medpastorat
fast boende, befolkninghomogen arbetar under andra villkor än storen
förortsförsamling befolkning,med kanske bestående många olikaung av
nationaliteter och med in- och utflyttning.stor

uppenbart förutsättningarnaDet för bedriva kyrkligär att att
verksamhet under skiftandeså förhållanden mycket olika. Deäryttre
enskilda församlingamas förmåga inom sitt område begreppetatt ge
rikstäckning reellt innehåll kommer därmed variera. Utjämnings-ett att

har viktigahär antal uppgifter fylla.systemet ett att
talar utjämningssystemetNär skall rikstäckningatt garanteraman om

det i första hand svårigheterna för de mindre i glestär pastoraten
befolkade delar landet upprätthålla verksamhet kommer i åtan-attav som
ke. kyrkligaFör den verksamheten skall kunna tillgänglig föratt göras

utspridd befolkning fordras i allmänhet ekonomiskt stöd utifrån.etten
utredningens intryckDet det nuvarande utjämningssystemet hittillsär att

har kunnat lämna det stöd erfordrats för rikstäckningengöraattsom
möjlig. harDet skett allmänt utjämningsbidrag och vissagenom en
specialinriktade bidrag kyrkobyggnadsbidrag och strukturbidrag.som

Begreppet rikstäckning behöver emellertid inte enbart i det storases
landsomfattande perspektivet. I många områden i och derunt stora
städerna invånarnas i den kyrkliga verksamhetenär svagt.engagemang
Församlingama når inte till befolkningen i den utsträckning de skulleut
önska. hög skattekraft och invånare,Trots många vilket kan tyckas ge
goda förutsättningar för församlingarna, gudstjänstdeltagandet lågtär
och verksamheten litennår andel församlingsboma. stadsdelarIen av
där befolkningendel bor och många människorstor växer ären av upp
kyrkan inte synlig. Om i dessa områden inte har depastoraten resurser
de behöver, inte höjavågar sin utdebitering rädsla för antaletattmen av
utträden kyrkan skall öka, kan ifrågasättas kravet på rikstäckningur om

uppfyllt. Betalar samtidigt avgifter till utjämnings-är pastoraten stora
kan solidariteten med utjämningssystemet för påfrest-systemet utsättas

Ävenningar. detta perspektiv bör finnas med bildeni rikstäckningennär
diskuteras.

Rikstäckning inte något entydigt begrepp. Om kyrkan helt upphörär
med sin verksamhet inom område och inte längre kan erbjudastörreett
invånarna de grundläggande kyrkliga tjänsterna kan enigman vara om

kravet rikstäckningpå inte uppfylls. likhet med vadI gäller föratt som
andra samhällsfunktioner kan det dock alltid diskuteras vilken nivå på
verksamheten på acceptabel och inte får underskridas.ärorten som som
Tillgänglighet och servicenivå får hela tiden kostnader ochvägas mot
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det svårtetableradeavsaknadmedel. mätadisponibla I är attnormerav
kanden inte längreuppfylls ochrikstäckningpåvilken mån kravet näri

upprätthållas.sägas
rikstäckandeutjämningssystemetskalldirektivenEnligt garantera en

förslagUtredningensomfattning.ungefär nuvarandeverksamhet av
blir mindreomslutning någotutjämningssystemetsinnebär trots attatt

lokalafördelas till denökadenärvarande kommerför utattän resurser
för detförutsättningarekonomiskadärmed goda attnivån. Det ges

uppfyllas.målet skall kunnaangivna
säkerställer detflera faktorerinnehållerförslagUtredningens attsom

Utjämningssystemetrikstäckning.nuvarandeupprätthållablir möjligt att
inkomstutjämninggrundläggandeinnehållatidigarekommer att ensom

bedrivaförutsättningarrimligaharalla attpastoratgaranterar attsom
innehålla komponen-utjämningssystemetkommerverksamhet. Vidare att

kyrkor och be-underhållför drift ochkostnadernautjämnarter avsom
för medtyngandetypisktkostnadergravningsplatser, är pastoratsettsom

geografiskt betonadförslaget ingårbefolkningsunderlag. I ävensvagt en
glesbygd ochspecifika förkostnaderfångar ärkomponent somuppsom

kyrkotill-för låg andelkomponentklimat.kallare Enlandsdelar med ett
Slutligenbehov.förortemasstorstädemas ochriktar sighöriga mot

tillgåfinnasutjämningsbidragstrukturbidrag ochkommer att attextra
tillfredsställandeintegenerella bidragendär deenskilda fallför de ger

effekt.
utformningtill sinsig dockföreslås skiljerutjämningssystemDet som

utredningen inteinnebärnuvarande Detfrånflera punkterpå attsystem.
inte kan bliför enskildafrånkan pastoratsystemetnettotgarantera att

däri områdengällernuvarande Dettai även pastoratsämre än system.
Medde ekonomiskaomfattning begränsasverksamhetens resurserna.av

börfaktorernågrautredningen pekavilldettaanledning somav
rikstäckningen ställer påde kravdiskuterarbeaktas när somman

utjämningssystemet.
utjämnings-lagstiftningiinteUtredningen att omman enanser

skall innebäratidrikstäckning vid varjevaddetalj kan fastslåisystemet
generellkan däremotställer Lagenkrav detoch vilka systemet. ge en

åstadkommaförövrigt behövsredskap ioch degrundutjämning attsom
deockså ankomma påfår sedanönskvärda utjämningen. Detden

SvenskaKyrkofondens styrelse,första handitillämpande organen -
inflytandemed sittstiftsstyrelsemaochcentralstyrelse överkyrkans att-

konkretarikstäckning dessbegreppettillgängliga medlende styrs,vart ge
påverka utjämningenhardessamöjligheterinnebörd. De attorgansom

kyrkobygg-ansökanbeviljas efterhand i de bidragi förstaligger som -
kyrkligadeutjämningsbidrag. Attstrukturbidrag ochnadsbidrag, extra ge
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möjlighet påverka rikstäckningens innehåll liggerinstansema ävenatt
linje med direktivens målfonnulering, eftersom kravet den riks-i på att

skall kunna ungefär nuvarandetäckande verksamheten vara av
omfattning Svenska kyrkan helhet och inte varje enskiltsomavser
pastorat.

faktor beakta de möjligheter det ideella arbetetEn äratt somannan
mellan olikaFörekomsten ideellt arbete varierar sannolikt mycketger. av

Orsaker till skillnaderna kan hitta iförsamlingar. t.ex.typer manav
befolkningens sammansättning och lokalförsamlingamas storlek,

konsekvenser förideella arbetet har påtagliga ekonomiskatradition. Det
utförsarbete utförs ideellt i församlingförsamlingarna. detOm som en

församling, blir kostnaderna heltanställd personal i en annanav
generellt frågan hur mycketannorlunda. går inte något påDet att ge svar

det rimligt utjämningssystemet jämnardenna skillnad är att ut.somav
ideellt arbete har under diskuteratsFrågan inslaget årom av senare

flera olika samhällsområden. Utredningen inominom attanser en
organisation Svenska kyrkans karaktär bör det ideella arbetet kunnaav

efter.ha värde i sig för önskemålInomär värt strävaett attsom ramen
ökat deltagande och bör det finnas möjligheter attengagemangom

bereda människor tillfälle insats ideellt arbete. Genomgöraatt en genom
detta kan den rikstäckande verksamheten få vidare omfattning.en

Slutligen vill framhålla möjlighet förbättrautredningen den att
rikstäckningen ligger i stiftens strukturarbete. insatser förKravet påsom

rikstäckning blir har många småstörreatt garantera pastoratom man
med ekonomisk bas. Samlade och satsningarsvag resurser gemensamma
i region kan vissa områden bättre resultat varjepåstörre änen ge om

försöker stiftsmyndig-täcka all verksamhet i regi. harHärpastorat egen
heterna för begreppet rikstäckning det innehåll ärett attansvar ges som
bäst till regionens förutsättningar.anpassat

likvärdiga ekonomiska2.1.3 Väsentligen förutsätt-

ningar

målen förSom utjämningen direktiven denna skallett attav av anger
resultera i väsentligen likvärdiga ekonomiska förutsättningaratt
föreligger för den kyrkliga verksamheten i olika delar landet.av

Liknande mål ställts förhar den ekonomiska utjämningen mellanupp
de borgerliga kommunerna. har dockDär gått längre och förordatman

utjämningen så långtgående den likvärdiga ekonomiskaatt görs att ger
förutsättningar bedriva den kommunala basverksamheten. regering-Iatt

proposition utjämningssystem för kommuner och landstingnyttens om
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särskildinkomstutjämning och dessutom95-procentigföreslås en
kostnadsfaktorer.antalutjämning ettav

strukturbeskrivningdenUtredningen pastoratensatt somavanser
likvärdiga ekonomiskabegreppetkapitel visari dettagjorts tidigare att

utjämningenannorlunda betydelse iförutsättningar någotmåste enges
Även likavarjekyrkliga kommunerna.mellan de pastoratman gerom

förhelt annorlundasituationen ändåkyrkotillhörig ärstora resurser per
invånare.samfälligheten med 444 000förinvånaremed 578 änpastoratet

för det mindretillhörigkostnaderna avsevärt större pastoratetOm ärper
enbartdärför intelikvärdiga. gårinte Detändåförutsättningarna attär

kyrkokommunema.de olikainkomstutjämning mellanförlita sig till
kostnadshänseende,skillnader ibeaktamåsteUtjämningssystemet även

skillnaderenskilda störresåväl för det pastoratet som avsersom
områden.

Även destorlek.oberoendeför övrigtgällerDetta pastoratens omav
storlek och skatte-varandra tilllikakyrkliga kommunerna var mera

inkomstskillnader, skullekvarståendeutjämnade allaochunderlag man
beroende för-förutsättningar påi derasolikheterdet finnas kvar

iskillnaderna liggeruppenbarakostnadssidan.hållandena De mest
faktorersköta. Andrabegravningsplatser harantalet kyrkor och attman

ochbebyggelseförhållanden såsom glesgeografiskabetydelse ettärav
särskildaskillnaderdet finnaslokalplanet kanklimat. Påsträngt genom

flyktingförläggningarhögskolor,i sjukhus,människoransamlingar av
kostnader för det berördaspeciellakriminalvårdsanstalter vilketeller ger

pastoratet.
likställdhetfullständig ekonomiskkravDirektiven ställer inte utan

förutsättningar.ekonomiska Detväsentligen likvärdigaföreskriver
varje iskall gälla mellandettaställs heller inte krav på pastoratatt

landet skallde olika delarnaperspektivetstället skalllandet. I att avvara
förutsättningar.ha samma

för friareuppfattningutredningensenligtDetta utrymme enger
Avgörande inte deutjämningssystemet.det kyrkligautformning ärav

kan välja iinkomstutjämning.graden Manprocenttal attavsom anger
be-särskilda kostnaderutjämna destället tyngdpunkten pålägga att som

utmärkande för viss delellervisslastar ärtyp pastorat en avsomen av
kostnader ochsärskilt tyngandeavlastaslandet. På så sätt pastoraten en

användas för den verksamhetkandel derasstörre somegna resurserav
med denna teknik iUtredningenför alla.är attanser mangemensam

åstadkomma väsentligeninkomstutjämning kangrad med enbarthögre än
därförbetänkandetekonomiska förutsättningar. Ilikvärdiga presenteras

inkomstutjämning, dels särskilddelsförslag bygger påett enensom
kostnadsutjämningen.tyngdpunkten ligger påkostnadsutjämning, där
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Finansiering2.1.4 kostnaderav gemensamma

Förutom för utjämning skattekraften mellan olikaatt pastoratsvara av
bidrar det nuvarande utjämningssystemet till kostnaderna för vissaäven

uppgifter inom Svenska kyrkan. Exempel på sådana ärgemensamma
kostnaderna för den rikskyrkliga organisationen, stiftsmyndighetema och
för pensioner för Andra finansieringskällor för dessa kostnaderpräster.

avkastningen Kyrkofonden, avkastningen från andra fonderutgörs av av
och beträffande stiftskostnadema stiftsskatten.även av

Behovet finansiering de kostnaderna kvarstår iav av gemensamma
utjämningssystem. Avkastningen de fonder finns tillgåett nytt attav som

förslår inte till de kostnader det här fråga Vissa deärsom om. av
kostnaderna såsom pensionskostnadema kan i detgemensamma - -

fortsatta kyrka-stat arbetet eventuellt få långsiktig finansiering.annanen
Tills vidare finns emellertid inte någon realistisk finansiering förannan
vissa kostnaderna via utjämningssystemet.änav

Utredningen föreslår den obligatoriska utjämningen mellanatt
får lösning innebär avgifter och bidrag i huvudsakpastoraten atten som

balanserar. därmed inteSystemet idag något automatiskt över-ger som
skott kan finansiera de kostnaderna. Det måste såledessom gemensamma

finnasi det avgift för finansieringäven dennasystemet typnya en av
kostnader. allmänna kyrkoavgiftenDen bör därför finnas kvar. Denav

skall liksom idag i förhållande till skatteunderlag. Medtas ut pastoratens
hänsyn till storleken de kostnader avgiften skall täcka i ett nytt systemav
kan den emellertid halveras.

2.2 Grundläggande krav på systemet

2.2.1 Allmänna utgångspunkter

direktivenI framhålls utjämningssystemet bygger grundtankenatt om
solidaritet mellan kyrkans olika delar. därförDet viktigtär att systemets
principer uppfattas förståeliga och rättvisa. Systemet får intesom vara
alltför komplicerat och dess effekter bör kunna förutses kyrkokommu-av
nema.

I dessa krav på ligger grundläggande motsättningsystemet en
inbyggd. Kravet på rättvisa leder lätt till byggs medatt systemet ut ett
flertal hänsynstaganden till de speciella förhållanden råder i olikasom

Detta alltmer komplicerattyper gör och det blirpastorat. systemetav
svårare förstå och förutse effekter. Endast fåtalatt systemets ett



synpunkter på SOU 1995:144Principiella utjämningen44

iöverblicken. Görsoch hardetaljernabehärskarspecialister systemet
det uppstårfinnakanschablonartatenkelt och storastället attpastoraten

till derasinteoch hänsynolika komponenternatröskeleffekter i de tasatt
förhållanden.speciellaegna

gällt förviss månkomplikationsgrad har ihöggrundProblem på av
bidraginskränkningregelnSärskiltutjämningssystem.nuvarande avom
tidiga-vålladekyrkoavgiftensärskildadenberäkningreglernaoch avom

deras delutfallet förhososäkerhetmycket pastoraten avomre
särskildaberäkna dendetutj ämning. Genomkommande års sättet attnya

minskats.osäkerhetdennakyrkoavgiften har
olikaochutjämningsfaktorerantal sättUtredningen har övervägt ett

detta arbeteErfarenhetentekniskt. ärdessa attutforma manatt omav
varandraförenklatmednackdelarnaför- och motsystemettväger

allauppfyllamöjligtblir inteDetnackdelarna attkommer överväga.att
berördadeochställtsutjämningen pastoratende krav på somuppsom

infria.skallsigförväntarsamfällighetemaoch systemetatt
rättvistochokänsligtenkeltvalet mellan ettsystemI ett meramen

utredningen därför detväljerkompliceratsamtidigt systemmermen
skilja mellanviktigtemellertiduppfattning detEnligt vår är attsenare.

principerna.genomförandettekniskaoch dethuvudprincipersystemets av
uppfattasokomplicerade och kunnabörprincipernaDet är somvarasom

dessa. Medbakomuppslutning kan nåsrättvisa, sårimliga och att en
kompli-principer relativtdessasedan utifråndatabehandling kanmodern

enskiltför varjeberäkningarcerade pastorat.göras
med tydligutjämningskomponenterantalföreslårUtredningen ett an-

dentillsammansverksamhetenkyrkligatill denknytning gersom
efteruppbyggdaämningseffekten.utj Komponentemaönskade är samma
medelvärdeberäknasönskar utjämnafaktordenprinciper. För ettman

förhållandenmedlandet.i Pastoratför alla pastorat gynnsammamera
iBeräkningenförutsättningar.medstöd tillfår lämna sämrepastorat

myndig-tillämpandehandhas denkomponenternadetalj de olika avav
lottadestatistik. bättretillgänglig Attfrånhjälp dataheten med av

princip i nuvarandegrundläggandelottadebistår utgörsämrepastorat en
förhållandetomfattad.allmänt Dettordeutjämningssystem, varasom

för fleratillämpaskommeri detprincipen separatattsystemetatt nya
blirrisk för detinte medföra någonbörutj ämningskomponenterolika att

principen.uppslutning bakomför ochförståelsemindre
delförutses kan till vissskall kunnaeffekterpåKraven systemetsatt

faktorerberoendeutjämningskomponentemauppnås görsatt avgenom
Eftertillförändringar från årgenomgår såinte ett annat.ettstorasom

förändringaroväntadedärför inteskallomläggningsåren nettotstora av
dock inteuppkomma. Helt kanbehövautjämningssystemetfrån man
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gardera sig förändringar verkligheten oförutsedda effektermot att av ger
på utjämningen.

på2.2.2 utformningenKrav systemetav

påKrav funktionsystemets

Ett grundläggande krav på det utjämningssystemet det skallär attnya
jämna skillnader i skattekraft och sådana kyrkokommunala kostnaderut

hänför sig till faktorer utanför respektive kommuns kontroll.som egen
Skillnader i skattekraft lätt mätbara och utjämnas i hög utsträckningär
i det nuvarande En grundläggande del det blirsystemet. systemetav nya

inkomstutjämning i princip utformning nuvarandeen av samma som
Som utredningen anfört tidigare i detta kapitel dock intesystem. är

fullständig eller höggradig skatteutjämning nödvändig för attens
utjämningen totalt skall godtagbart resultat.sett ettge

nyhet förhållandeEn i till nuvarande emellertid denärsystem
betoning på utjämning de kyrkokommunala kostnaderna finnsav som
i direktiven. liggerDetta i linje med utjämningssträvandena för de
borgerliga kommunerna där strukturkostnadema årsenare upp-
märksammats alltmer.

Sådana kostnader kommun inte själv kan påverka brukarsom en
kallas för strukturkostnader. kostnaderDet högre normaltär är änsom

grund behovet viss tjänst inom kommunen högre elleratt ärav av en
kostnaden för tjänsten högre till följd omständigheter.äratt yttreav

Strukturkostnadema skall inte påverkbara kort sikt, dvs.vara man
inte sådana kostnader kommunen kan besluta siggöraattavser som av

med eller kostnader följd kommunens beslut.ärsom en av egna
Ser till det kyrkliga området finns det antal olika kostnaderettman

typiska strukturkostnader. tydligMest kostnadenär för kyrko-ärsom
underhåll. Spridningen kyrkobyggnadema i vårt land historisktärav
given och inte något kan någonting åt, kanske integörapastoratensom

på lång sikt. Liknande förhållanden gäller för begravningsplatsema.ens
Andra strukturella kostnader kostnader för uppvärmning ochär

vissI utsträckning befolkningens sammansättningtransporter. ocksåär
strukturell faktor. invånareFärre i yrkesverksam ålder och fler äldreen

och barn kan ökat behov verksamhet, mindre inkomster. Härge av men
har dock vissa möjligheter själva välja nivån verksam-pastoraten att
heten. Befolkningssammansättningen har faktor iövervägts som en
utjämningen avvisats eftersom sambandet med kostnaderna inte ärmen
entydigt.
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kostnaderutjämna allamöjligtpraktisktinte pastoratenDen attär som
utjämningföreslåhar valtUtredningenkaninte själva över. attstyra av

ochbetingadestrukturellt vägerkostnaderslag tungtfyra är somsomav
underhållochkostnader driftDessa är:för olika pastorat. avtyper av

för verksamhetkostnadbegravningsplatser,underhålldrift ochkyrkor, av
kostnader.geografiskt betingadeicke-tillhörigaberör samtsom

denföljdkostnadhögreträffa denskall ärUtjämningen avensom
iskillnadertill följdkostnaderskallfaktorn. Däremotstrukturella av

Utjämningenutjämnas.inteeffektivitetavgifter ochkvalitet,service,
opåverkbarakyrkokommunemaoch förmätbaravidare baserasskall

skillnaderna.strukturelladefaktorer mätersom
del dehurpåvisasvårtfunnit detharUtredningen storär attatt av

denorsakasdirektverksamhetförkostnadernaökade avsomen
därförbörKostnadsutjämningenfaktorn.strukturellaunderliggande ta

strukturella faktorn,vad denmedelvärden delsutgångspunkt isin avser
fårDärigenomverksamheten.berördadenkostnaderna förfördels man

det enskildautjämningenberäkningför pastoratetockså värden somav
påverka.kansjälvinte

Ekonomiska krav

inomkyrkligaskall byggaheltdirektivenI ett nytt systemattanges
långsiktigtskallkyrkofonden. Detoch bidragavgifter varagenom

för kyrkofonden.balanserad budgetinomochhållbart enrymmas
omfatt-ökaanledninginte finnsdet avsevärtUtredningen attattanser

förändringarutjämningssystemet. Deslussas viamedelningen de somav
budgetinomomfördelningarskefår alltsåbehöver göras engenomsom

storlek.ungefär dagensav
detutjämningssystemettillförtsinga statsbidragår harPå utansenare

framgår klartmedel.kyrkliga Dethelt finansieratshar avgenom
skall byggaheltfortsättningenidirektiven ävensystemetatt

skallförförutsättningocksåmedel.inomkyrkliga Det att systemetär en
stat-kyrkarelation.ändradhållbart ibli långsiktigt en

föreslårutredningenutjämningssystemetuppbyggnaddenl somav
kringbalanserarobligatorisk delvarjeingår ettsystemetatt av

de olikainnebärstrukturella faktorn.för den Detmedelvärde ut-att
budgetmässigt,balanserakommeri huvudsakjämningskomponentema att
värdena på devarandra. Omavgifter och bidrag kommerdvs. att ta ut

ändrasmedelvärdenaändras kommerunderliggande faktorerna även att
utjämnings-delinte rubbas.bör Dennabalansen i komponentenoch av

kyrkofondenstabil och berörabli långsiktigtdärförkommer attsystemet
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endast i begränsad omfattning.
med olika självfmansierandeKonstruktionen utjämningskomponenter

flexibilitet. faktorsockså utjämningssystemet ökad tyngd kanEnenger
ökas eller minskas hela behöver påverkas. Enutan att systemet

lyftasutjämningskomponent kan heltäven ut systemet utan attur
principer behöver ändras.utjämningssystemets

Övriga utjämningssystemet dvs. de bidragdelar pastoratenav som-
pensionskostnaderansöka stifts- och rikskyrkobidragkan samtom, -

tillfinansieringsmöjligheter stårmåste finansieras på Desätt.annat som
särskilda kyrkoavgiften, utredningenbuds den allmänna och denär som

från kyrkofonden.föreslår skall finnas kvar, avkastningen Be-samt
kyrkoavgiften ochutredningen gjort visar den särskildaräkningar attsom

förkyrkofonden ungefärligen kostnadernaavkastningen motsvarar
prästpensioner. Stifts-kyrkobyggnadsbidrag, utjämningsbidrag ochextra

rikskyrkokostnader behöver därmed täckas den allmännaoch genom
kyrkoavgiften.

har helt finansierats denNuvarande utjämningssystem nästan genom
skattekrona. harallmänna kyrkoavgiften Systemet16 öre per

relativt okänsligt för behoven och kost-härigenom kommit bli attatt
för varierat. har lett till utjämnings-naderna utjämningen har Detta att

Fonden haröverskott till kyrkofonden.under år gett ettsystemet senare
fonderingar för pensionsskuldenerforderligadärmed kunnat göra

avseende pensioner.prästemas
föreslår inkomsternautjämningssystem utredningen kommerdetI som

för kyrkofonden i högre gradoch kostnaderna Detöverensstämma.att
inte förutser ytterligare kraftig uppbyggnadinnebär någonatt av

innebär också del kyrkofondens inkom-kyrkofonden. Det störreatt en av
från olika avgifter går tillbaka till påSerut pastoraten.ster man

allafördelade olika och stift kommerpastoraten pastoratstyper
frånoch så alla stift få förbättradetyper gott att nettonpastoratav som

kyrkofonden.
eftersträvat fördelning stiften deUtredningen har jämn mellanen av

tillförs den varitökade medel lokala nivån. har dock inteDetsom
möjligt uppnå detta för alla stift.att

i Luleå stift tillsammans förslaget iFör pastoraten ett stort settger
oförändrat utfall. Utredningen har dock bedömt stiftet i nuvarandeatt

varit väl tillgodosett detta kansåsystem att accepteras.
i Visby stift får försämringPastoraten visssammantaget en genom

förslaget. Förklaringen till detta de särskilda förhållanden gällerär som
för stiftet och försämringen har inte undvika generellagått att genom
förändringar utjämningssystemet. Utredningen problemen iattav anser
utjämningen vad gäller Visby stifts endast kan lösaspastorat genom
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bidrag till de enskilda Sådana bidrag fårsärskilda, riktade pastoraten.
vid övergången tillanvändas för deockså ett nytt systempastorat som

situationen motiverar detta.förlorar mycket, om
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lagtekniskaochKonstitutionella3

frågor

underutjämningen harkommunaladenförprincipernaFlera senareav
kyrkliga kommunerna.och deborgerligaför deår varit gemensamma

förutjämningssystemtillförslagetbehandlingenUnder nyttav
metodenföreslagnadendet ifrågasättslandsting harochkommuner om

Frågeställningen berörregeringsforrnen.förenlig medutjämningför är
kyrkokommu-mellanför utjämningentill grundliggerde principer som

i fortsättningen.skall gällaförslagoch enligt vårtidag ävensomnema
lagtekniskakonstitutionella ochdeberöradärför skälfinnsDet att

utjämningssystem.påkan läggasaspekter ettsom

utjämningenutvecklingen3.1 Kort avom

kommunernakyrkligademellan

inte någonkyrkansSvenskakostnader mellanUtjämning ärpastoratav
bestämdes vissaförordning år 1862Redanföreteelse. attgenom enny

iinte behövdeshuvudsak statligaavlöningsmedel -i pastoratettsom-
andra Genomprästlönema itäckaöverflyttas förkunde pastorat.att

1868skapades åröverskottsmedeldessasamlabehovet att upp
medFonden lades år 1914löneregleringsfond.prästerskapets samman

kyrkofonden.bildadesoch härigenomför lönemedelfonden annan
förfrånersättningårligentillfördes dessutomKyrkofonden staten

kyrkofon-boställen.från vissa Genomarrendentiondenindragna samt
regleringinförda församtidigtbildande och detdens systemet av

betraktaprincipenutvidgadelöner pastoratsatt ettprästemas man
Svenskatillgång förlönetillgångaröverskott på gemensamsom en

i hela landet.användas för prästlönerkundekyrkan som
medfondmedelöverförts ytterligarekyrkofonden harTill senare

pensioner såsombiskopars löner ochtill ochanknytning prästers
och pupillkassa.prästerskapets änke-biskopslöneregleringsfonden och

förför kostnadernakyrkofonden ökatfickParallellt med detta ett ansvar
och pensioner.lönerprästers
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lag kyrkofond infördes princip förGenom 1932 års om en ny
utjämningen mellan Avkastningen präst-pastoraten. pastoratensav
lönetillgångar skulle första hand användas för avlöning derasi av egna

anspråk tillDärefter skulle i utdebitering visspräster. pastoratet ta enupp
inte heller det förslog trädde kyrkofonden och sköt till detOmgräns.

prästlönetillgångar å andra sidan lämnadefattades. Om pastoratetssom
skulle detta betalas in till kyrkofonden. täckaöverskott För attett

kyrkofondens medelsbehov infördes samtidigt allmän kyrkoavgiften som
betala till kyrkofonden med visst antalalla skulle örenettpastorat per

gälla fram tillskattekrona. principer kom i huvudsak år 1983.Dessa att
kyrkofondenJämsides med den inomkyrkliga utjämningen genom

från och med år statligabeviljades kyrkokommunema 1966 även
skatteutjämningsbidrag deras skattekraft understeg viss delom en av

förordningenmedelskattekraften. Bidragen följde 1965:268av om
reglerade skatteutjämningen till kommuner,skatteutjämningsbidrag som

landstingskommuner och kyrkliga kommuner. kommun medEn
beviljades tillskott skatteunderlagskattekraft under medelskattekrañen av

utdebitering.sedan multiplicerades med kommunens Föregensom
skattekraftsområden.beräkning dessa tillskott landet indelat i trevarav

reformeradesstatliga skatteutjämningssystemet år 1974 varvidDet
skattekraftsområdena utökades till och i utjämningenprocentsatsemasex

reform genomfördes dock inte för de kyrkligaändrades. Denna
fick i stället behålla de bidrag beräknatskommunernas del. Dessa som

för och detta räknades sedan med fem år.dem år 1973 procentupp per
reformerades medstatliga skatteutjämningssystemet pådetNär nytt

kyrkligaomfattades inte heller denna gång de kommuner-början år 1980
utjämningen förstatliga utjämningen. stället beslötsden I attna av nya

Därvid uttalades det i framtidenkyrkokommunema skulle över. attses
utjämning kostnader mellan deborde finnas förendast ett system av

kyrkofonden.kyrkliga kommunerna. borde baserasDetta
Översynen fram till för utjämning mellanledde att ett nytt system

korthet kan denkyrkokommunema infördes år 1983. I säga attman
kyrkofonden lades medtidigare kyrkliga utjämningen genom samman

inomkyrklig utjämningstatliga skatteutjämningen tillden en genom
för skatteutjämning och fördelningkyrkofonden. Fonden avansvarar

kyrkans verksamhet, däribland utvidgadkostnader för Svenska en
verksamheten. täcka fondensden rikskyrkligafinansiering För attav

erlägga allmänför utjämning skall varjekostnader denna pastorat en
tillfördes fondentill och med år 1990kyrkoavgift till fonden. Fram även

statliga bidrag.vissa
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skatteutjämningenskommunala3.2 Den

grundlagentillförhållande

vårenRiksdagsprövningen 19953.2.1

regeringenlade1994/95:l50kompletteringsproposition propårs1995I
för kommunerutjämningssystembidrags- ochtillförslagfram nyttett

Utjämningföljande.förslagetinnebarutjämningsdelenlandsting.och I
vissaochskatteinkomsterkommunersamtligamellanskulle ske avav

skeskulle i principkostnadsskillnader. Denstrukturellt betingade genom
tillägg ochbyggdedelarna. Bådaolikaför deolika systemensystem
till andra.finansierade tilläggkommunerfrån vissaavdragavdrag där

skulleutjämningenochlikaskulleoch tilläggenAvdragen storavara
inomkommunal.heltdärmed vara

rörandelagförslagetremitteradesriksdagsbehandlingenUnder
Lagrådet1995-05-12yttrandeLagrådet. sitttill Iutjämningen tar upp

skallkommunifrån inkomsternaavdragförslagetfrågan att enom
i kap. §stadgandet l 7förenligt medkommuntillföras ärannanen

sinaskötselnskatt förfårkommunernaregeringsformen ta utatt av
beskattnings-kommunalafrågan denbehandlatEfter hauppgifter. att om

framstårdetLagrådetfinner atträtten

ellerkommunbetrakta skatt,främmandehelt ettsom att av ensom
landsting,ellerandra kommunertillförasförlandsting atttas ut som

landstingsellervederbörande kommunsskötselnföruttagen av
skatteinkomsterbeträffande utjämningordninguppgifter. Den somav

föranleda någoninteår kanundertillämpatshar annansenare
fåroch landsting,skatt i kommunerUttagandetbedömning. somav

i kap.vad l 7därmed stridaavdrag kommervidkännas motatt som
med denändamåletregeringsforrnenstycketandra§ omanges

beskattningen.kommunala
möjligen kan,föreslagna lagensyftet med denkan tilläggasDet att

teknik avseendetillgodoses med någondelvis,åtminstone annan
regeringsformensstridaskullebidrag, vilken inteavgifter och mot
bedömningeninverkaintekan dockbestämmelser. Detta avanses

förslaget.förevarandedet nu
föreslagna lagenLagrådet denanfördagrund detPå attanserav

stycketkap. andrabestämmelsen i 7 §förenlig med linte är
lagförslaget.avstyrker därförLagrådetregeringsformen.
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Konstitu-behandlarpropositionenFinansutskottettillyttrande överI ett
Därvidkostnadsutjämning.ochinkomst-tillförslagettionsutskottet ny

beskattningkommunalavseendepraxisgenomgångutskottetgör aven
utjämningenkyrkligaför denintresseskatteutjämning. Avkommunaloch

grundlagsrefonnentiden förvidpåpekarblandutskottet attannatär att
kyrkliga kommunerna,demellanutjämningförgälldeår 1975 systemett

tillskottfickekonomiskt ettpastoratbyggde på uratt svagasom
allmännadenfinansieradeshuvudsakligenkyrkofonden genomsom

förredogörelsetill fonden. Ibetaladevarjekyrkoavgift pastorat ensom
detvidareutskottetkonstaterargrundlagsrefonnen attefterutvecklingen

kyrkligamellan dekostnadsutjämningenfrånbortsesheller kaninte att
accepterad.allmäntvaritlängekommunerna

omständigheterflerafinnsdetslutsatsUtskottets är som geratt
bestämmelserregeringsformens äntolkningförutrymme avannanen

riksdagennaturligtdetvidare attfinner ärgjort. Man attLagrådet som
vissägnadbäst prövaden instans attärgrundlagsstiftare är om ensom

dockdetmeningutskottets ärEnligtgrundlagsstridig.bestämmelse är
tillämpningenkringtveksamhetnågonfinnsintedetangelägetmycket att

medmöjlighetdärför denförordarManregeringsfonnen. annanenav
på.pekatLagrådetteknik som

analysdenbakgrundbetänkandesitti motFinansutskottet att avanser
för sigi ochdetgjortKonstitutionsutskottet ärgrundlagsfrågan somav

lagförslaget.föreliggandedetgodkännariksdagenförmöjligt att
väljabörhandi förstaemellertidUtskottet att annanenmananser

utjämningseffektema.eftersträvadedeuppnåförlagstiftningsteknik att
lagförslagmedriksdagentillåterkomma nyttdärför ettbörRegeringen

januari 1996.denmed 1från ochkraftikandetsådan tidi att vara
betänkandeFinansutskottetsmedenlighetbeslutade iRiksdagen

1994/95:4l7.rskr.ochl994/95z4l6rskr.bet.1994/95:FiU19,

höstriksdagen 1995behandlingFrågans3.2.2

medtill riksdagen1995/96: 64proposition ettiåterkomRegeringen
landsting.ochför kommunerutjärnningssystemförslag tillomarbetat nytt

skillnader iutjämningdelstidigarebyggerFörslaget avensom
strukturellaskillnader iutjämningdelsskatteinkomster, aven

skiljer sigutjämningenTekniken förkostnadsutjämning.förhållanden
lagar.tvåskerförslag.tidigare Denemellertid från separatanu genom

skattekraftlandstingochkommunerföreskrivslagendenI att varsena
riketgenomsnittet förförhållandenstrukturellamätbara är sämre äneller

stadgaslagenden andrafrånutjämningsbidrag I attfår staten.ett
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kommuner och landsting skattekraft eller mätbara strukturellavars
förhållanden bättre genomsnittet för riket får betala utjämnings-änär en
avgift till Avgiften skall beräknas så de sammanlagdastaten. att
avgiftsinkomstema i princip blir lika utjämningsbidraget.stora som

Regeringen har inhämtat Lagrådets yttrande det lagförslaget.över nya
sitt yttrande konstaterar Lagrådet det förhållandet1 1995-10-13 att att

kommun eller landsting betalar avgift till formellt inteett statenen en
Äveni kap. andra stycket regeringsfonnen.täcks ordalagen 7 §1 omav

eller landsting åläggs betalade avgifter kommun ett att ytterstsom en
till åstadkomma förstärkning andra kommuners ochsyftar att en av

landstings ekonomi, innebär avgiftssystem inte det sker någonett att
direktfinansiering skattemedel andra kommuners ochgenom av

verksamhet.landstings
avgiftsuttagTill detta kommer enligt Lagrådet medatt ett system

anknyter till tidigare lagstiftning kommunal skatteutjämning. Lagrådetom
särskilt den lag skatteutjämningsavgift infördes år 1985nämner om som

och innebar kommuner och landsting medSFS 1985:533 attsom
skattekraft skyldiga avgift.särskilt hög blev erlägga progressivatt en

Även bestämmelserna i kap. kyrkolagen 1992:300 ekonomisk42 om
utjämning mellan enligt Lagrådet intresse. Utjämningenärpastoraten av
sker ordning med avgifter och bidrag, delvis liknande dengenom en som

aktuell.ärnu
Även de nämnda lagarna tillkommit föregåendeutanom nu

lagrådsgranskning finner Lagrådet lagstiftningen kan uttrycksägasatt ge
för konstitutionell praxis har utvecklats utfyllnaden som som av
grundlagsregleringen. Lagrådets i inteutmynnar attresonemang man

sig lagförslaget läggs till grund för lagstiftning.motsätter att

3.3 Utredningens bedömning lagregle-av

ringen den kyrkliga utjämningenav

Bakgrund3.3.1

kyrkligaDen utjämningen har lång och historia. Desammansatten
tidigaste allmänna bestämmelserna utjämning utgjordes statligaom av
regleringar. ställning i det dåvarandeStatens statskyrkosystemet gjorde
det naturligt för de tillgångar ställts tillatt tog attman ansvar som
kyrkans förfogande användes förpå det hela kyrkan bästa sättet.
Utjämningstanken har sedan underhand kommit bli allmänt omfattadatt
på alla statliga och kyrkliga nivåer. Grundtanken bakom utjämningen
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organisationenden kyrkligabeslut.återkommande Inombekräftats ihar
solidaritet mellanmotiveraskommitkanskehar utjämningen att avmera

motiveradteknisk grundtrossamfundförsamlingarna i änett en
kyrkokommuner.mellanlikställdhetönskan om

för kyrkokommunernateknik fåttsintillUtjämningen har en
spelakommitkyrkofondenTidigt harkonstruktion.särpräglad att en

statligt ochmängd olikaförtskyrkofonden harTillcentral roll. en
allmännamed denKonstruktionenkapitaltillgångar.uppbyggdakyrkligt

täckaförallasolidarisktbetalaskyrkoavgiften pastorat attavsom
tidig företeelse.ocksåuppgifterkyrkofondens olika är en

huvudsakligadenrelativtblevkyrkoavgiftenallmänna snartDen
statligtdenuppgifter. Trotskyrkofondens ärförfmansieringskällan att

betraktatsintehar denmedelutdebiteradebetalasreglerad och somav
tillden betalatsmedochmed skatt. lattjämställaavgift attstatlig enen

kyrkligtändamål denkyrkligatilloch enbartkyrkofonden använts ses
medel.kyrkansoftahåll som

blandadkyrkoavgiftenallmännadenenskildadet ärFör pastoratet av
utjämningtillgårbidragavgiftendelkaraktär. En är ett somensomav

delutgift. Eninnebärenbartkanskevederbörandeför pastorat annanen
kommertjänsterför vissabetalningdäremotavgiften utgör somav

kyrkofondensdirekt berörstill del. Mest pastoratet ansvarpastoratet av
rikskyrkligalöner, denbiskopamaspensioner. Men ävenför prästernas
exempelstiftsverksamheten ärkyrkomötetochorganisationen samt

förbetalarochfinansierarkyrkofonden pastoratetverksamhet genomsom
kyrkoavgiften.allmännaden

varitutsträckningi någonhar inteutjämningen störrekyrkligaDen
då1983åren 1965Underbidrag.statligadirektaberoende av -

betalades denkommunernakyrkligaför deinfördesinkomstutjämningen
1983sedan årövriga kommuner,förstatsbidrag mensomgenom

deninomkyrkligtprinciputjämning idennafinansieras även genom
kyrkoavgiften.allmänna

grundlagenmedförenlighetUtjämningens3.3.2

förvarit föremålhar inteutjämningssystemetkyrkliganuvarandeDet
infördes år 1975.regeringsformendengranskning sedanLagrådets nya

1970:940utjämningen Lagendockställdes1970-taletUnder om
föranleddedetgranskningLagrådetsunderkyrkliga kostnader attutan

påpekanden.några
flera faktoreruppfattning dockenligt utredningensfinnsDet som

utjämning eller denkyrkliganuvarandevarkenmedför attsammantaget
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grundlagen.strid medstå iföreslår kanutredningenutjämning anses
grundlagsbestämmelsenfrånyttrandensinautgår iLagrådet som

Vaduppgifter.sinaför skötselnskattfårkommun ta utatt avenanger
för de borgerligafinnsangelägenheterkommunskan enanses varasom

drakandessarättsfall. Frånantalikommunerna prövat ett man
får skattkommunernadvs.lokaliseringsprincipen, uttaslutsatsen attatt

deras med-ellerområdetill derasanknytninguppgifter harför som
befogenheter.kommunernasbegränsningviktiglemmar, är aven

precissjälvklart strängaintedetUtredningen är attatt sammaanser
förhållandetDetkyrkliga kommunerna.de attgällabegränsningar måste

detkansamfund ävendelar görsamtidigt attde ettär somsemanav
och företrättstarktsamfundetverka för äruppgifterderas attatten av

kyrkanintresseimedlemmarnaför attlandet. pastorati hela Det ettär av
villellertidviskanske vistasdärplatser,andraföreträdd påfinns man

vidarekunnasåledesLokaliseringsprincipen börsig.bosätta ges en
tolkning.

betalar tillavgiftdenbeaktafaktor pastoratetEn är attatt somannan
utjämnings-tillbidragdelfunktion.delad En ärkyrkofonden har en

för tjänsterbetalningdel kan pastoratetsomsystemet, somsesannanen
tillbaka.får

kyrkofon-tillbetalar gåravgiftenocksåViktigt pastoratenär att som
uppgifter.fondensfinansieringallmänAvgiftenden. utgör aven

enligt lagharkyrkofonden ochåliggerUtjämningen pastoraten en
utjämningsbidrag,tillkyrkofonden ärsjälvständig rätt gentemot som

andraavgifter fråninkomster pastorat.fondensoberoende genomav
från denmed intäkteruppgifter delsfullgöra sinaKyrkofonden har att

meddelskyrkoavgiften,särskildaoch denkyrkoavgiftenallmänna
handi sistakapital ochfondensfrån även att taavkastningen genom

förvarifrån medlendock integåranspråk. Detkapital i sägafondens att
kommer. Ettverksamhetsärskildtillbidrag eller pastoratenskiltett en

betalningdirekt förskatt pastoratskan därför inte ett annatsägas utta av
kostnader.

ochKonstitutionsutskottetsiutredningeninstämmerSlutligen
kyrkligasärskilt denpraxisden långabedömningLagrådets att som

utfyllnadbetydelsefåför måsteuttryckutjämningen är avsom
kommunalainom denliggervadregleringgrundlagens somav

kompetensen.
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ireglerasbidragavgifter och separata3.3.3 Bör

lagar

borgerligamellan deutjämningenframgårredogörelsenAv attovan
denlagar,tvåskeföreslås separatakommunerna enavaravgenom
proposi-framgår inteavgifter.andra Detdenochbehandlar bidrag av

Lagrådetshellerinteframgårlösning valts. Detvarför dennationen av
bedömerbetydelselösning hartekniska närdennayttrande ommanom

grundlagen.medförenliglagstiftningen är
kap.idag i 42regleraskommunernakyrkligademellanUtjämningen

finnsi kapitletKyrkofonden ochkapitlettillRubriken ärkyrkolagen.
föreskrifterutjämningskomponentema ävende olikaregler omutöver om
Föreskrifternaanvändas.fårmedeldessoch hurförvaltningkyrkofondens

förerfordrasvadbetydligt attsåledesomfattar änkapitleti sommer
utjämningsfrågor.reglera rena

systematikifrån dennatillanledninginte någonUtredningen attser
intefinnsutjämningssystemet. Detdetrörandelagstiftningenvid nya

och dettidigaredetmellanskillnaderprincipiellaavgörandenågra nya
väljaslagstiftningsmetod måsteutjämningssystemet, gör att annanensom

lagstiftningenivärdeliggerutjämningen. Det atttvärtomden ettför nya
funktionen icentraladenkyrkofondendet ärunderstryker äratt som

uppgifter. Somandraharkyrkofondenoch ävenutjämningen att
utjämningentillskälenförhållandedetta attframhållits ettär avovan

grundlagen.medförenligbedöms
delafördelar medpraktiskaheller några attintefinnsDet upp

behållakanfördeldettvå lagar. Snararereglerna är manomen
denochtillämpningenvid görunderlättar attdisposition. Detnuvarande

Utredningenlagverk.ihållaskanlagstiftningen ettkyrkliga samman
kapitel iomarbetat 42iförsreglernadärför de ettföreslår att nya

kyrkolagen.
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ämningenInkomstutj4

det utjäm-beståndsdelen igrundläggandedenInkomstutjämningen är
skalldirektivutredningensEnligt även ettgäller idag.ningssystem som

utjämnasyfta tillkyrkokommunemaför attutjämningssystemframtida
huvudkom-därförblirInkomstutjämningskattekraft.skillnader i deras en

kyrkokommunema.förutjämningssystemi nyttettponent
skatteinkom-utjämningvanligeninkomstutjämningMed avavses

behandlasbörandra inkomsteremellertidhar ävenPastoraten somstema.
finansiella intäkterdesyftar påUtredningensammanhang.i detta som

kyrkokommu-deoch frånfmansfönnögenhetenbåde frånhar,pastoraten
gällandeoch ifördeladeojämnttillgångar ut-nala tillgångarna. Dessa är

finansförmögen-fråninkomsternautjämningskerjämningssystem aven
Även finansiellfrågankyrkoavgiften. ut-särskildadenheten omgenom

kapitel.i dettabehandlaskommerjämning att

ochavgifterInkomstutjämning4.1 genom
bidrag

behållsskatteinkomsterUtjämningförslag:Utredningens somav
utgårDenutjämningssystemet.igrundläggande komponentenden

kyrkligalandet.medelskattekraften i Denfrånliksom idag
deförskatteunderlagetbaseras påskall dockutjämningen

tillskottskattekraft erhållermed lägrekyrkotillhöriga. ettPastorat
fastställdmedmultiplicerasTillskottetskatteunderlag. enav

kyrkofonden i kronor.frånbidragetvilketmedelutdebitering ger
utjämningenfinansierasnuvarandeskillnad frånTill system

medelskattekraftenskattekrafthögremed änpastoratattgenom
skatteunderlagetmotsvarande mån.skatteunderlag iavstår

i avgiftenresulterarochmedelutdebiteringenmedmultipliceras
underochskatteunderlagenkyrkofonden. Genom övertill att

självfinansierande.utjämningenblirlikamedelnivån är stora
skillna-utjämna 50tillbegränsasUtjämningen procentatt av

medelskatteunderlaget.ochskatteunderlagetmellan detden egna
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övervägandenGrundläggande

beräknautjämning skatteinkomstertekniken företablerade ärDen attav
medelskatte-jämföra den medskattekraft invånare ochkommuns peren

skattekrafthar lägrekommuneri riket.kraften invånare De änsomper
tillnår denskatteunderlag såtillskottmedeltalet får attett uppmanav

multiplicerasTillskottetlagstiftningenskattekraftsnivå garanterar.som
bestämd skattesatsellerutdebiteringantingen med kommunens enegen

utjämningsbidragetoch får sågäller för alla kommuner sättmansom
statsbudgeten,antingenfinansieraskani kronor. Detta över genom en

eller i detmedeltaletskattekrafthögreharavgift på dem än somsom -
alla kommunerutjämningssystemetkyrkliganuvarande engenomav-

faktorerdetaljer och dei sinavarierasTekniken kanavgift.enhetlig som
principer,flera olikaberäknas efterkaninkomstutjämningeningår i

kommuner.för olikaresultatvarierandevilket typer av sger
fastställtsskattekraftutgångspunkt i denInkomstutjämning med ésom

fungerathuvuddrag harmetod i sinabeprövadtaxeringenvid är somen
välkändabyggerutjämningssystem. Denkyrkliganuvarandeväl i

statistik. Kommu-i officiell Itillgängligalättstorheter rapportenärsom
fleraredovisasmodeller 1993:68alternativa Dsinkomstutjämningnal -

inkomstutjämningen, däriblandberäkningmodeller förolika tänkbara av
behandlasModellernabasbreddningsmetoden.brytpunktsmetoden och

kommunsektorn i be-iutjämningstatsbidrag ochförBeredningenav
och landstingoch intäkter i kommunerkostnaderUtjämningtänkandet av

inom-till slutsatsendockBeredningen kommer1994:144. attSOU en
beskattningsbara inkomsternuvarandebaseradutjämning, påkommunal

borgerligtställts denuppfyller de kravmodell bästdenär somsom
inkomstutjämningen.kommunala

för de borger-inkomstutjämningändradförtsdiskussionerDe omsom
Kyrkoutjämningsutredningenskälen tillliga kommunerna är attett av

skatteunderla-det kommunalataxeringsförfarandet ellerSkulletillsattes.
kyrkligaförutsättningarna för denändrasavsevärd månreformeras iget

förutjämningssystem detillradikalt. förslagutjämningen Det nytt
1995/96:64, in-fram i propositionlagtsborgerliga kommunerna som nu

taxeringsförfarandet eller skatte-förändringarinte någranehåller dock av
genomföra den kyrkligapåverkar möjligheternaunderlaget ut-attsom

behovfinns således ingethittillsvarande principer.enligt Detjämningen
mellan kyrkokommu-inkomstutjämningengrund ändrapå dennaattav

nerna.
Även inte bunden de slutsatserKyrkoutjämningsutredningen är avom

utjämningen,borgerligt kommunalatill beträffande denkommitman
det inte finnsgjorts i det sammanhangetgenomgångvisar den attsom
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några fördelar med de alternativa modeller där analyserat.stora som man
Eftersom de krav kan ställas inkomstutjämningenpå för de kyrkligasom
kommunerna till sin inte annorlunda de gäller för de bor-är änart som
gerliga kommunerna, utredningen det inte finns några skälatt attanser

förändrad grundprincip för inkomstutjämningen. Däremotöverväga en
kan olika tekniska komponenter diskuteras och tillsystemets anpassas

förhållanden. det följande kommer vissa dessa komponenterkyrkliga I av
behandlas.att

föreslår därför bibehåller inkomstutjämningUtredningen att man en
det enskilda skattekraft jämfört medi princip bygger på pastoratetssom

för med lägre skattekraft tillskottgenomsnittet riket. Pastorat ettges av
viss Utredningenskatteunderlag, till nivå. kommer dis-atten senareupp

denna nivå börkutera hur hög vara.
inkomstutjämningenFinansieringen har hittills skettav genom en

allmän kyrkoavgift har varit proportionell skatteunderlaget.motsom
Avgiften har finansierat andra delar utjämningen. Enligtäven av

uppfattning medför denna lösning nackdelar i vissa hän-utredningens
första deseenden. det har erhållit tillskottFör även pastorat som av

fått med och betala tillskott,skatteunderlag detta vilket i fallvartvara
beräkningstekniken medfört rundgångi det andra kanFören av pengar.

fördet minska förståelsen och stödet utjämningssystemet både blandav -
dem nettobetalar eller i erhåller bidrag inte kannetto attsom man se-
hur mycket erhåller betalar för de olika delarna utjämning-man resp. av

Slutligen sådant inte långsiktigt stabilt i den be-är ett systemen.
finns direktmärkelsen det inte någon koppling mellan inkomsternaatt

och utgifterna för inkomstutjämningen. Avgifterna eller kostnaderna
behöver därför justeras vissa intervallmed inte skall blisystemetom

eller underfmansierat.över-
undviksnackdelar inkomstutjämningen till iDessa görsom en

självfinansieradhuvudsak komponent inom utjämningssystemet. kanDet
åstadkomma med metod där de samlade tillskotten skatte-man en av

för fårunderlag dem bidrag lika avdragmotsvaras storasom av av
skatteunderlag för dem har överskott skattekraft. varje enskiltFörsom av

beräknas bidraget eller avgiften under-pastorat över-attgenom resp.
skottet skattekraft invånare, jämfört med medeltalet, multiplicerasav per
med antalet invånare. skatteunderlagDet så erhåller multi-sättman
pliceras med fastställd utdebitering och den kompensationsgraden man
bestämt, varvid resultatet blir bidraget eller avgiften Beloppeni kronor. -
betalas till eller från kyrkofonden, alltså blir utjäm-den centralasom
ningsfunktionen i blir självjusterandeSystemet och följersystemet. ut-
vecklingen skattekrañen. Detta utredningens förslag.ärav

Frågan hur del underskott skattekraftstor ett pastorats ut-av av som
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skall användasvilken utdebiteringochkompenserajämningen bör som
särskildakräveravgifternabidragen övervägan-beräkningenvid resp.av

behandlas nedan.den och

baserasutjämningenskatteunderlag börVilket4.1.1

på

ådepåInkomstutjämningen baserasförslag:Utredningens
Vidförvärvsinkomst.beskattningsbarakommunaltkyrkotillhörigas

ekonomiskatillhänsynskatteunderlagetberäkningen tasav
kyrkokommunerna,och görmellanregleringar attstaten som

taxeradedetprodukteninteskatteinkomstema motsvarar av
utdebitering.ochskatteunderlaget pastoratets

skatteunderlagetsdet gällerställning tillflera frågorfinns närDet att ta
de kyrkliga kommunerna.specifika fördemochomfattning några ärav ,

icke-kyrkotillhörigamed desambandharfrågorgällerDetta t.ex. som
dissenterskatten.s.k.och den

skatteunderlagicke-kyrkotillhörigasDe

definieras skatte-för kyrkokommunernautjämningssystemgällandeI
skattemyndighets beslutenligtskattekronorantaletunderlaget omsom

taxeringslagenenligt kap. 2 §inkomstskatt 4kommunaltaxering till
skatte-Skattekraftenföre bidragsåret.året1990:324 är pastoratsett

före bidragsåret.åretvid ingångenfolkbokförd invånareunderlag avper
folkbokfördför hela landetskatteunderlagetMedelskattekraften är per

faktorerdessaföre bidragsåret. Detåretinvånare vid ingången är somav
skattekraft ochmellanjämförelsengrund förligger till pastoratets

skattekrañ den kandet eventuella tillskottmedelskattekraften och somav
till.leda

Även skyldig betalakyrkoavgiftallmännaden ärpastorat attettsom
skatteunderlaget. Därvid skall dockberäknas påkyrkofonden skalltill

hänför sig tillantal skattekronorbestämmelse detenligt uttrycklig som
minskas medSvenska kyrkan 75medlemmarinte är avpersoner som

procent.
åtskillnad mellansåledesEnligt gällande görs ett pastoratssystem en
skattekraften för beräkningargäller fastställaskatteunderlag detnär att
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enligt inkomstgarantin och det gäller fastställanär underlaget för denatt
allmänna kyrkoavgiften. det första falletI inte hänsyn till allatar attman
invånare i inte tillhör Svenska kyrkan, räknar skatte-pastoratet utan
underlaget från alla folkbokförda invånare. detI fallet tarsenare man
hänsyn till de icke-tillhöriga endast betalar kyrkoskatt på 25att procent

inkomsterna. Anledningen till detta använder två olikasättattav man
skatteunderlag kan skapades inär inkom-att övertogsystemetvara man
stutjämningsdelen de principer gällde för övriga kommuner enligtsom
lagen 1973:433 skatteutjämningsbidrag. allmännaDen kyrkoav-om
giften däremot speciellt framtagen för den kyrkliga utjämningen. Denvar
skall betalas de utdebiterade medlen och det då naturligareär att taav
hänsyn till det faktiska skatteunderlag kan uppbära skat-pastoratetsom
teinkomster från.

Sedan år 1983 har det skett förändringar i det svenska samhälletstora
i fråga befolkningens sammansättning. Genom invandringen harom
andelen invånare tillhör Svenska kyrkan ökat. Särskilt märkbarsom

denna utveckling till enskildaär vissanär Ipastorat. pastoratman ser
i förorter till storstäderna ligger andelen tillhöriga till Svenska kyrkan

Åunder 75 i enstaka fall under 50 antalet invånare.procent, procent av
andra sidan finns mycket hög tillhörighet i i lands- och gles-pastoraten
bygd där andelen tillhöriga ibland överstiger 97 Det ärprocent.
uppenbart med så skillnader mellan andelen tillhörigaatt blirstora
effekterna utjämningssystemet för det enskilda väsentligtpastoratetav
annorlunda beroende på vilken invånare väljs för beräkningengrupp som

skatteunderlaget.av
Vid bedömningen vilket skatteunderlag det rimligt räkna medär attav

bör enligt utredningens uppfattning till uppgiftsystemets attman se
utjämna de verkliga ekonomiska skillnaderna mellan Det ärpastoraten.
då det skatteunderlag kan skatteinkomster frånpastoratet ta utsom som

det relevanta, således skatteunderlagetär för de kyrkotillhöri Helt kanga.
inte renodla eftersom för närvaranderesonemanget pastoraten ävenman

uppbär 25 i skatt från de icke-tillhörigas skatteunderlag.procent Det
innebär dock mindre avvikelse från det korrekta underlaget räknaatten
med skatteunderlaget för de tillhöriga Utredningen föreslårän omvänt.
därför vid alla beräkningar baserar sigatt skattekraft skallsom
skattekraften för de kyrkotillhöriga användas.

Kommunalt eller statligt skatteunderlag

detI kyrkliga utjämningssystemet definieras skatteunderlaget för
närvarande den till kommunal inkomstskatt taxerade inkomsten.som
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iändrad beräkning skatteunderlaget förtill fråganMed hänsyn att om av
iaktualiseras kan ifrågasättaskande borgerliga kommunerna nytt om

bör baseras den statligt beskatt-utjämningen i ställetden kyrkliga
förväntafinnas mindre anledning siginkomsten. kanningsbara Det att

inkomstskatten.underlaget för den statligaförändringarframtida stora av
sikt bli stabilt.detta långskulle påSystemet sätt mer

regeringens proposition 1995/96:80iUtredningen har noterat att
föreslåsoch Svenska kyrkanrelationer mellanändradeangående staten

statligtkyrkotillhörigas be-beräknas dekyrkoavgiften skallatt
vid relationsän-innebärförvärvsinkomst.skattningsbara Det att senast en

grund för utjämnings-skatteunderlaget införasstatligabör detdring som
systemet.

kommunala skatteunderlagetomfattar det1991Efter skattereformen år
statliga skatteunderlagetförvärvsinkomster. Detendast fysiska personers

ochkapitalinkomsterfysiskaomfattarinkomstskattför även personers
fastställa fysiskaförReglernainkomster.juridiska att personerspersoners

till kommunalvid taxeringenemellertid desammaforvärvsinkomster är
detförsamlingsnivåinkomstskatt. Påstatligtaxeringen till ärvidsom

iskatteunderlag för fysiskadessaskillnad mellandärför inte någon
statligt taxeradeutjämningen denbyggaövergång tillEn att gpersoner.

effekterinte medföra någranuvarande lägeskulle iförvärvsinkomsten
uppdelning inom detnärvarande inte någonförför Det görspastoraten.
icke-tillhöriga. Enligtkyrkotillhöriga ochmellanskatteunderlagetstatliga

problemfördelning dock införasdennaerfarit kanvad utredningen utan
behov det.det finns avom

skatteunderlageti det kommunaladiskuterar stabiliteten ärNär man
mellan borgerligafinns skillnaderdet redan idagdet värt att notera att

skatt.beräkning och utbetalningvadoch kyrkliga kommuner avavser
och slutavräkning för allamed förskottgälldeTidigare systemsamma

beskattningsårbetalade då under löpandekommuner. Staten uttyper av
motsvaradeföregående taxering, vilketberäknat årsförskott skatt

efter beskattningsåretdessförinnan. Två årmedborgarnas inkomster året
gjordes slutavräkninginkomster klar,taxeringen detta årsnär envarav
innebar kommunernaden taxerade inkomsten. Systemetbaserad på att

eftersläpning fick de skatteintäkter motsvaradeförst med två års som
löneinkomster. tider med snabb utvecklingkommunmedborgarnas I av
avsevärda problem.lönerna medförde detta

för de borgerliga del frånhar därför ändrats kommunernasSystemet
preliminära skatt utbetalas till kommuner-och med år 1993. Den som nu

under beskattningsåret bygger uppräkning de taxeradesenastna en av
inkomsterna. Under beskattningsåret sedan avräkninggörs nären

föregående inkomster klar. Slutavräkning sker årettaxeringen års ärav
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efter taxeringen beskattningsårets inkomster klar. Genomnär ärav
uppräkningen skatteunderlaget och avräkningen under beskattningsåretav
får följsamhet till löneutvecklingen. utgifterKommunernasstörreman en
och deras skatteinkomster grundas pris- och löneläge. Frånsamma

individuell slutavräkning.och med 1996 dock ingen del- eller Igörs
kollektiv avräkning för alla kommuner med enhetligtstället sker etten

belopp invånare.per
reform genomfördes dock inte för de kyrkliga kommunerna.Denna

dessa tillämpas fortfarande det tidigare med två årsFör systemet
eftersläpning beträffande förskott och slutavräkning. Skälet till denna

för framgåravvikelse kyrkokommunema lagstiftningens förarbeten.av
förhållandet särskilda bestämmelser tillämpas för kyrkoko-Det att

i detta fall visar emellertid alla ändringar skatteunderla-attmmunema av
för de borgerliga kommunerna inte behöver få genomslag för kyrko-get

Utjämningssystemets anknytning till det kommunala skatte-kommunema.
underlaget innebär därför inte med nödvändighet risk för framtidaen
tillämpningssvårigheter.

Utredningen det finns omständigheter talar för detatt attanser som
statliga skatteunderlaget kommer stabilare grund för utjäm-utgöraatt en
ningssystemet i framtiden. många de förhållandenGenom att styrav som
beräkningen det kommunala skatteunderlaget specifika för deärav
borgerliga kommunerna kan inte bortse från det kan innebäraattman

förnackdelar kyrkokommunema i utjämningssammanhang knu-att vara
Åtill det kommunala skatteunderlaget. andra sidan får beaktatna man

alla förändringar beträffande det borgerliga kommunernas skatte-att
underlag hittills inte fått genomslag för kyrkokommunema och inte
heller behöver få framtiden.det i Vidare ökar det tilltron till utjämnings-

detta relaterar till skatteunderlagsystemet pastoratenom samma som
uppbär skatt från. Så länge kyrkliga kommuner detär utgörspastoraten

det kommunala skatteunderlaget. Med hänsyn till detta lägger utred-av
ningen inte fram något förslag till ändring skatteunderlaget i dettaav
hänseende.

Ekonomiska regleringar mellan och kyrkokommunemastaten

Under år har riksdagen i flera fall beslutat reducera kommu-attsenare
skattemedelsfordran med vissa för neutraliseraprocentsatser attnernas

ändringar påverkat det kommunala skatteunderlaget. de kyrkligaFörsom
kommunernas del har skattemedelsfordran påverkats ändringaräven av
i avräkningen skatten för de icke-tillhöriga. Slutligen tar staten utav en
skatteadministrationsersättning från skatteinkomster. Allt dettapastoratens
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har betytt skatteinkomstema för inte utdebite-att pastoraten motsvarat
ringen skatteunderlaget.på Från några församlingar har fört framman
önskemål utjämningssystemet skall hänsyn till sådana föränd-att taom
ringar och endast räkna med de inkomster verkligen kommer pasto-som

till del.raten
De ekonomiska regleringama mellan och kyrkokommunemastaten

för år skedde1995 skattemedelsfordran vid ingången årattgenom av
1995 reducerades med 6,8 år harFör 1996 reducering medprocent. en

beslutats. Cirka7,6 hälften härav detta år neutraliseringprocent avser en
ändringar påverkar skatteunderlaget och hälften utgörav som m.m. en

skatteadministrationsersättning riksdagen beslutat de kyrkligaattsom
kommunerna erlägga.skall

Regleringarna mellan och kyrkokommunemastaten utgörs posterav
delvis olika karaktär. Neutraliseringama innebär kyrkokommunenattav

fårinte tillgodogöra sig skatteunderlagsökning har sin orsak ien som
särskilda riksdagsbeslut. Skatteadministrationsersättningen kan i princip

kostnad ålagts betala för viss tjänst.pastoraten attses som en som en
Oavsett skälen till reduceringama blir effekten för det enskilda

inte kan tillgodogöra sig skatteunderlaget enligtpastoratet att taxe-man
ringen fullt Utredningen förståelsehar för det uppfattasut. att som
missvisande lägga skatteunderlag inte disponeraratt ett pastoratensom

underlag för utjämning skall utgå frånöver pastoratetssom en som
ekonomiska förmåga. kan hävdasDessutom skatteadministrationser-att
sättningen sådan kostnad det enskilda inte kanutgör pastorateten som
påverka. Vi därför kan tillmötesgå önskemåletatt attanser man om

skatteunderlag skall ligga till grund för utjämningen liggersamma som
till grund för skatteinkomstema.

statliga reduceringen skerDen på skattemedelsfordran. Denna utgörs
enkelt uttryckt skatteunderlaget gånger utdebiteringen. Reduceringenav

i relation till skatteunderlaget blir därmed olika för olikasatt stor pastorat
beroende vilken utdebitering har. Utjämningen skall emellertidman

neutral i förhållande till den valda utdebiteringen och endast träffavara
skattekraften. i utjämningssammanhangOm skall hänsyn till detaman
statliga regleringama likformigtpå detmåstesätt görasett genom en
justering direkt på skatteunderlaget. Skatteunderlagen grundutgörsom
för beräkningarna i utjämningssystemet därförbör procentuellt förändras
i mån den statliga ekonomiska regleringen påverkarsamma som
skattemedelsfordran under bidragsåret.
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j utjämning skatteinkomstemaGraden4.1.2 avav

begränsas tillUtjämningen 50förslag:Utredningens procent av
skatteunderlag och detkyrkligamellanskillnaden pastoratets

med övrigamedelskatteunderlaget. Tillsammanskyrkliga ut-
väsentligen likartadedettajämningskomponenter pastoratenger

förutsättningar.ekonomiska

kommunala sidanden borgerligtinkomstutjämning påtillförslagetI
kommunsektomoch utjämning iför statsbidragBeredningenförordar en

kompensation.%-ig Dettatill 95inkomstutjämning,långtgående enupp
bedömningkommit till efterberedningenställningstagande har en av

medför incitament för kommunernakompensation lägrerisken för högatt
skatteunder-möjligheter ökaskatteunderlag.sitt Derasförsöka öka attatt

effektivitets-begränsade ochnäringspolitiklaget t.ex. ansesgenom
för kostnadsutjäm-stället skapas inombör ifrämjande incitament ramen

behöver jämnasekonomiska förutsättningarnadeSlutsatsenningen. är att
roll förupprätthålla sinkommunsektom skall kunnakraftigt för attut

beredningen skebör enligtsamhällsekonomi.välfärd och Detta genom
skatteinkomster.utjämninglångtgående aven

beträffande de borgerliga kommunernagjortsövervägandenDe som
relevanta för de kyrkliga kommunerna. Detalla delarinte vidare iär utan

nämligeninkomstutjämningen likartat,syftet medgrundläggande är att
likvärdigainkomster och demskillnaderna i kommunernasutjämna ge

skulle kunnaverksamhet.bedriva sin Detförutsättningarekonomiska att
kyrkokommunema.kompensationsgrad mellanhögmotivera ävenen

innehåll det gällerdelvisincitament fårDiskussionen närett annatom
öka in-olika åtgärdermöjligheterkyrkokommunema. Deras att genom

emellertidobefintliga. finnstorde Detförvärvsinkomstervånarnas vara
uppmärksamma.värdaandra faktorer är attsom

borgerliga kommu-lika hög grad deinte iKyrkokommunema är som
varvidmöjligt lämna kyrkantvångssammanslutningar. Det är attnerna

skatteinkomstema från denförlorar delendet lokala störrepastoratet av
kyrkanborgerliga kommunerna kandeutträdande. På änsättannatett

väljer tillhörainvånareagerande påverka hur mångasitt attsomgenom
tillskatteunderlaget blir. Vilken möjlighet pâ-den därmed huroch stort

enskilda kan naturligtvisfinns hos deti realitetenverkan pastoratetsom
det kan skapasdock funnit fråganUtredningen hardiskuteras. att om

andelen tillhöriga såförsöka ökaincitament för ärattpastoraten
för inkomstutjämningen.lösas inomkomplicerad den inte kanatt ramen
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värd uppmärksamma spännviddenandra faktornDen är äratt attsom
kyrkokommunema i alla hänseendenmellan de olika ärsnart sagt

den mellan de borgerliga kommunerna.mycket Deäravsevärt större än
harkommunreformer genomförts i Sverige skapat begränsatettstora som

befolknings-kommuner relativt lika till storlek,antal borgerliga ärsom
förutsättningar. Olikheter därefterunderlag och ekonomiska trotssom
grad förklaras grundläggande strukturellaallt kvarstår kan då i högre av

motiverat tillgripa långtgåe-framstår dåskillnader. Det attsom mera en
skillnader.utjämning dessande av wigenomförts planmässigt förstrukturreforrner har inteMotsvarande

föreskrivs visserligenkyrkolagenkyrkokommunema. I ett pastoratatt
kyrkomedlemmar.ha färre Bestäm-särskilda skäl får 2 000inte änutan

påföljdtidsgräns eller någonförenats med någonhar dock intemelsen
rekommen-närvarandefår därför förinte följs.den Den enses somom

medfört medanharstrukturarbete. Dettaför stiftsstyrelsemasdation att
mindrenio har 5 000borgerliga kommuner,finnsdet 286 änvarav

har mindre 000 invåna-485 4finns detinvånare, l 115 änpastorat varav
förhållandet detkomplicerasutjämningssammanhang ärI att pas-avre.

minstai utjämningssystemet. Detdeltarsamfälligheterochtorat som
januariden 1995utjämningen hade 578 invånare 1deltar ipastorat som

invånare.hade 444 553samfällighetendenmedan största
förfinnsförhållanden detNämnda ettgör utrymmeatt resonemang

samfällighetekonomiskastorleken deni frågaincitament somomom
Åtskilliga bör ha möjlighet bildautjämningssystemet.ingår i pastorat att

rationali-därigenom på desamfälligheter ochekonomiska tastörre vara
stabilare ekonomisk bas.och få Enbör kunna nåsseringsvinster ensom

första utjämning lokalinnebärasamfällighetsbildning kan sägas en
blirsamfällighetens krav utjämningssystemetmedförnivå och att

kan alltså diskuterasför sig. Detmindre de ingåendeän pastoratens var
strukturförändringarfungera i relation tillutjämningssystemet börhur

bör stimulera tillsamfällighetsbildningar ochsåsom systemet attom
möjligt.enheter bildas där så ärstörre

direktiv inte något hur utjämningssystemetutredningensI sägs om
kyrkliga strukturarbetet. kan också liggabör ställa sig till det Det sägas

det till viss del konserverande.i utjämningssystems ärattett natur
likartade ekonomiska förutsättningarolika karaktärKommuner gesav

därigenom minska.förändra strukturerna kanoch trycket att
syfte möjliggöragrundläggandeUtjämningssystemets är att att

bedriva rikstäckande verksamhet, både i stad ochSvenska kyrkan kan
Solidariteten mellan starka och förglesbygd. pastorat attsvaga svarar

ställs till förfogande där de inteekonomiska medel resursernaegna
mindre skulle knappast klara sigräcker till. Många de pastoraten utanav
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det stöd utjämningssystemet Redan i utredningen leddesom ger. som
fram till nuvarande utjämningssystem framhölls emellertid de betalan-att
de kan ställa kravet de mindre enheterna visarävenpastoraten att mot-
svarande solidaritet organisera sin verksamhet på detatt mestgenom
ekonomiska SOU sid 61. Påpekandet har oförändrad1981:88,sättet
giltighet idag. bestämma avvägningen mellan rikstäckningens in-Att
nebörd och solidaritetens blir ständigt återkommande angelä-gränser en
genhet för Svenska kyrkan.

stiften uppgift. föreslårstrukturarbetet har viktig Utredningen iI en
stifts- och strukturbidrag strukturbidragen skall kunnaavsnittet attom

friare idag. Särskilt möjligheten i fallanvändas nämnsän att vartge
önskvärda förändringarstrukturbidrag för underlätta i dentemporära att

kyrkliga indelningen. den friare användningen strukturbidragetGenom av
för stiftsstyrelsemas arbete.skapas bättre förutsättningar

Utredningen grundläggande krav kyrkligtatt ett ettanser
det i fall neutralt i strukturfrågor och inteutjämningssystem är äratt vart

strukturförändringar nödvändiga eller önskvärda frånmotarbetar ärsom
Kyrkoberedningen tillkyrklig synpunkt. slutsats kom i sinSamma

kyrkofrågorutvärdering det kyrkliga utjämningssystemet Vissa SOUav
sid det perspektivet utredningen tveksam till långt-1993:46, 144. I är en

inkomstutjämning. Med nuvarande strukturer kan detgående antas att
hög kompensationsgrad i inkomstutjämningen motverkar strukturför-en

ändringar. Tillsammans med kostnadsutjämningen dettaaccentueras
därförytterligare. Utredningen finner för den kyrkliga inkomst-att man

utjämningen inte kan tillämpa den nivå föreslagits den borgerligapåsom
sidan.

Graden utjämning i kombination med de valda utdebiteringsni-gerav
våema andra effekter. Vid beräkningarna i inkomstutjämningen böräven
inte de enskilda utdebiteringar styrande förpastoratens egna vara
bidragens skullestorlek. innebära väljaDet att pastoraten attgenom
utdebiteringsnivå kan påverka storleken sitt bidrag eller sin avgift.av
Därför bör fast skattesats väljas. Praktiska visar emellertidtester atten
hög kompensationsgrad i kombination med fast utdebitering leder till

och underkompenseringar för avviker från den fastaöver- pastorat som
skattesatsen. undvika orimliga resultatFör s.k. Pomperipossaeffekteratt -

måste därför spärregler införas. hög kompensationsgrad lederEn till-
spärreglema tillämpas oftare. Enkelhetenmåste och förutsebarhetenatt

i minskar därmed.systemet
En ytterligare faktor hänsyn till karaktären de kyrkligaäratt ta

uppgifterna. de borgerliga kommunernaFör huvuddelenutgörs av
verksamheten samhällsuppgifter de riksdag och regering ålagtsav som av

sköta och kommunmedborgama har kräva dem.att rätt attsom av
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trossamfund betydligtsjälvständigt möj-Svenska kyrkan har störresom
egentliga kyrkliga verksam-forma sin verksamhet. denligheter själv Iatt

möjlighet i utsträckning påenskilda församlingarnaheten har de att stor
fårskall bedrivas och vad den kosta.hur verksamhetenhand avgöraegen

fördärför helt vad gällerideellt arbeteförUtrymmet änär ett annat som
såideella arbetet kanborgerliga kommuner. Det t.0.m. ettsomanses

får någotdet i siginslag i kyrkans livviktigt är värtatt somanses vara
blir detkyrkotillhörigaBetraktas deefter. ävensträvaatt som en resurs

likvärdigautjämningen heltbetydelseinte garanterarattstorasammaav
för allainkomster pastorat

desamhällsuppgifterantalNaturligtvis har även pastoraten ett som
denbegravningsverksamhetensköta,ålagda är mestär att varav

dockföreslår utredningenuppgifterobligatoriskaomfattande. dessaFör
förhållandekostnaderna.del Dettautjämningsärskild en avaven

fördadärför inte detpåverkar resonemanget.nyss
utredningentilllederredovisatsDet sammantaget attovansom

tillinkomstutjämningen bestämsikompensationsgradenförordar att en
Nivånborgerliga kommunerna.föreslagits för delägre nivå denän som

fårställetefter teoretiska Ifastställaskan inte enbart manresonemang.
och kost-inkomstutjämningeneffekternade samladebedöma av

stift. Utred-ocholika kyrkokommuntypernadsutjämningen för pastorat,
inkomstutjämning kompenserar 50har funnitningen procentatt somen

medelskattekraftenskattekraft och denskillnaden mellan ärpastoratetsav
den önskade utjäm-minimerasnegativa effekternanivå där de utan att

förlorad.ningseffekten går

beräkningarnaskattesats vidTillämplig4.1.3

förmedelskattesats skall bestämmasförslag: EnUtredningens
avgifter inkomstutjämningen. Vidbidrag och iberäkningar av
skall skillnader i åligganden mellanfastställande skattesatsenav

beaktas.olika kyrkokommuner

de kyrkliga kommunerna fastställsnuvarande inkomstutjämning mellanI
skattekraft under-skatteunderlag för detillskott pastoratett vars egnaav

Tillskottet multipliceras sedangaranterade skattekraftsnivån.stiger den
skatteutjämningsbidragetPå detta erhållsmed skattesats. sättpastoratets

i kronor.
förenad med väsentlig nackdel. Vid givetteknikDenna är etten



l

i Inkomstutjämningen 69SOU 1995:144

l

påverka bidragets storlek i kronortillskott kan pastoratet genom
utdebitering. högre utdebitering högre utjämnings-förändrad En geregen

skatteintäkterlägre utdebitering inte bara lägrebidrag medan utangeren
rättvisesynpunkt otillfreds-utjämningsbidrag.därtill lägre Det är ur

detta själva kan påverka hurbidragsmottagareställande sätt storatt
utjämningsmedlen de i anspråk.del de targemensammaav

utdebiteringminskar vid sänktutjämningsbidraget ägnatAtt är även
sikt tilloch bidrar därigenom långmotverka skattesänkningaratt en

utdebiteringsnivå.högre
därför undvikaför inkomstutjämning börI attnytt systemett man

utdebiteringar. stället börIbygga pastoratens en gemensamegna
förändringar denneutral tillväljasskattesats är pastoratens av egnasom

nivåskatteunderlaget utjämnas tillMed tanke påskattesatsen. att en som
bör utgångspunkten dengenomsnittligarelateras till den attvara genom-

användas.skallsnittliga skattesatsen
skallhänsyn tillantal omständigheterfinns närDet att taett man

kyrkliga kommunerna. Till börjaför demedelskattesatsenfastställa att
totala ekonomiskaolika Vissaorganiserademed dessa ärsätt.är

medelsbehovet.speglar då det totala Iskattesatsensamfälligheter och
och defördelats mellanutdebiteringenhar ochandra pastoratetansvaret

ifå jämförbara utdebiteringar måsteingående församlingarna. För att
utdebitering medförsamlingamassådana fall de olika vägas samman

fall förekommerpastoratsutdebitering. någratill vägd lpastoratets en
verksamheten.för vissa delarflerpastoratssamfälligheter med avansvar

kyrkogårdsförvaltningen finns iförsamfälligheter medSådana ansvar
församlingar iVisby stift ingår allaoch Karlskrona.Arvika I en sam-

kyrkobyggnadema. ingåendemed för Defällighet pastoratensansvar
ökas med samfállighetens.i sådana fallskattesats måste

utdebiteringen skall finansieraden verksamhetOmfattningen somav
Stockholms och Tranåsfrån det vanliga. bl.a.sig i vissa fall Inomskiljer

för begravnings-mycket begränsatharkommuner pastoraten ett ansvar
helt eller delvis den borgerligasköts i ställetverksamheten. Denna av

kostnad för verksamheten via kommu-Medborgarnaskommunen. tas ut
därför motsvarande lägre nivå.kyrkoskatten ligger pånalskatten och

Även bör korrigerasskillnad mellan kyrkokommunemas skattesatsdenna
skall bli rättvisande.för medelskattesatsenatt

utifrån dessa principer.beräknat medelutdebiteringUtredningen har en
utdebitering har med dePastoratssamfällighetemas vägts samman

Skattesatsen för ingårförsamlingamas skattesats.ingående pastorat som
samfällighetens skattesats.flerpastoratssamfälligheter har ökats medi

förutom de i Stock-Slutligen har alla Skattesatser, pastoratsom avser
räknats ned till för korrigeraoch Tranås kommuner, 75holms procent att
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för begravningsverksamheten. Med dessa korrigeringar har medelskatte-
nivå beräknad de fastställda utdebiteringama förlokal 1995satsen

skattekrona, exklusive stiftsskatt. Vidfastställts till 0,87 kronor väg-per
skatteunderlaget för de kyrkotillhöriganingama har använts.

respektive bidragen i inkomstutjämningen bestämsavgifternaNär
tillskottet skatteunderlaget multi-avdraget respektiveskall således av

skall erhållas.för beloppet i kronorpliceras med kronor0,87 att

stiftssamfállighetemaSärskilt4.1.4 om

utjämningsbidraget förallmännaförslag: DetUtredningens
avskaffas och inte någonstiftssamfällighetema ersätts annanav

Stiftssamfállighetemas behovinkomstutjämning.generelltyp av
och detstiftsbidragetfår täckasbidrag extra ut-genomav

jämningsbidraget.

Nuvarande system

omfattat stiftssamfällig-inkomstutjämningen harkyrkligaDen även
stiftssamfällighetemadessa skapades år 1989.heterna alltsedan För är

vad den förannorlunda beskaffadinkomstutjämningen dock något än är
fråga utjämningväsentlig skillnad det inteEn är ärattpastoraten. om en

stiftssamfállighetema på så stiftetsegentlig mening mellani sätt att
medelskattekraften i riket. Tillskotten skatte-skattekraft jämförs med av

i stället tillskottenunderlag för stiftssamfälligheten utgörs summan avav
medelskattekraften i stiftet ha hadeför i stiftet. Skulle använtspastoraten

utjämning stiftet, vilket hadedet inneburit det först skett inomatt en
hade minskat skillnadmedfört behovet utjämning starkt. Enatt annanav

stiftssamfállighetema inteutjämningen mellan är attmot pastoraten
kyrkoavgiñ. deltar därigenom inte i finansie-betalar någon allmän De

ringen utjämningen.av
tillskott skatteunderlag multipliceras idagSumman pastoratens avav

med stiftssamfällighetens utdebitering och erhåller på så sätt lmanegen
det allmänna utjämningsbidraget i kronor. och med utdebiteringenI att i
varierat kraftigt mellan stiften från till skattekrona2 10öre öre per- -
har de belopp utbetalats i allmänt utjämningsbidrag ocksåsom varierat

stiftssamfállighetemastarkt. totala utjämningsbidraget till har dockDet l
aldrig varit utgift för kyrkofonden hela tiden legatstor utan straxen
under 20 miljoner kronor.

Kyrkoberedningen föreslog i sitt delbetänkande Vissa kyrkofrågor



SOU 1995:144 Inkomstutjämningen 71

det allmännaSOU 1993:46 utjämningsbidraget till stiftssamfállig-att
heterna skulle avskaffas. Skälen till detta önskade förenklaattvar man
utjämningssystemet. den analys utjämningssystemetI Stats-av som
kontoret utfört beredningen hade Statskontoret påtalat den effektäven

stiftens skilda utdebiteringar medförde för bidragens storlek.som
remissinstanser sigDe beredningens förslag i dennaöveryttratsom

del har tillstyrkti allmänhet det allmänna utjämningsbidraget tillatt
stiftssamfällighetema bort. yttrandena från stiftshåll harI docktas man

flerai fall samfillighetema i fall fåså måste kompensationpoängterat att
för det inkomstbortfall ändringen skulle medföra.som

Utredningens överväganden

Skall automatisk inkomstutjämning finnas kvar för stiftssamfällighetema
bör den inte idag i stället utformas enligt principerut utanse som samma

föreslårutredningen för innebärDet skattekraftenpastoraten. attsom per
kyrkotillhörig fastställs för varje stift. Stift har skattekraft undersom
medelskattekraften beviljas bidrag medan stift med skattekraft över
medelskattekraften betalar avgift. Utjämningen till sluten,görsen en
självfinansierad inkomstutjämning mellan stiftssamfållighetema.

Om beräknar skattekraften för stiften enligt dessa principer finnerman
elva stift har skattekraft 90 medelskattekraf-överatt procentman en av

och sju dessa skattekraft 95 höga siffrornaDeten över procent.av en
inte förvånande beaktar stiften regioner medär äratt storaom man

blandad sammansättning och därtill relativt lika i befolkningsstorlek. En-
dast två stift avviker markant och det Visby stift med skattekraftär en
på 78,9 och Stockholms stift med skattekraft på 124,5procent procenten

medelskattekraften.av
Tillämpas principerna för inkomstutjämning under dessa förut-

sättningar blir resultatet alla stift erhåller bidrag, Stockholmsatt utom
stift får betala avgift motsvarande bidragen. Vid de nivåerensamtsom
för inkomstutjämningen diskuterats för blir beloppen förpastoratensom

flestade stift små. Vid 50-procentsnivân blir det totala bidragsbeloppet
miljoner6,5 kronor vilket innebär flertalet stift får bidrag underatt en

halv miljon kronor. visar enligtDetta utredningens uppfattning att en
utjämning dessapå premisser inte har någon avgörande betydelse för
stiften. särskilda behov stödDet kan föreligga för enskilda stiftav som
kan lika bra täckas ökat stiftsbidrag eller utjämningsbidrag.extragenom

Vid sidan stiftsskatten kan stiftssamfállighetemas verksamhet idagav
finansieras allmänt utjämningsbidrag, stiftsbidrag och extragenom
utjämningsbidrag. Samtliga bidrag kan syfta till stiften skallsägas att ges
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verksamhet. kan därmed ibedriva sin Deförutsättningarlikartade att
Utredningen delar kyrkobered-varandra.överlappastycken sägasstora

stifts-berörutjämningssystemetuppfattning den delningens att somav
marginella effekthänsyn till denförenklas. Medsamfällighetema kan

föreslårskulle få för stifteninkomstutjämningautomatisksom en
för stiftenavskaffasutjämningsbidragetdet allmännautredningen utanatt

inkomstutjämning.generellnågonersättasatt annanav
stiftensfinansieringenföreslogKyrkoberedningen även att av

skeskulleökat skatteuttag. Dettaskulle skehuvudsakekonomi i genom
kyrkoavgiftenden allmännamed mellanskatteväxling öretregenom en

överväganden i avsnittetutredningensframgårstiftsskatten. Somoch av
förutredningen detbedömerstrukturbidragenstifts- ochrörande att

skatteväxling,genomföra sådanmöjligtintenärvarande trots attär att en
åtgärd.för sådanskäl kan anförasgoda en

stiftssamfällighetematillbidragutjämningssystemetsreformerNär av
fårförändringar intefrån stiftshållhardiskuterats poängterat attman

behovetUtredningenförsämras.stiftens ekonomimedföra attatt anser
stiftsbidragtillgodoseskanutjämningssystemetstöd genomgenomav

anförstill vadhänvisar härutjämningsbidrag. Vieller ävenextra som
Överförs stödet till dessabidragstyper.behandlar dessaavsnitti de som

styrelse harKyrkofondenseffektenfår ocksåbidrag atttyper manav
ekonomiska situationverkligatill stiftenshänsynmöjligheterstörre att ta
och skuldsättning. Enrörelsekapitalavspeglar sigdensåsom t.ex.genom

vidstiftssamfällighetemautgångspunkt bör att som gruppvara
bidrag idaglikaerhållerdettillövergången stortsystemet somnya

stiftsbidrag.utjämningsbidrag ochallmäntbetalas ut som
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4.2 Finansutjämningen i utjämningssystemet
för Svenska kyrkan

Direktiven4.2.1

Enligt utredningens direktiv skall för ekonomisk utjämningsystemet
syfta till jämna skillnader i de kyrkliga kommunernas skattekraft.att ut
Även sådana kyrkokommunala kostnader hänför sig till faktorersom
utanför respektive kommuns kontroll, s.k. strukturkostnader, skallegen

ha till syfte utjämna. Direktiven däremot intesägersystemet att
uttryckligen de kyrkliga kommunernas finansiella intäkter ochatt
kostnader ingåbör i systemet.

Bland de i direktiven uppmärksammade problemen i utjämningen hör
dock det riktats kritik den särskilda kyrkoavgiften har tillatt mot som
uppgift jämna vissa de finansiella olikhetema kyrkokommunemaatt ut av
emellan. samband härmed erinras den reform träder i kraft vidI om som
årsskiftet 1994/95 avseende förvaltningen Svenska kyrkans finans-av
förmögenhet, fortsättningeni kallad förvaltningsreforrnen. reformDenna
beskrivs i korthet i den avslutande delen bilaga till betänkandet.3av
Tanken bakom reformen söka förbättra avkastningen och ökaär att av
värdebeständigheten hos egendomden Svenska kyrkan fåttsom genom
donationer för uppehälle och kyrkansprästemasatt garanteram.m.
bestånd. Reformen innebär bl.a. särskild kyrkoavgift beräknas denatt
faktiska avkastningen från de viktigaste delarna denna förmögenhetav
i stället för tidigare på schablonmässigt bestämd avkastning frånsom en
egendomen.

Även direktiven inte särskilt ställning dennapå punkt detärtarom
utredningens uppfattning frågan fortsatt finansiell utjämningatt om en
bör i detta sammanhang.övervägas

4.2.2 Svenska kyrkans finansfönnögenhet

förmögenhetstillgångarDe kyrkan med olika rättsgrund disponerarsom
kan delas i finansförmögenhet och förvaltningsförmögen-över upp en en

het. förstnämndaDet tillgångsslaget består egendom skallav som ge
avkastning till verksamheten och därigenom indirekt stödja denna. Den
andra tillgångar exempelvis kyrkor, kapell, begravningsplatsertypen av -
och församlingshem används direkt i verksamheten och har sitt kyrkliga-
värde främst nyttjandet. Finansförmögenheten i sin bestårturgenom av

delar. första detDen brukar kalla för den special-tre utgörs av man
reglerade kyrkliga egendomen. Benämningen hänför sig till den
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till syfteharkyrkolagen 1992:300,ifrämstförfattningsreglering, som
för avseddaanvändasavkastningenochskall bevarastillgångarnaatt

stiftelse-hakanfmansförmögenhetendeländamål. sägasDenna enav
under denformellt fallaskullför denkaraktärliknande attutan nya

1994:1221.ochl994:l220stiftelserlagstiftningen om
kyrkokommunala egendomdenandra delFinansfönnögenhetens är

förvaltningenVidsamfälligheter.ochförsamlingar, pastoratägs avsom
allt regler iframförgälleregendomsslagdettadisponerandetoch av

slutligendelentredjekommunalrätten. Denfrånvilka hämtatskyrkolagen
förenings-stiftelse- ochkyrkligfmansfönnögenheten utgörs avav

tillämpligt på.civilrättsliga regelsystemetdet ärfrämstegendom som
ifrågakommatillgångarsistnämndadenskäl kan inteolika typenAv av

börDäremotkyrkokommunema.mellanutjämningförfinansiell bassom
egendomenkyrkokommunaladenhindernågraföreliggadet inte mot att

harkyrkliga tillgångarnaspecialregleradeoch defunktionsådanfyller en
uppgift.dennadelentillredan större

beträffandeförstöverväganden,sinautredningenföljandedetl tar upp
dei frågaoch sedanegendomenkyrkligaspecialregleradeden om

kyrkokommunalhartillgångar natur.som

egendomenkyrkligaspecialreglerade4.2.3 Den

bestårjanuari 1995denförvaltningsreformen likraftträdandetMed av
ochprästlönefastigheterkyrkoavgiftensärskildaför denbasen av

prästlönefonderochlöneboställen samttidigareprästlönefonder,
fort-prästlönejordsfonder. Iandelar iochprästlönefondsfastigheter

egendomsslagför dessabenämningsåsomanvändssättningen gemensam
kyrkligprästlönefastighetMedprästlönetillgångar.beteckningen menas

ellerkyrkoherdeför avlöningavseddavkastningjord ärvars
kyrklig jordförErsättningeller vissai visstkomminister pastorat.

avkastningenfonderas ochskallliknandeellerförsäljninggrund av
för. Sådanaavseddhar varitjordenändamålanvändas till somsamma
Stiftet, förutprästlönefond förskallersättningarfonderade utgöranumera

förprästlönefond pastoratet.
egendomsnämn-genomförande förvaltarförvaltningsrefonnensEfter

härmedkonsekvensprästlönetillgångar. Istiften alladerna i typer av
särskildabetala hela denstiftssamfällighetendetåligger attnumera

egendomensberäknas påAvgiftenkyrkofonden.kyrkoavgiften till
efter gjordatillfastställt 50avkastning och nettotär procentuttaget av

prästlönetill-frånnettoavkastningenhalvanandraavsättningar. Den av
i egendomen.och andeleftertillfallergångarna pastoraten ensvars



SOU 1995: 144 Inkomstutjämningen 75

Utbetalningen den särskilda kyrkoavgiften till kyrkofonden ochav av
vinstandelen till skall ske samtidigt. För egendomsnämndemaspastoraten
redovisning dettapå område tillämpas i allt väsentligt enhetliga principer.

Den specialreglerade egendomens fördelning och avkastning

Prästlönetillgångama ojämnt fördelade både mellanär ochpastoraten
mellan stiften. beror främstDetta på skilda historiska förhållanden men

på egendomens förvaltare varit olika aktiva ochäven haft elleratt mer
mindre framgång i sin verksamhet. Vissa har betydandepastorat
tillgångar detta slag, sig räknar egendomen i absoluta talav vare man
eller fördelar den på antalet invånare. Andra ingen ellerägerpastorat
bara liten del i denna tillgångar eller också beloppentyp ären av per

Äveninvånare i varje fall obetydliga. stiftsnivå finns det avsevärda
skillnader i dessa hänseenden.

Senast tillgängliga uppgift fördelningen prästlönetillgångamaom av
mellan och stift inbördes härrör från årsskiftet 1992/93.pastorat
Utredningen har undersökt hur dessa tillgångar fördelarnärmare sig på
den lokala nivån både i fråga absolut storlek och frågai beloppom om

invånare. visar sig dåDet 52 helt saknar prästlönetill-att pastoratper
gångar medan 60 har sådan egendom till värde överstigandepastorat ett

miljoner15 kronor. den förstnämndaAv kategorin ligger inte mindre än
28 inom Stockholms stift. För 43pastorat uppgårpastorat präst-
lönetillgångama till kronor5 000 invånare.över Vid bestämmandeper

egendomens värde har fastigheterna tagits till gällande taxerings-av upp
värde och övrig egendom till uppskattade marknadsvärden. stiftsvisEn
fördelning tillgångarna invånare följande bild.av per ger

Tabell 4.1 Prästlönetillgångar 1992-12-31 i kronor invånare:per per

Stift Belopp/tillh Stift Belopp/tillh

Uppsala 914 Göteborg 399
Linköping 1117 Karlstad 1165
Skara 1065 Härnösand 883
Strängnäs 593 Luleå 244
Västerås 632 Visby 904
Växjö 1246 Stockholm 152
Lund 59 l

Riket 647
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prästlönetillgångar-förutdelas såsomförvaltningsrefonnenEnligt nämnts
På grundoch kyrkofonden.mellannettoavkastning pastoraten avnas

principen vinstdelningemellertid inteövergångsregler gällersärskilda om
skogsförvaltning ochvid årsuppkommit 1994avkastningden somsom

Under sistnämnda ården april 1995.1tillbetalas pastoraten senastut
kyrkoavgiftbelopp i särskildsannolikt inte någradärförkommer större

delUtredningen har tagitfrån stiften.fondenbetalas tillatt av
varvidprästlönetillgångama,beträffandeför 1995budgetama år
övrigajordbruks- ochskogsfastigheter,fördelatsegendomen

har blivitundersökningResultatet dennafondmedel.fastigheter samt av
följande.

från prästlönetill-kostnaderintäkter ochårs budgeterade4.2 1995Tabell
gångarna, miljoner kronor

Fondord/övrSkog JStift, mkr

Intäkt KostnIntäktIntäkt KostnKostn

4,0 0,38,1 3,618,7Uppsala 47,9
7,0 0,07,0 4,035,0 15,0Linköping

0,24,5 3,521,7 10,2Skara 34,7
0,56,0 5,512,0 6,022,0Strängnäs

0,3 0,00,433,7 1,2Västerås 57,0
3,6 0,228,3 5,4 5,4Växjö 60,0
9,0 0,38,48,9 25,0Lund 14,8
4,6 1,56,0 4,0Göteborg 29,0 17,5
2,8 1,70,521,1 1,3Karlstad 42,6
2,6 0,00,3 0,247,0 23,5Härnösand

0,04,6 3,8 1,58,6 3,6Luleå
0,2 0,01,4 0,52,4Visby 3,8

0,61,9 4,72,0 4,7Stockholm 3,1

49,3 5,381,2 43,2Riket 208,4405,5

prästlönetillgångamastiften förvaltadefrån deNettointäktema av
miljoner kronor förtill sammanlagt 279,1under uppgåberäknas år 1995

till skogen,hänför sig miljoner kronordetta belopp 197,1hela landet. Av
fastigheternatill jorden och de övriga 44,0miljoner kronor38,0 samt

uppskattasfondmedlen. Motsvarande intäkter bruttomiljoner kronor till
fördelar sigmiljoner kronor. Stiftsviskomma nå sammanlagt 536,0att

dessa intäkter följandepå sätt.
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Tabell 4.3 För 1995 budgeterade nettointäkter från prästlönetillgångarna,
mkr Inom parentes motsvarande belopp bruttoanges

Stift Belopp Stift Belopp

Uppsala 37,4 60,0 Göteborg 16,6 39,6
Linköping 30,0 49,0 Karlstad 23,4 46,7
Skara 22,0 48,4 Härnösand 26,2 46,9
Strängnäs 15,0 33,5 Luleå 7,3 14,7
Västerås 24,4 58,5 Visby 2,5 5,4
Växjö 35,1 69,0 Stockholm 8,0 l2,5
Lund 31,2 48,8

Enligt uppgift från stiftens egendomsnämnder beräknas det sammanlagda
värdet prästlönetillgångama vid årsskiftet 1994/95 komma uppgåattav
till 5 772,7 miljoner kronor. Härav belöper 3 464,4 miljoner kronor på
skogen, 1 378,5 miljoner kronor jorden och övriga fastigheter samt
929,8 miljoner kronor fondtillgångama.på Liksom tidigare i detta avsnitt
har vid värderingen egendomen gällande taxeringsvärden föranväntsav
fastigheterna och uppskattade marknadsvärden för de övriga tillgångarna.

fastighetsinnehavetI både det gäller skog, jord och övrigt finnsnär- -
sannolikt dolda värden. fördelningEn egendomenstora på stiftenav ger
följande utfall.

Tabell 4.4 Prästlönetillgângar 1994-12-31, mkrper

Stift, mkr Skog, Jord/övr, Fond, markntax tax

Uppsala 389,7 155,2 114,0
Linköping 390,0 142,0 97,0
Skara 332,0 169,3 52,4
Strängnäs 132,5 87,5 100,0
Västerås 294,6 41,9 5,4
Växjö 625,0 103,0 80,0
Lund 165,4 428,6 175,0
Göteborg 270,5 116,3 86,8
Karlstad 420,0 56,1 58,6
Härnösand 298,0 4,0 44,2
Luleå 102,7 4,2 19,0
Visby 31,5 5,7 3,9
Stockholm 12,5 64,7 93,5

Riket 3.464,4 1.378,5 929,8
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dominerandedetframgåruppställningenföregående attdenAv närmast
iEndastskog.bestårprästlönetillgångamablandegendomsslaget av

fastigheterövrigajordbruk ochstift tyngreStockholmsLunds och väger
den heltbanktillgodohavandenspelartillgångarBland övrigaskogen.än

liknande värdepapperochobligationermedan aktier,rollendominerande
LundsochVäxjöSträngnäs,omfattning. Barabegränsadiförekommer

värdepappersfonderandelar iochaktierinnehavstift har somett av
obligation-ochaktie-kanDetkronor.miljoner attöverstiger 20 antagas

minskabanktillgodohavandenaochöka attkommersinnehaven att
följdförvaltningfondtillgångamasaktivering avsomavengenom

förmögenhetsreformen.
kanförmögenhetsvärdenatillrelaterasintäkternabudgeteradedeOm

uttryckt iprästlönetillgångama procent.frånavkastningenerhållaman
både bruttosiffrorfram dessadet intressanthar taUtredningen attansett

fastigheternaövrigaoch dejordbrukensåväl skogen,för somoch netto
följande.resultatetdåblirstiftenFördelatfondmedlen.för

påfördeladavkastningberäknadePrästlönetillgångarnasTabell 4.5
förmögenhetsvärdenaår 1995, i procentundertillgångsslag av

Fond ,%Jord/övr, %Skog, %Stift, mkr

NettoBruttoNettoBruttoNettoBrutto

3,23,52,95,27,512,3Uppsala
7,27,22,14,95,19,0Linköping
6,36,73,46,03,910,5Skara
5,05,50,06,97,516,6Strängnäs
5,65,61,92,97,919,3Västerås
4,34,50,05,25,19,6Växjö
5,05,13,95,83,68,9Lund
3,65,31,75,24,310,7Göteborg
1,94,81,42,35,1Karlstad 10,1
5,95,92,57,57,9Härnösand 15,8
7,990,5 7,9109,54,98,4Luleå
5,15,115,824,64,412,1Visby
4,45,04,37,28,824,8Stockholm

fastigheternaoch övrigadefrån jordbrukenavkastningendelenStörre av
taxeringsvärde.någothar åsattsLuleå inteiStiftets hushänför sig till som

förmögenhetsmassaden präst-helaför riket påAvkastningen som
till 4,8uppgåunder år 1995beräknaslönetillgångama representerar

föravkastningenriksnivå blirbrutto. Påoch 9,3 procentnettoprocent
siffrorMotsvarande11,7och bruttoskogen 5,7 procent.procentnetto
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för jorden och övriga fastigheter respektive2,8 5,9 förär procent samt
fondmedlen respektive stiftsvis fördelning4,7 5,3 En resulterarprocent.

följande tabell.i

årsTabell 4.6 1995 beräknade nettoavkastning i förmögen-procent av
prästlönetillgångarnapåhetsvärdena de totala Inom parentes anges

motsvarande bruttoavkastning

Stift Belopp Stift Belopp

GöteborgUppsala 5,7 9,1 3,5 8,4
Linköping 7,8 Karlstad 8,74,8 4,4
Skara 8,7 Härnösand 14,44,0 7,6

4,7 10,5 Luleå 11,7Strängnäs 5,8
Västerås 17,1 Visby7,1 6,1 13,1
Växjö 8,5 Stockholm4,3 4,6 7,3
Lund 6,34,1

Eftersom tabellerna bara omfattarde två här år ochsenaste upptagna ett
siffrorna avkastningsprognoser ochgrundas på schablonmässigen

resultatet tolkas med försiktighet.värdering tillgångarna bör Någraav
slutsatser exempelvis förvaltningamas kompetens riktighetenoch iom
valda strategier för verksamheten kan inte läsas detta material.ut av

Utredningens överväganden

Utredningens särskilda kyrkoavgiften behållsbedömning: Den
oförändrad både det gäller formen och nivån.när

samband med förvaltningsreformen föreslogI antal remissinstanserett
den särskilda kyrkoavgiften skulle slopas i stället föratt görasatt om.

Regeringen hänvisade emellertid i den proposition ligger till grundsom
för reformen 1993/94:73 avgiftenprop. del i det inomkyrkligaäratt en
utjämningssystemet. fåFör in motsvarande belopp den särskildaatt som
kyrkoavgiften behövde den allmänna kyrkoavgiften höjas med tvåger

skattekrona. sådan förändring skulleEn innebära väsentligöre per en
omfördelning mellan olika kyrkokommuner.

exempelSom nämndes i propositionen de kyrkliga kommunernaatt
i Stockholms och Göteborgs stift, sidan,å behövde betala ytterligareena
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redan fickde nettobeloppantal miljoner kronor utöver storaett mansom
med prästlönetillgångar skulle,kyrkokommunerdelbidra med. En stora

halverade.till utjämningen Denfå sina avgifterandra sidan,å änmer
andradärför inte slopaskyrkoavgiften kundesärskilda utan att

utjämningssystemet.det kyrkligagjordes isamtidigtförändringar
den särskildadet gälldeframhölls förslagetAvslutningsvis näratt

avgiften blev rättvisförenkling ochkyrkoavgiften innebar att meraen
föreslagnamedverkade denSamtidigtnuvarandemedän system.

egendomen blevförvaltning tillprästlönetillgångamasförändringen attav
värdebeständig.mera

denkommit till uttryckuppfattningdenUtredningen delar omsom
förvaltningsreformen.till Dennaförarbetenakyrkoavgiften isärskilda

skälkrävas särskildaoch det börnyligen beslutatshar relativtreform att
det ekonomiskaVid sinförändringar.föreslåredan översyn avnu
föreslagit någonKyrkoberedningen inte hellerför utjämning harsystemet

delbetänkande Vissaberedningenspunkt.denna Seändring på
1993:46.kyrkofrågor, SOU

all utjämningsolidaritet,kravet påvidare åberopaskanDet att som
omfördelningen.principer vidrättvisaförutsätterbygger på,ytterst

specialreglerade kyrkligadenutredningens genomgångResultatet avav
prästlönetillgångamabådekortfattatkanegendomen sägas attvara

fördelade mellanojämntvärden och dessa ärattstorarepresenterar
förklarasi viss utsträckningfördelning kanojämnaDennapastoraten. av

egendomen under årensframgångsrik förvaltningmindreeller avmer
det viktigaste egendoms-emellertid beträffandeharlopp. Förvaltningen

Framförankommit stiftsorganisationen.årslaget, skogen, under senare
tillfaktorer och därmedhänförliga till historiskadock olikhetemaallt är

hänseendekontroll. Skillnaderna i dettaförhållanden utanför pastoratens
strukturell karaktär. Härigenomhuvudsakligenkan därför hasägas en

nettointäktemaorättvist inte beaktauppfattas såsomskulle det kunna att
vid utjämningen.från prästlönetillgångama

många defår ökad tyngd iakttagelsensynpunktDenna att avav
finansieringenbördan vidmåste bära den tyngstapastorat avsom

intäkter invånare dettautjämningssystemet saknar eller har låga per av
nettobidragsta-slag. kontrast härtill får mångaSom störstasystemetsav

prästlönetillgångar.betydelsefulla tillskott till ekonomin från sinagare
lättförståeligt utjämningssystem såsomMed effektivare ochett mera

föreslår skärps rättviseargumentet ytterligare. Slutligen börutredningen
sinbeaktas den specialreglerade kyrkliga egendomen stabilitetatt genom

föroch långsiktiga placeringsinriktning lämpligt underlag denutgör ett
erforderliga finansieringen och utjämningen inom Svenska kyrkan.

kyrkoavgiftendessa skäl har utredningen funnit den särskildaAv att



InkomstutjämningenSOU 1995:144 81

bör behållas. Avgiftskonstruktionen bli densamma deti ut-avses nya
förvaltningsreformen.jämningssystemet efter skall alltsåDet ävensom

fortsättningeni fråga vinstdelning mellan kyrkofonden ochvara om en
sedan vederbörliga avsättningar gjorts från bruttovinstenpastoraten av

prästlönetillgångama. Tillåtna avsättningar skall desammavara som
reformens regelsystem medger, dvs. vid förvaltning fondtillgångamaav

kompensation för inflationen och vid förvaltning fastigheterna fårges av
behövligt rörelsekapital Oförändrat föreslås Kyrkofondenssättas attav.

varje stiftssamfällighet fastställer vad skall betalasstyrelse för isom
kyrkoavgift. anledning förändra basen för densärskild Någon att
kyrkoavgiften finns inte heller enligt utredningens mening.särskilda

låta kyrkofondens del avkastningenUtredningen har övervägt att av
stället tillfalla olika stiftssam-från respektive prästlönetillgångar i de

stiften kunde ifällighetema. Motsvarande finansiering från fonden till
sådan tanke ligger inte bara till handsså fall dras in. En nära ärutan

och andra fördelar, framför allt i formockså förenad med administrativa
följd de skillnadernaminskad rundgång Till storaav av pengar. aven

prästlönetillgångama mellan stiften har utredningeni fördelningen av
från lägga fram förslag i denna riktning.emellertid avstått någotatt

stiftens nettointäktema frångrundval uppgifter budgetar harPå av ur
beräknats till sammanlagtprästlönetillgångama under år 1995 279,1

betydande belopp i särskild kyrkoavgiftmiljoner kronor. Några mera
kommer med sannolikhet inte betalas in under sistnämnda årstörsta att
till följd speciella övergångsregler. stället aktualiseras fråganI omav

representativ förintäktsnivå kan egendomsnämndemas1995 års anses
antaganden beträffandeförvaltning och vågar bygga någraom man

denna nivå.framtidens särskilda kyrkoavgift
spörsmål får betraktas såsom utomordentligt svårt besvaraDetta att

då all förrnögenhetsförvaltning förenad med risker och osäkerhet. Förär
den delen denna egendom, nämligen skogen,vägandetyngst av
karaktäriseras nuläget och den framtiden stark konjunkturnärmaste av en
och god efterfrågan både i Sverige och utomlands. därförDet ären
sannolikt de budgeterade skogsintäktema blivit försiktigtvälatt
beräknade. Storleken inflationskompensation och erforderligt
rörelsekapital kan vanskligt precisera. enlighetIäven närmareattvara
härmed bör vid bedömningen vad kan normaltav som anses vara- -
1995 års nettointäkt avrundas till miljoner kronor, motsvarande300,0 en
årlig avkastning på cirka blandad förmögenhetsför-5,0 Förprocent. en
valtning dennamed inriktning får den angivna avkastningen bedömas

mycket försiktigt uppskattad i perspektiv.långsiktigtäven ettvara mera
sina fortsattaI överväganden räknar utredningen medschablonsom en

hälften den avrundade nettointäkten eller miljoner kronor150,0att av
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kyrkoavgift varje år till utjämningssystemet.inflyter i särskild

ñnansformögenhetenkyrkokommunala4.2.4 Den

fördelning och avkastningstorlek,Egendomens

EkonomiskpublikationSCB årligaStatistiska centralbyrånsEnligt
kyrkokommunala fmanstill-dekyrkokommuner harredogörelse för

helt dominerandehar den1993. T.ex.ökat under åren 1989gångarna -
stigitoch postgiro,nämligen kassa, bankdetta slag,tillgångsposten av
medkronor ellermiljarderkronor till 5,2miljarderfrån drygt 3,6 över

både for kort-Värdepapperfemårsperiod.under dennacirka 40 procent -
miljarder kronor årockså ökat från 0,8harlångsiktiga innehavoch -

Ökningen i detta fallharår 1993.miljarder kronortill1989 1,2 pro-
kassamedlen eller cirka 50förhögrecentuellt varit något procent.änsett

vuxitfinansiella tillgångarnadeharstiftssamfällighetema ännuFör
miljonertill något 300miljoner kronoreller från 140 översnabbare

och tillväxten1993för stiften åren 1990Tidsperiodenkronor. avser -
härfmansegendom.deras Defördubblingänmotsvarar avenmer

allmänna bildmed denvälsiffrornaåtergivna överensstämmer av
kapital ochkyrkliga kommunernasbeträffande deutvecklingen egna

till betänkandet.bilagatecknas i 5rörelsekapital som
kyrkokommunaladenprästlönetillgångamabara ävenInte utan

stiftochfördelad mellanojämntñnansförmögenheten pastoratär
fördelningenuppgifternatillgängligainbördes. De senast avom

decembertill den 1993. Enhänför sig 31egendomsistnämnda slag av
haft finanstill-material visar bl.a. 56dettagenomgång att pastoratav

kyrkotillhörig samtidigt 62kronorgångar 2 000 pastoratöver somper
med lågt belopptillhörig. Inomhaft under kronor200 ettgruppenper

förviss överrepresentationvisserligenkyrkotillhörig finns enper
stift dock inte likaStockholmsstift medStockholms ll ärpastorat.

andelgäller stift med lågavseende deti dettadominerande närsom
medelFördelarinvånare.prästlönetillgångar pastoratens avmanper

följande.blir utslagetstiftsvisdenna typ
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Tabell 4.7 Kyrkokommunal ñnansförmögenhet 1993-12-31 i kronorper
kyrkotillhörig:per

Stift Kr/tillh Stiñ Kr/tillh

Uppsala 827 Göteborg 732
Linköping Karlstad807 759
Skara 953 Härnösand 975

LuleåSträngnäs 849 870
Västerås 683 Visby 1.010
Växjö 869 Stockholm 465
Lund 893

Riket 778

högstaDen stiftsvisa skillnaden i fråga prästlönetillgångama liggerom
enligt vad framgår under avsnitt 4.2.3. drygt kronorl 000som per
invånare. Motsvarande differens för den kyrkokommunala egendomens
finansiella del endast kronor545 tillhörig såsom visas i denär per

föregående tabellen. Denna beloppsmässigt snedfördelningnärmast större
beträffande prästlönetillgångama gäller inte bara stiften ocksåutan
pastoraten.

Ser på kyrkokommunala ñnansfönnögenhet ipastoratensman
absoluta tal i förstället i kronor tillhörig förändras bilden vidper- -

stiftsjämförelse.en

Tabell 4.8 Totala fmanstillgångar kyrkokommunal 1993-12-naturav per
31, mkr:

Stift Belopp Stift Belopp

Uppsala 505 Göteborg 73 1
Linköping 389 Karlstad 271
Skara 450 Härnösand 363
Strängnäs Luleå409 422
Västerås Visby364 54
Växjö Stockholm479 536
Lund 964

Riket 9395

dennaAv egendom består inte mindre 4 774,1 miljoner kronor ellerän
80 kassa, bank och postgiro. samtliga stiftI dettaprocent ärav

Övrigaförmögenhetsslag det helt dominerande. ñnanstillgångartyper av
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och miljonerobligationer 908,7kronor imiljonerredovisas med 104,3
miljonerinnehav 151,4för kortsiktigtandra värdepapperkronor i samt

Göteborgs, Lunds,långsiktigt.angivitsinnehavetdäri värdepapper vara
innehavenordning denämndstift har ioch Skara störstaStockholms nu

värdepapper.och övrigaobligationerav
fördelatavkastning harfmansförmögenhetenskyrkokommunalaDen

följandestiften påsig mellan sätt.

finanstillgångarnakyrkokommunalafrån deAvkastning,Tabell 4.9 netto,
år 1993, mkr:

BeloppStiftBeloppStift

42,7Göteborg29,2Uppsala
16,0Karlstad23,2Linköping

Härnösand 12,326,1Skara
24,3Luleå35,0Strängnäs

1VisbyVästerås 13,1
Stockholm 7,721,1Växjö

48,8Lund

300,5Riket

informationenmedavkastningenuppgifternarelaterandeEtt omomav
avkastningsprocenten.stiftsvisadenförmögenhetenstorleken på ger

finans-kyrkokommunalafrån denårs avkastning4.10 1993Tabell
egendomeni procent:

ProcentStiftStift Procent

5,8Göteborg5,8Uppsala
5,9KarlstadLinköping 6,0
3,4Härnösand5,8Skara
5,8Luleå8,6Strängnäs
2,6Visby3,6Västerås
1,4Stockholm4,4Växjö

5,0Lund

Riket 5,1

avkastnings-aktuellaför det åretalltsåstiften liggerflertalEtt enav
Avvikelsemaårligen.tillfemdessa tillgångarnivå för procentsexav

denmed hurtillfálligheter i sambandnedåt kan bero påuppåt och stor
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kyrkokommunala finansförmögenheten råkat just vid årsskiftet. Detvara
allmänna intrycket både egendomens sammansättning och dessav
avkastning vid handen i sin förvaltning tillgångarnaatt pastoratenger av
präglas traditionellt säkerhetstänkande och krav hög likviditetsbe-av
redskap.

Utredningens överväganden

föreslås inteUtredningens förslag: Det utgå någon avgift till ut-
jämningssystemet den ñnansförmögenheten.på kyrkokommunala

utjämningssystemetVid den genomgripande utredningenöversyn av som
har ligger det till hands ifrågasätta bara skattekraftengöra näraatt att om
skall beaktas inkomstsida. varje fallI utjämningensystemets om av
skatteinkomstema drivs långt, kan det med visst fog hävdas ävenatt
andra inkomstkällor måste utnyttjas, exempelvis från finansiella
tillgångar. det gällerSärskilt den ekonomiska utjämningen inomnär
Svenska kyrkan, redan har utjämningskomponent detta slagsom en av
i vad prästlönetillgångama, kan denna synpunkt framstå såsomavser
naturlig. vidgning basen för inkomstutjämningenEn till omfattaattav
också finansegendom harden kyrkokommunal karaktär blir då intesom

inslag i bara breddning det gamla. Samtidigtett nytt systemet, utan en av
skapas sådan åtgärd antingen sänkaatt systemetsengenom resurser
övriga inkomster eller höja dess utgifter vilket från andraatt ut-
gångspunkter kan fördelaktigt. denAtt kyrkokommunala finans-vara
förmögenheten fördeladojämnt möjlighet åstadkommaär attger en
utjämningseffekt tillgångardessa med itas systemet.om

främstGentemot denna tanke kan invändas de finansiella tillgångaratt
kyrkokommunema inte den karaktären de lämpar sigäger är attsom av

särskilt väl ingå utjämningen.i utjämningssystemFör skallatt att ett
fungera krävs nämligen bl.a. ganska hög grad stabilitet och dettaen av
saknar naturligt egendom såsom kassa- och banktillgodohavanden.nog
Inkomstema till skulle därför bli osäkra och utj ämningseffektensystemet
knappast bestående i denna del. skullePastoraten också ha alltför stora
möjligheter dispositioner skilda slag påverka sådanatt genom egna av en
utjämningskomponent. frågaI prästlönetillgångama ärom som
långfristiga till sin omfattas detaljerat statligt regelverknatur, ettsom av
och förvaltashelt stiftsplanet,på saknar dessa invändningarsom numera
tyngd.
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utjämning mellanekonomiskförerinraskanDet systemetäven attom
hänseende ochfinansielltiinte jämnarborgerliga kommunerna attde ut

Gentemotallvarligt harbekantsåvitt övervägts.hellerintedetta
kyrkliga kommunernasfördelningen deojämnadenargumentet avom

mindre snedfördelningdennainvändaskan äregendomfinansiella att
finansmedlenkyrkokommunalaDeprästlönetillgångama.beträffandeän

gravskötselför pensioner,åtagandenibeloppocksåbelastas storaav
de kyrkligabokförts hosomfattningbegränsadibarasomm.m.

kommunerna.
beslutetkonsekvensernabeaktasvidarebör attsammanhangetI av

fr.0.m. år 1995kyrkliga kommunerskattemedel tillutbetalningvid av
lindring idet beloppmotsvarandeminskasskallförskottet avsersom

kyrkan. FörSvenskatillhörinteför demskattskyldigheten som
övergångseffekter under årenmedföradettaberäknaskyrkokommunema

800med cirka 700skatteintäkterminskadei fomi19961995 och av -
tillhänsynfaktorviktigvardera året. Enför att tamiljoner kronor annan

skatteadministrationsersättningfr.0.m. år 1995 uttar omär statenatt en
dessabådaVidkyrkliga kommunerna.demiljoner kronordrygt 300 av

drabbade kyrkokommu-hårdasthärigenomdeförutsattsharändringar att
viakompenserasmån börmöjligasteekonomi imedoch de sämstnema

utjämningsbidrag.medutjämningssystemet extra
kyrkokommunalaminskar denändringardessakonsekvensSom aven

angivna åren.under deomfattningbetydandeifinansförmögenheten
med tvåförstlågkonjunkturdjupaårensdeHärtill kommer senasteatt

skatteinkom-kommunernasde kyrkligaeffekt påfåreftersläpningårs nu
Även på detpåverka kyrkokommunemahandi förstafårdetta antasster.

deGenomfinansiella tillgångar.sinaneddrade tvingassättet att
följdernautsträckning kompenseravissför iutjämningsbidragen attextra

finansegendomensvidarekantillindragningama attantastaten manav
tidigare.fördeladjämnaredel blir något änkyrkokommunala

skulle uppståproblemtekniskabeaktasmåsteSlutligen att om man
slag. hängerdiskuterade Dettahärutjämningskomponentinförde aven

förbättringarfinansstatistikenkyrkligamed den storatrotsattsamman -
fortfarandeavseende under årkvalitativtochkvantitativtbåde i senare -
från dennauppgifternaskall läggasHärtillosäkerhet.behäftad med attär

frågavilket ibetydande eftersläpningmedframstatistik kommer omen
särskildbanktillgodohavandenochkassa-rörliga tillgångar såsom är en

nackdel.
förslaginte lagt framutredningenorsaker hardessaAv attett om
kyrkokommu-inkomstdel med denför utjämningssystemetsbredda basen

finansfönnögenheten.nala
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Utj ämning strukturkostnader5 av

föreslår inkomstutjämningen kompletteras med fyraUtredningen att
obligatoriska utjämningskomponenter avseende strukturella kostnader.

kostnader de kyrkligaMed strukturella kostnader sådanaavses som
kort sikt kan påverka. Följande strukturellakommunerna inte själva på

föreslås ingå i utjämningssystemet.kostnader
driftskostnader för kyrkor-

begravningsplatserdriftskostnader för-
icke-kyrkotillhörigakostnader för-

geografiskagrund faktorer.kostnader på av-

underhållKostnader för drift och kyr-5.1 av

kor

har färre antal kyrkotillhörigaförslag: PastoratUtredningens som
kyrkobyggnad medeltalet i landet erhåller bidragän ettper som

finansieras avgift för de har flermed kyrkotill-pastoraten som
höriga kyrkobyggnad medeltalet. Bidragen och avgifternaänper
justeras för varje kyrka med hänsyn till kyrkans storlek, bygg-
nadsmaterial och dess nyttjande.

Behovet utjämning5.1.1 kostnader för kyrkorav av

de utgiftssidanEn i bokföringstörsta posterna ärpastoratensav
kostnaderna för drift och underhåll kyrkor. sammanställningenI överav
boksluten för alla kyrkokommuner i riket för år uppgick1993 driftskost-
naderna brutto för kyrkor till totalt 893 miljoner kronor, vilket motsvarar

256 OOOkronor kyrka. Investeringsutgifterna uppgick till 480 mil-ca per
joner kronor. För år 1994 motsvarande siffror 850 miljoner438var resp.
kronor.

Med hänsyn till kostnaderna för kyrkounderhåll höga och tillatt är
antalet kyrkor ojämnt fördelade mellan övervägdeatt är pastoraten man
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införa utjäm-utjämningssystemnuvarandemedunder arbetetredan att en
kyrkaschablonbidragTanken påkostnader.dessaning ett per av-av

finna beloppsvårtdetemellertid eftersomvisades ettatt som varvar
olika storlek.meningsfullt stöd tillinnebarså det pastoratattavpassat av

motsvarandemöjligtdet sättinte hellerfannMan attatt somvar -
kostnadernakyrkligaspecifiktdesidanborgerligadengjorts på väga-

fi-kyrkligainkomstgarantin.i Denfastställde procentsatsemanär man
analysförbehövdesunderlagdetintenansstatistiken ansågs ensomge

därför tilllämnadeskostnaderna. Frågankyrkokommunaladeav
överväganden.ochutredningytterligare

för kyrko-kostnadernaförkyrkokommunemastöd tillFörslag om
sitt slutbe-kyrkokommitté. I1982 årsaktualiserades återunderhållet av

tillstatsbidragenmiljoner kronorkommittén 31föreslogtänkande att av
kostnadskrävandesärskilttillbidragdelasskullekyrkofonden ut som

leddeFörslagetkyrkobyggnader.restaureringochunderhållsarbeten av
kyrkobyggnadsbidraget år 1989.nuvarandeinförandet detfram till av

kyrkofon-statsbidrag,inte meddockfinansierasbidrag utanDetta genom
komponenternadärigenomoch ingårinkomsterordinariedens avsom en

utjämningssystemet.i
tillutformning begränsatsslutligasinKyrkobyggnadsbidraget har i

värdefullakulturhistorisktrestaureringunderhåll ochkostnadskrävande av
benämnsbokslutikostnaderdekyrkor, dvs. pastoratensnärmast som
löpandebidrag tillinteavgränsning lämnasdennainvesteringar. Genom

kostnaderåtgärder ochundantasunderhållskostnader. Likasådrifts- och
kulturhistoriska värde. Dessutomkyrkansbetingadeinte är avsom

har behovfår beviljasbidragkyrkolagenföreskrivs i pastoratatt avsom
ekonomiskaprövninginnebärbidraget. Det pastoratetsatt aven
således inteBidragenbidrag beviljas.förhållanden sker innan är

nämnda förhållandenasärskild ansökan. Deeftergenerella utan ges
denkyrkobyggnadsbidrag inte kannuvarandeinnebär motsvaraatt anses

kyrkofondsutredningenkostnadsfaktorstrukturellutjämning somav en
införa.övervägde att

utjämnasyfta tillutjämningssystemetdirektiv skallEnligt våra att
faktorer utanförhänför sig tillkostnaderkyrkokommunalasådana som

kyrkounderhåll fårKostnader förkontroll.respektive kommuns egen
själva bestämmakan intesådan kostnad. Pastoratentypiskanses vara en

Enligt kap. lagenvill underhålla. 4behöver ochkyrkorhur många man
vårda ochskyldigakulturminnen1988:950 är attpastoratenm.m.om

kulturhistoriska värde intederaskyrkobyggnadema såunderhålla att
Tillstånd frånförvanskas.karaktär inteutseende ochminskas och deras

och ämbetet kanför vissa arbetenmåste inhämtasRiksantikvarieämbetet
Även åtgärder kanutföras. vissaskallhur arbetenaställa krav på om
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vidtas för minska de löpande kostnaderna haratt således detpastoratet
grundläggande underhållsansvaret för alla sina kyrkor och kan inte helt
självständigt bestämma nivån kostnaderna för underhållet. Detta gäller
både de löpande kostnaderna och de periodiskt återkommande under-
hållskostnadema omfattning.störreav

Fördelningen kyrkor landet i huvudsak historisktöver bestämd.ärav
Kyrkorna ligger ofta på landsbygden i med otillräckligt befolk-pastorat
ningsunderlag. Där kyrkotätheten kan kyrkorna betydligt flerär stor vara
och har behov Samtidigt kanstörre än de ligga så ocentraltpastoratet av.

ändå behöver bygga gudstjänstlokaler iatt pastoratetsman nya
befolkningscentrum.

Kyrkobyggnadsbidraget kan fylla funktionen utjämna desägas att
renoveringskostnadema. Bidraget dockstörre inte de kravmotsvarar som

kan ställas utjämning mellan samtliga de löpande drifts-pastorat av
Önskaroch underhållskostnadema. utjämna dessa tänkbaräven ärman en

lösning förändra kyrkobyggnadsbidraget till omfattaatt ävenatt ut-
jämning löpande kostnader. praktiskaAv skäl bör dock utjämningenav

denna kostnader generell och ske schablonberäkna-typav av vara genom
de belopp. skulle därför medföraDet avsevärda problem försöka lösaatt
utjämningen inom för kyrkobyggnadsbidraget, fortsätt-ävenramen som
ningsvis bör beviljas efter individuella ansökningar det gällernär större
renoveringar. Vill åstadkomma utjämning de löpande kostna-man en av
derna behöver utj ämningssystemet därför kompletteras med utj äm-en ny
ningsfaktor. dettaI avsnitt diskuteras hur sådan bör utfonnas.en

5.1.2 Om kyrkor, deras antal och kostnader

Avgränsning kyrkobegreppetav

iNär utjämningssammanhang utjämna kostnadernaöverväger attman
för drift och underhåll kyrkobyggnader mellan olika detärpastoratav
i första hand de traditionella, äldre kyrkorna landet kommer isom
tankarna. finnsDet emellertid kyrkor olika slag och med olikaav
huvudmän. För den praktiska tillämpningen utjämningen det därförärav
nödvändigt kan vilka kyrkobyggnaderavgränsa utjämnings-att man som

omfatta. blir iDet sista handsystemet uppgift föratt deavser en
myndigheter har tillämpa lagstiftningen hur kyrko-att avgöraattsom
begreppet skall tolkas och bidrag kan beviljas i det enskilda fallet.ettom
Här redovisas hur utredningen har kyrkobegreppet vidavgränsat
utformningen utjämningskomponenten för kyrkounderhåll.av

Det saknas ingående definition begreppet kyrka i svensken av
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byggnad ellerkyrkameningrättslig ettlagstiftning. I vara enanses en
Göransson,gudstjänst sekyrkansSvenskainvigts förharsomrum

kyrksalar,definitiondennaMedsid 202. är även1993Svensk kyrkorätt,
Svenskakyrkor iinvigtsbrukskyrkorellerslotts-kapell, somsom

åtskilligatillupphovkyrkor. Dettaordningkyrkans att gersomanse
avgränsningsproblem.praktiska

mellankostnaderutjämnautjämningssystemetmed ärAvsikten att
omfattasskallkyrkaförFörutsättningenSvenska kyrkans attpastorat. en

det åliggerdärförbör pastoratet attutjämningssystemet att svaravaraav
byggdesäldre kyrkorför defalletunderhåll. Detför kyrkans är som

och iföre år 1817landetpåfick kommunstatusförsamlingarnainnan
stiftelsekaraktärkyrkor1843. Dessa närmaststad föreår avvaraanses

dem. Detförvalta är ävenåliggerdetsjälvägande, pastoratet attoch men
medelförsamlingskommunalabyggtskyrkorför defallet avsomnyare

årtal.nämndaefter
såsomkyrkorprivatägdaochkapellstiftelseKapell ägs av ensom
utjäm-omfattasprincip intedennaenligtkanbrukskyrkorochslott- av
kyrkorstiñelseägdadet finnsmedvetenUtredningenningen. attär om

Pastoratettillanknytningmycket pastorat.kapell har ettoch näraensom
för under-praktikenidenochhuvudmanStiftelsenskan svararsomvara

huvuddelenfördetfall kanandrahållet. pastoratetI avsvararsomvara
samarbets-finnskostnaderna. Detlöpande ävenoch deverksamheten
underhålls-delförförbundit sigharkyrkor där attpastoratet en avsvara

underhållsbördadennasynvinkel kanFrånkostnaderna. pastoratets
ledervilketkyrkorna,för dehardenpåtagliglikakännas egnamansom

iskall beaktaskyrkorför dessakostnadernaönskemåltill ävenattom
gränsdragningenda klaradendockUtredningenutjämningen. attanser

till denutjämningenkopplafalli dessamöjlig är attgöraär attsom
stöd förbehovFöreliggerunderhållsskyldigheten. pastoratenslagfästa av

särskilda bidrag.lösasfår deti övrigtåtaganden genom
kyrkolokaler.förhyrdagällerdetföraskanLiknande närresonemang

löseskyrkabehovetbostadsområdenhand ii förstaDet är enavsomnya
lokal harsådanlämplig lokal. Förhyr pastoratetatt enenmangenom

lokalenkan lämnaochunderhållsansvarbegränsatallmänheti ett man
helt andrahärigenomharden.behöver Maninte längredagden man
gäller förvadkostnadernasjälv påverka änmöjligheter att som

kyrkor.traditionella
modernamedhängeravgränsningsproblem attEtt annat samman

byggeräldre kyrkor. Närinte utformasallmänhetkyrkor i nyamansom
församlings-medihop kyrkorummetbyggervanligtkyrkor detär att man

nybyggd kyrko-sådankyrkligt Ensammanhållettilllokaler centrum.ett
finns ocksådetkyrka.betrakta Mennaturligtändålokal det attär som en
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mellanforrnermånga mellan församlingshem och kyrka där saken inte
Ävenlika klar. mindre andaktsrumär eller kyrksalar i äldre församlings-

hem kan invigda till kyrka. Om i ökande grad börjar användavara man
sådant andaktsrum för vissa gudstjänster kommerett till punktman en
lokalen i praktiken fyller funktionnär kyrka. kanDet tillsamma som en

och med så församlingen i stället för bygga kyrkaatt attvara en ny
utvidgar andaktsrummet till lokal bättrestörre för-en som passar
samlingens behov flexibelt gudstjänstrum. I sådan utvecklingettav en
från andaktsrum till kyrka det svårt vidär vilken tidpunktavgöraatt
lokalen blir kyrka och bör ingå i utjämningssystemet.en

Även avgränsningen mellan kyrkor och begravningskapell kan vara
svår dra. förekommerDet enligt vad utredningen erfaritatt be-att
gravningskapell invigts kyrkor. Somliga dem används i visssom av
utsträckning för flera olika gudstjänster eller kyrkliga hand-typer av
lingar. Det normala ändå begravningskapellenär sköts inomatt ramen
för kyrkogârdsförvaltningen och enligt utredningens uppfattning bör
sådana kapell inte omfattas utjämningen kostnader för kyrkobygg-av av
nader

Domkyrkoma särskild frågeställning.utgör Ansvaret för deen
medeltida domkyrkoma har sedan lång tid varit delat mellan ochstaten
domkyrkoförsamlingarna. Vid renoveringar harstörre bidragit medstaten
viss del kostnaderna, olika beroende på domkyrkansstorav egna
tillgångar. Domkyrkoförsamlingen eller huvudman har fått bidraannan
till resterande del och har fullt för den löpande driften ochansvarat ut
underhållet. Utredningen medveten huvudmannaskapetär och deattom
ekonomiska varierar mellan de olika domkyrkoma. För attresurserna
undvika komplicera utjämningssystemet med särskildaatt undantags-
regler utredningen alla domkyrkor ändå bör kunna ingå iattanser ut-
jämningen de löpande driftskostnadema.av

Om söker tillämpa generell definition kyrkobegreppet iman en av
utjämningssammanhang behöver således den rättsliga beskrivningen av
kyrka kompletteras med ytterligare rekvisit. nuvarandeI kyrkolag åter-
finns begreppet församlingskyrka flera ställen. Det kan tyckas som

detta begrepp kunde lämpligutgöra avgränsning vilka kyrkorom en av
skall omfattas utjämningen. Lagstiftningen emellertid inte såärsom av

utformad med hjälp denna kanatt äldre kyrkaavgöra ärman av om en
församlingskyrka eller församlingarI med flera kyrkor pekar lagstift-
ningen inte vilken eller vilka kyrkorna församlingskyrka.ut ärav som

lagenI stadgas dessutom regeringen eller Kammarkollegiet vid för-att
samlingssammanslagningar kan bestämma kyrka inte längre skallatt en

församlingskyrka. Det finns därför antal kyrkor inte kanettvara som
betraktas församlingskyrkor, likväl medför underhålls-som men som en
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bärande skäl hålla dessafinns inte någotplikt för Det attpastoratet.
tidigare begräns-skäl har denbland dettautanför utjämningen. Av annat

församlingskyrkortill endastkyrkobyggnadsbidragetningen att avseav
tagits bort.

kyrkligafrågan deledning ivisskan ärAndra faktorer som ge
förstaiUtredningengäller kyrkorna.föreskrifter och beslut avsersom

domkapitletskyrkaritual för invigningKyrkohandbokenshand samtav
kyrkainvigningförgällandetjänstgöringsforeskrifter. I mässa av en

kyrka såsomiförutsätts finnasföremålde olikabehandlas ensom
föremålkyrkligadessapredikstol och altare. Attdopfunt,orgel,klockor,

skalldetfinnas församtliga måstetolkas såinte attkan attnamnges
förutsättskyrkaemellertidindikerarkyrka.föreligga Det att varaenen

föremåleneller fleragudstjänst. Attalla formerrustad för avenav
skallbyggnadenbedömningenvidfå betydelsedärförkansaknas om

kyrka.som enanses
formtraditionellai sintjänstgöringsföreskrifterDomkapitlets anger

skall hållas.huvudgudstjänstemakyrkor inomi vilka pastoratet som
finns inomkyrkorvilkafå beskedDärigenom kan somomman

fördock ständigtföreskrifter måste över attDenna typpastoratet. sesav
olika mellanpraxisframkommithar ocksåaktuella. ärhelt Det attvara

stiftdelföreskrifterna. Iutformningenfrågadomkapitlen i enavom
olika kyrkorvilkauppräkningendetaljeradedenfrångåbörjar avman

skalldet iställetskall hållasgudstjänster I pastoratetattangessom
därförkan inteår.gudstjänster Manantal sättahållas visstett somper

den finnskyrkaskallbyggnadförvillkor attattett anses som enen
Å förhållandetsidan dettjänstgöringsföreskriftema. andraangiven i är

vägledandefaktor kanföreskrifternaikyrka återfinnsatt varasomenen
fall.i tveksamma

heltäckande avgränsningfunnitutredningenharSammantaget att en
Flertaletsvårnämnda faktorertill allahänsyn är göra.atttar ovansom

den handfull kyr-hänseende.problem i detta Förkyrkor inte någotutgör
endastråda kan frågantveksamhet kanstift där avgöraskor inom varje

utjämningskomponentenutformningen denVidfrån fall till fall. nyaav
använda följandeutredningen valtför kyrkor harför driftskostnader att
kyrkor skallavgränsning deförbestämning kyrkobegreppet av somav

byggnad ellerMed kyrkautjämningen:omfattas ett rum somavses enav
Svenska kyrkans gudstjänsteranvänds föroch huvudsakligenhar invigts

samfällighet underhålla.ellerförsamlingoch det åligger attensom
begravningskapell huvudsakligendefinition börMed denna som

från kyrkoutjämningsbidrag.uteslutnaför begravningaranvänds vara
kyrklighuvudmänprivatägda eller har andrakyrkorLikaså änär ensom

dendock slutligen ankomma påtidigarefårkommun. Det nämntssom
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fatta beslut i dettillämpa utjämningssystemetharmyndighet attattsom
enskilda fallet.

democh spridningenAntalet kyrkor av

regionalplanetlokal- ochorganisationen påreformEfter 1989 års av
fastigheterna,ekonomiska fördetkyrkan liggerinom Svenska ansvaret

obligatoriskadekyrkorna, Idäribland pastoratssam-pastoraten.
ochförsamlingför kyrkorna mellandelasfällighetema pastoratansvaret

underhållförkan skattochförsamlingenså ta utsätt att ansvarar --
för underhållPastoratssamfallighetenegendom.lösakyrkans ansvararav

och totalaenförsamlingspastorattillbehör.och dess Ibyggnadensjälvaav
bådeför underhålletsamfälligheterekonomiska pastoratet avansvarar

det i regelstädernaegendom. deoch lösa Ifasta ärkyrkans större
för under-ekonomiskahar detflerpastoratssamfälligheter ansvaretsom

kyrkorna.hållet av
församlingskyrka.finnas minst En-skall detvarje församlingFör en

denidag medgenomfört finns detutredningenenkätligt somen -
485 kyrkorkyrkobyggnad redovisats 3 ärdefinition somovansomav -

kyrkligoch förvaltasgudstjänsterSvenska kyrkansinvigda för enav
landetkyrkobyggnademageografiska fördelningenkommun. Den överav

Med hänsyndärmed relativt jämn.församlingsindelningen ochföljer är
försam-århundradet ochbefolkningsomflyttningen under dettill senaste

mycket ojämntkyrkounderhållsbördan däremotstorleklingamas olika är
och dehundra invånareförsamlingarna har någraminstafördelad. De

Även befolk-pastoratsnivåntillfemtiotusen. äröverstörsta om man ser
med påinte ovanligtkyrka ojämn.ningsfördelningen Det är pastoratper

kyrkor.för 4invånare har 5några ansvarettusen som -
ochsärskilt i Skånedärmed kyrkotäthetenFörsamlings- och är stor

Östergötland ochMälaren, i påslättbygdemade mellansvenska runt
ochbåde kyrkotätaSkaraslätten. dessa områden kanI ärpastorat som
för-Möjligheternaligga sida vid sida.befolkningssvaga att genom

befolkningsunderlaget förpastoratsregleringar ökasamlings- eller
kyrkounderhålletskall kostnaderna förkyrkorna därmed begränsade.är

effektivt ske högre nivå.utjämnas måste det också en annan,

underhållKostnader för kyrkorav

driftskostnaderna för kyrkorna årEnligt fmansstatistik uppgickSCB:s
miljoner inventa-till miljoner kronor, kronor avsåg1993 893 17varav
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uppgick investeringskostnadema till miljoner kronor,rier. Samma år 480
inventarier. statistiken för tidigaremiljoner kronor avsåg I år4 re-varav

församlingslokalerdovisades kostnaderna för kyrkor och gemensamt,
tillförlitliga belopp för kyrkomas kostnader under längre periodvarför en

fastighetsförvaltningen förTotalsiffroma för deinte finns tillgå.att
finnsstigande kostnader. inte någotfyra visar jämnt Detårensenaste

totalkostnadema förändratsandelskäl kyrkomas nämnvärtatt anta att av
i avspeglarvarför kan nuvarande nivåunder denna tid anta att stortman

antalet kyrkorKostnaderna fördelade pånormala nivån för år.den senare
framgår följande tabell.vid ingången år 1995kyrkotillhöriga av avresp.

underhåll 1993.drift och kyrkorKostnaderna förTabell 5.1 av

till-kyrka BeloppBelopp mkr Belopp perper
hörig krkr

256 000 117893Drift

63138 000480Investeringar

000 1801.373 394Totalt

drift och investeringarAvgränsning mellan

vidkyrkobyggnadsbidraget tillgodoses behovet bidragMed störreav un-
förderhållsarbeten och restaureringar. den åtgärderDet är typ av som

långa, minst 10-åriga intervall. Ivarje kyrka normalt återkommer med
investeringar.räkenskaper bokförs de ofta under rubrikenpastoratens

Önskar årliga utjämningen mellan så deden pastoraten attstyraman
relativt löpande kostnad för förvaltningen sinahar sett tyngre, avsom en

erfordras utjämningskomponentkyrkor får högre bidrag, ärett en som
i fallutformad på De kostnader skall beaktas dettasätt.ett annat som

försäkringde löpande driftskostnaderna, uppvännning, el, ochär t.ex.
personalkostnader för städning, bevakning och småreparationer. Dessa
kostnader årliga relativt oföränderliga och därföroch lämpligaär som
underlag för den årliga utjämningen. Utjämningskomponenten kan också
bygga på schablonbelopp och omfatta samtliga pastorat.

Avgränsningen mellan å sidan löpande driftskostnader, å andraena
sidan underhåll och investeringar kan svår det gällergöra närattvara
kyrkor. Med investering ekonomisk nyanskaff-i teori vanligenavses en
ning avsedd ha livslängd minst år, vilketär göratt ett attsom en par
kostnaden också fördelas tid.denna De kyrkorenoveringaröver större



strukturkostnader 95Utjämning1995: 144SOU av

betraktadockår20 30 ärendast sker att somvart snararesom -
återställernyinvesteringar. Manoch inteunderhålluppskjutet som

medmaterialförbrukatskick och nytttidigare ersättertillkyrkan av
kostnaderklaraofta intekanmindreslag. I avpastoratett mansamma

detenskilt årunderfråga attdet här utanstorlek är ettden omsom
bok-ochi ställetperiodiserasKostnadernaresultat.negativtuppstår ett

planeratmedsamfällighetinvestering. I störredärvidförs un-enensom
medfördetåretkyrka attdäremot utanderhåll kan omrenovera enman

resultaträkningen.påföras direktKostnaden kanperiodiseringsbehov.
i olikaolikaredovisas sättdärmed pasto-kanåtgärderSamma typ av

rat.
mellanredovisningspraxisiskillnader pastora-också andrafinnsDet

ochpersonal-redovisargradi vilkenskillnadsådan ärEn manten.
på denKvalitetenverksamhetsgrenar.olikapåadministrationskostnader

kyrkokommunernafrånår samlar invarjeSCBstatistikekonomiska som
15såocksåstatistikSCB:sBortfallet i är stortojämn.därför som caär

procent.
utjämningvid beslutgår det intehärskälde attAv angetts omsom

från detuppgiftergrunda sigkyrkounderhållförkostnadernaav
investeringskostnader.drifts-storlekenenskilda pastoratet resp.avom

dockstatistiken ersättassaknas iriksnivå kan dePå upp-avpastorat som
totalbe-varförberäkningar,statistiskagrundasvärdenräknade som

felaktig-Eventuellatillförlitligt.relativtför riket kanloppet varaanses
i detinvesteringardrift ochmellangränsdragningenvad gällerheter en-

riksnivå eftersompågenomslagnågothellerinte störrefallet fårskilda
delvis jämnadärmedochhållslå olika utkanfelaktigheterna

varandra.

kyrkorenkätUtredningens om

kyrkobyggnaderförkostnadernautjärrminggenomföraFör somatt aven
fordraskyrkornahosegenskapergrundläggandevissatillhänsyntar

föreliggaocksåUppgifterna måsteegenskaper.dessakunskap om
utjäm-delarmed övrigasamordnagårså dedatamedia attatt av

centralbyrån SCB.Statistiskahanterasningssystemet avsom
rörandefaktabegränsadede relativtUtredningen har konstaterat att

grundläggandeerfordras förkyrkobyggnadernade svenska ensom
register.databaseratcentralttillgängliga ifinnsutjämning inte ett

RAÄ, detdelentillsynharRiksantikvarieämbetet över större avsom
Registret harkyrkoregister.omfattandekyrkobeståndet, harsvenska ett

RAÄ förgenomförtraditionellt slag. närva-varit manuellt registerett av
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rande datorisering registret, vilket sker i samarbete med centralaen av
kyrkliga och med ekonomiskt stöd från kyrkofonden. Deorgan
grundläggande uppgifterna varje kyrka beräknas dock inteom vara
inregistrerade förrän vid slutet 1995.av

Inte heller de rikskyrkliga och organisationerna ellerorganen
stiftsmyndighetema har såvitt utredningen kunnat finna databaserade
register samtliga kyrkor skulleöver kunna underlag förutgörasom
beräkningar i utjämningssystemet.

Utredningen har därför företagit enkätundersökning riktad till deen
930 och samfälligheter har det ekonomiska förpastoratca ansvaretsom

kyrkobyggnadema. I enkäten har utredningen begärt uppgifter antalom
kyrkor, deras storlek, byggnadsmaterial och nyttjandegrad. Enkäten har
genomförts SCB.av

RAÄ har med utgångspunkt från de fastigheter i fastighetsregist-som
antecknats kyrklig tagit fram register med admini-ret natur ettvara av

strativa uppgifter för alla kyrkobyggnader med anknytning till Svenska
kyrkan. Registret omfattade 3 700 kyrkobyggnader.nära Med hjälp av
detta register har SCB på frågeformuläret till kunnat förtryckapastoraten
de kyrkor finns registrerade församlingar inomsom pastoratet.

För mått på kyrkans storlek har ombettsatt ett pastoraten att ange
antalet sittplatser i kyrkan. Dessa uppvisar i regel god överensstämmelse
med kyrkans storlek. Andra mått för storleken kunde givetvis också
tänkas, såsom antalet kvadrat- eller kubikmeter. Dessa mått har nack-
delen de betydligt kompliceradeär beräknaatt de för denatt utanmer att
skull kan väsentligtsägas mycket bättre för utredningens ändamål.vara

Vidare har utredningen frågat efter vilka kyrkor uppfördaärsom av
Motivet till dettaträ. träkyrkorär typiskt har vänneeko-att sämresett

nomi och kräver underhåll.tätareett
Slutligen har fråga ställts nyttjandegraden. Denna har indelatsen om

i klasser, medelnyttjandetre utgör och de tvâ andra kyrkorettvarav en
nyttjas väsentligt väsentligt mindre medelkyrkan.än Somsom mer resp.

medelvärde har valts kyrka med söndagliga huvudgudstjänster ochen
därutöver högst någon förrättning i veckan. Intervallet för nonnalut-
nyttjande har till nyttjande dag i månaden,satts änett mer en men
mindre tvâ dagar iän veckan.

Enkäten genomfördes under våren 1995. Det förenat medvar
avsevärda svårigheter för SCB få in från allaatt Efterpastorat.svar
påminnelser har dock i allastort De problemsett detpastorat harsvarat.
inneburit få på dessa ganska ochatt mycket förenklade frågorsvar
har dock stärkt utredningen i uppfattningen det för närvarandeatt är
orealistiskt bygga utjämningen i denna delatt exakta uppgiftermer

nyttjandegrad eller kostnader,ytor, skulle hämtas inom årligen.som
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närvarande finns 3 485 kyrkordet förenkätenResultatet är attav
kyrkobyggnad. Skillnadendefinitionutredningensmot av ensom svarar

RAÄ:s byggnadsregister förklarasantalet idetta antal ochmellan attav
finns ianvänds kyrkor, inte kvarlängreantal kyrkor inteett som

huvudman. gällerDeteller inte harägo pastoratetpastoratets som senare
tillkommitbrukskyrkor. Det harstiftelsekyrkor, slotts- ochsärskilt även

RAÄ:s förteckning. Kyrkornasfanns med iinte70 kyrkor som
valt visas i nedanståendeutredningeni de storleksgrupperfördelning

tabell.

i storleksklasserFördelning kyrkorTabell 5.2 av

Antal kyrkorAntal sittplatserStorlek

47kapell 0 49kyrka ellerLiten -
95650 149Mindre kyrka -

1343299150Medelstor kyrka -
1037300 799Stor kyrka -

83800-kyrkaMycket stor

19Uppgift saknas

3 485Summa

Nyttjandegra-723 stycken uppfördakyrkorna 2de 3 485Av är sten.av
veckan elleranvänds två dagar ikyrkorfördelar sig så 573den 1att

två dagarmånaden mindreianvänds dag än6891 än menmer enmer,
månad.daganvänds högstkyrkorvecka och 206 en perper

övervägandenUtredningens5.1

för kyrkordriftskostnaderutjämningGrundprinciper för aven

driftskostnadernaså ojämnt fördelade,till kyrkornaMed hänsyn är attatt
tillkostnadernaekonomi ochså iför dem är attpastoratensstor posten

skäl för låta demföreligger det starkastrukturella,sin är attnatur om-
enkätsvarenBearbetningeninomkyrkliga utjämningen.fattas den avav

kostnaderna.årlig utjämninggenomföravisar det möjligtär attatt en av
medkompletterasdärför utjämningssystemetUtredningen föreslår att en

driftskostnader för kyrkor.avseendeobligatorisk komponent
blirkostnader för kyrkorlöpandeför utjämningEn komponent enav
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flera komponenter för utjämning strukturkostnader i det föreslagnaav av
utjämningssystemet. värde i sig förDet förståelsen dessaår ett av
komponenter de möjligt likfonnigt och enhetligt uppbyggda.äratt om
Kyrkokomponenten därförbör i likhet med övriga komponenter frånutgå

medelvärde för riket avspeglar underhållsbördan. Pastoraten medett som
bättre värden medelvärdet får vidkännas avgift används tillän en som

kompensera med värden.sämreatt pastoraten
näraliggande metod för denna beräkningEn ställa denattvore

genomsnittliga kostnaden i riket för drift kyrka den faktiskamotav en
enskildkostnaden tillhörig för varje kyrka. Som framgår ärper ovan

modell möjlig genomföra på grund det bristfälligadenna knappast att av
kan inte utgå från alla drarstatistiska underlaget. Man grän-att pastorat

mellan drift investeringar på det skulleoch Detsätt. gör attsammasen
definitioner vad drift och vadfordras är ärnoggranna av som som

användainvesteringar och alla skullepastorat tvungna attvara samma
bokföringssystem, vill utgå från de faktiska kostnaderna. Vidareom man

uppgifter frånsaknas 15nånmts procent pastoraten.som ca av
nackdel med utgå från enskilda faktiska drifts-En att pastoratsannan

kostnader dessa kan variera, ibland ganska kraftigt från år till år.är att
uppgifterna behöva inhämtas årligenfå riktig utjämning skulleFör att en

%-igtoch 100 fullständiga. kräver erfarenhetsmässigt avsevärdaDetvara
insatser fâ in fullständiga uppgifter från samtligaadministrativa att pasto-

modell hänsyn till de faktiska kost-Slutligen innebärrat. taren som
inom vissa kan påverka utfalletnaderna sinatt pastoraten ramar genom

ambitionsnivå det på vilket organiserar och bokför driftsättsamt man
förordaroch underhåll. Alla dessa faktorer utredningen modellgör att en

arbetar med schablonvärden och variabler det enskildasom som
inte kan påverka.pastoratet

arbeta med schablonvärden blir bestämmande för storlekenAtt som
på utjämningsbidrag eller komponent i utjämningen kan uppfattasett en

orättvist förhållanden inte medöverensstämmerpastoratsom av vars
hållaschablonen. Man måste då vissa grundläggande förutsättningar i

minnet. För det första syftar utjämningssystemet inte till kanoch heller
aldrig uppnå fullständig rättvisa mellan förfinadeHurpastoraten. system

konstruerar finns alltid felaktigheter i underliggande statistik elleränman
andra systemfel enskilda får för- eller nackdelargör att pastoratsom som

avsedda. Försöker konstruera hänsyn till allasystem tarvar man som
tänkbara faktorer måste ändå faktorerna varandra, vilketvägas ävenmot
det för olika bedömningar. Ju kompliceradeutrymme systemger mer

används, desto blir också kostnaderna i form årligtstörresom av
uppgiftslämnande och årliga beräkningar. blirDet detta svårt förtrots

förutse utfallet utjämningen eftersom endast denpastoraten att av
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centrala myndigheten har tillgång till allt underlag och kan be-göra
räkningarna. schablonberäkning fångarEn de huvudsakligasom upp
kostnadsfaktorerna därför föredra, särskilt de bidragår att som
utredningen föreslår endast avsedda kompensera mindre delär att en av
de faktiska kostnaderna. De skevheter kan uppstå behöver därförsom

faktiskainte betyda belopp och kan jämna sig inomstora t.o.m. ut
får slutligenMan komma ihåg nuvarandeävenpastorat. attsamma

tillutjämningssystem vissa delar bygger på schabloner, långtärsom
mindre derättvisande utredningen föreslår.än nu

Utredningen funnithar den variabel bäst lämpad basäratt som som
för driftskostnader förutjämning kyrkor antalet kyrkotillhörigaärav per
kyrka kvot avläsai Denna lätt den offentligaärpastoratet. att ur
statistiken och kan inte påverkas Eftersom den grund-pastoratet.av
läggande inkomstutjämningen skillnaden mellan de kyrkotill-gör att
hörigas ekonomiska jämnasstyrka kvoten också mått på drifts-ut, ettger
bördan relativt jämförbar mellan olikaär pastorat.som

Medeltalet tillhöriga kyrka i riket beräknat antalet kyrkotill-per
höriga 1995-01-01 och med 3 485 kyrkor inom Svenska kyrkan blir

tillhöriga2 187 kyrka. Pastorat med färre tillhöriga kyrka börper per
således erhålla bidrag och med fler tillhöriga kyrka betalaett pastorat per

avgift till kyrkofonden.en
gFör få fram det bidragsbelopp skall erhålla måsteatt ett pastorat un-

derskottet tillhöriga jämfört med medelvärdet multipliceras med detav
belopp varje kyrkotillhörig i genomsnitt bidrar med för driftsom av
kyrkor. Detta belopp erhålls SCB:s ñnansstatistik riksnivå. I ochur
med använder den driftskostnaden förtotala riket utjåmnas deatt man
brister statistiken har pastoratsnivä. Med utgångspunkt från 1993som
års bokslutsstatistik har driftskostnaden kyrkotillhörig 1995-01-01per
fastställts till 17 kronor/kyrkotillhörig.1 För skall betalaett pastorat som

avgift enligt denna komponent används fastmotsvarande metod meden
omvända tecken.

Justering beräknade beloppav

beloppDet på detta erhåller blir belopp kyrka intesätt ettman per som
någon hänsyn till den enskilda kyrkans egenskaper. Med tanke på detar

skillnader råder mellan kyrkorna har utredningen funnitstora attsom
beloppen måste justeras med hänsyn till några utslagsgivande faktorer.
Justeringen för dessa faktorer bör den ske enligt vissa schabloneräven

krav på fullständig exakthet i det enskilda fallet.utan
Principen bakom de justeringar föreslås kort uttrycktår attsom
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för kyrka används mycket,blir högredriftskostnaderna änstoren som
såledesbidragsfallet skallanvänds sällan. Iliten kyrkaför ettsomen
kanförstnämnda slaget. Omväntkyrkor detbidrag gå till sägasstörre av

sällan har lägrekyrka användsmed litenett stort pastoratatt somen
avgift, medbetalaförmågakostnader och änstörre pastoratettatt enen

alltså faktorernaavgiftssituationen medförofta.används Ikyrkastor som
omvända tecken.får justeringarnaexemplen nedaneffekt och iomvänd

medför varjeschablonbestämdagenerella ochblirjusteringarnaAtt att
beloppensi de slutligafullt avspeglasintealla egenskaperkyrkas ut

uppfattasenskilda fall kommadärför ikanstorlek. Justeringarna att som
kanjusteringarnaoch storlekenGränsvärdena förfelaktiga. av
gårändras i framtiden. Detbehövaoch de kannaturligtvis diskuteras

kyr-driftskostnaderna föranalyseromfattandeinteemellertid att utan av
för-faktorer framolikasamband de har medvilketkor och tayttre mer

anspråk heltjusteringsprinciper kanfinade göra att oan-varasom
utrednings tids- ochutanför dennahar legatSådana analysertastliga.

medarbetautredningen det bättrekostnadsram. det läget ärI attattanser
kyrkornasfrån utjämninghelt avståschabloner,användbara än att aven

inteförlorarutjämningskomponentPrinciperna för dennadriftskostnader. l
föremål förbli ischablonerna kannågongiltighetsin även om av

gdiskussion.
futjämnings-med dennaframhållas syftetgångVidare bör än atten

kyrkounder-förutjämna alla kostnaderfullständigtintekomponent är att
medeldel dei ställethåll. Avsikten störreär att styra somaven

kostnader förtill med högreutjämningenomfördelas pastoratgenom
föreslås hela detbidragen intekyrkounderhåll. innebär utgöraDet att
tekniken. De begränsasenligt den föreslagnaberäknasnettobelopp som

lämplig tyngdfårnivå komponenteni stället till gör att ensomen
fårutjämningen totaltochövriga komponenterjämfört med settatt en

för kyrkounderhålls-föreslår nivånUtredningenönskvärd nivå. att
medförframräknade nettobelopp. Dettillbidragen 15sätts procent av

gränsvärdenhöga. Olika nivåeri regel intebidragen i kronor äratt
effekt för varje kyrka ellerfår därför inte såoch justeringsfaktorer stor

Även utredningenbakgrunddennaför attmotett pastorat. anser
godtagbar.scablonberäkningsmetoden är

med hänsyn tillföreslår grundbeloppen justerasUtredningen att
för-byggnadsmaterial och nyttjandegrad. Enligtkyrkans storlek, dess

medelgrupp ochdelas kyrkorna in i fem storleksgrupper,slaget en var-
mindre kyrkor. Kyrkans storlekdera två ärstörre resp en avgrupper

klartvariablerna det gäller totalkostnaderna och harde när etttyngsta
uppvämming, elförbrukning, försäkring ochsamband med kostnader som

föreslår följande jus-olika storleksklassema utredningenstädning. För de
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beräknas procenttillskottgrundbeloppen. Justeringenteringar ettsomav
bidragsfall innebär mindre kyrkapå grundbeloppet. I-avdrag ett enresp.

kyrka ökat bidrag. Igrundbeloppet ochavdrag på större ett ettett en av-
omvända tecken.giftsfall procentsatsernages

till storlektill justering med hänsyn5.3 FörslagTabell

%Justering iAntal sittplatserStorlek

AvgiftBidrag

-30 +3049kyrka/kapell 0Liten -
1550 149 -15kyrkaMindre +-
00150 299Medelstor kyrka -

-15799 +15300kyrkaStor -
-30+30800kyrkaMycket stor -

kostnader, särskilt påmed vissadirekt sambandNyttjandegraden har
mindre kontinuerligtanvänds ellerkyrkorpersonalsidan. De som mer

enligt vadKostnadernaständig uppvärmning. ärbehöver dessutom
utnyttjandegradenproportionella tillerfarit inte heltutredningen av

nyttjande.kyrkan vid lågtkostnader belastarfastaeftersom många även
nyttjandegraddärför motiveras. Som normaljustering kanolikformigEn

mindregång månadföreslås utnyttjas minstkyrka menen persomen
grund-leda till justeringgånger vecka. nyttjande börtvå Lägreän avper

justeringnyttjande föreslås leda tillhögremed Ettbeloppet 25 procent.
med 50 procent.

motsvarandedriftskostnadhögreträkyrka beräknas ha änEn en
därför.föreslåstiojustering med +/-stenkyrka. En procent

behöva förändrasjusteringarna kanstorlekenför ochGränserna av
föreslårUtredningenerfarenhetvinnerallteftersom systemet.avman

bör i ställeteller förordning. Detlåses fast i lagdärför de inteatt
dessa.fastställaKyrkofondens styrelseankomma på att
med olika egenskaperteknik visar kyrkorenligt dennaBeräkningar att

olikasymmetriskt fördelade mellanoch nyttjandegrad inte är pastorat av
därför intepå riksnivå för bidragtotala beloppetstorlek. Det motsvaras

bidragemellertid balanserasavgifterna. kande totala Detta attgenomav
Utredningenframräknade beloppet.får hela detoch avgifter inte utgöra

beräknadetillbestämmas 15funnit bidragen börhar procentatt av
bidragen och kompo-avgifterna totalt skallbelopp. För sett motsvaraatt

tillavgifterna bestämmas 30självfinansierande börbli procentnenten
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beräknat belopp.av
för enskiltutjämningsbeloppetfå fram det totalaFör ett pastoratatt

för kyrka. Teknikenjämte justeringar varjealla grundbeloppsummeras
i följande exempel.för beräkningarna visas

kyrkounderhållsbidrag/-avgijiBeräkningExempel. av

kyrkotillhöriga idvs. antaletpastoratsnivä,sker påBeräkningen pastoratet
samfälligheten. bortser sá-eller Mankyrkor imed antaletdivideras pastoratet

från ekonomiskautgår i ställetförsamlingsindelningen ochledesfrân pastoratets
samtliga kyrkor.föransvar

6 kyr-med jyra kyrkor och 748jyrförsamlingspastoratPastorat A är ett
vilketmed antalet kyrkordividerasAntalet tillhörigakotillhöriga. ger

dettai landet 2 187Jämfört med medelvärdettillh. /kyrka. är16876 748/4 ett
tillhöriga kyrka.på 500underskott per

för kyrkorkyrkotillhörig 117driftskostnaden ärgenomsnittligaDen per
beräkningar blirGrundbeloppet för vidarebokslut.pá 1993 årskr/tillh. baserat

bidrag kyrka eller58 500 kr i500 117 krför dettadärmed pastorat perx
kr totalt förkr 234 00058 5004 pastoratet.x

med flera tillhöriga.antal kyrkor,medBPastorat är pastoratett mensamma
divideras med antaletfall 10 748,i dettaAntalet tillhöriga, antas varasom

överskott på 500tillh./kyrka, dvs.748/42 687kyrkor vilket 10 ettger
jämfört med medeltalet 2 187.tillh./kyrka

kr 58 500blir därmed 500 11 7för vidare beräkningarGrundbeloppet x
000 kr totalt föreller 58 500 kr 234avgift kyrka, 4kr i pastoratet.xper

grundbeloppJustering av

till enskilda kyrkansjusteras med hänsyn denkyrka skall sedanBeloppen per
och nyttjandegrad.gäller storlek, byggnadsmaterialförhållanden vadspecifika

lika ochha vardera fyra kyrkorförutsätts ärexemplet1 storapastoraten som
enligt följande.utnyttjas lika mycket

stenkyrka med normalt nyttjandeKyrka EnA: stor
med högt nyttjandeKyrka stenkyrkaB: En stor

träkyrka med lågt nyttjandeKyrka C: En liten
med nomtalt nyttjandemedelstor stenkyrkaKyrka D: En

kyrka.och justeringarna vilket beloppetGrundbeloppet summeras ger per
nettobelopp enligtkyrka och justeradeBeloppen pastoratetssummeras gerper

denna komponent.
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kronorBelopp ibidrag.BeräkningA: tusenPastorat av
SummaJusteringGrund-Kyrka

Nyttjande TräStorlekbelopp
tkr%tkr%tkr%

66, 70 00 0+15 758A

95,70 029,0+508,7+1558B

31,95,8+10-25 -14,5-17,4-3058C

58, 000000058D

252, 3bidragSumma

skallförslagutredningensEnligtbelopp.justeratberäknat,Summan anger
kr.fall 845detta 37dvs. ibeloppet,till 15bestämmasbidragen procent av

kronoravgift. Belopp iBeräkningB: tusenPastorat av
SummaJusteringGmnd-Kyrka

Nyttjande TräStorlekbelopp
tkr%tkr%tkr%

49,30 00 0-8, 7-1558A

20, 30 0-29, 0-50-8, 7-1558B

84,1-10 -5,814,5+2517,4+3058C

58, 00 0000058D

211, 7bidragSumma

skallförslagutredningensavgift. Enligtjusteradberäknad,Summan av-anger
fall 63 510 kr.i dettabeloppet,till 30gifter bestämmas procent av



104 Utjämning strukturkostnaderav SOU 1995:144

5.2 Kostnader for drift begravningsplatserav

Utredningens förslag: Pastorat har färre invånaresom per
begravningsplats medeltalet i landetän erhåller bidragett som
finansieras med avgift för de har fler invånarepastoraten som

begravningsplats medeltalet. Beloppenän beräknas med hjälpper
den genomsnittliga kostnaden tillhörig i landet för kyrko-av per

gårdsförvaltning.
Bidragen och avgifterna justeras för varje begravningsplats

med hänsyn till dess storlek, huruvida den ligger invid kyrkaen
och det finns krematorium på den.om

De skäl i föregående avsnitt anförts för utjämning kostnader försom av
drift kyrkobyggnader också iär utsträckning tillämpliga förstorav
begravningsplatser. Deras lokalisering och storlek historiskt givenär och

Ävenkan inte ändras på mycket långän sikt. slutarannat attom man
använda begravningsplats för begravningar kvarstår i många åren nya

underhållsskyldighet. Kostnaden för kyrkogårdsförvaltningen är även
den typiskt strukturell kostnad inte på kortsett sikt kanpastorateten som
påverka.

I regeringens proposition 1995/96:80 med förslag till ändrade
relationer mellan och Svenska kyrkan anförs konsekvensernastaten att
för begravningsverksamheten stat-kyrkarelation skall utredasav en ny
ytterligare. Därvid skall bl.a. följande principer vägledande.vara
Svenska kyrkans huvudmannaskap för huvuddelen begravnings-av
verksamheten skall bestå. Finansieringen begravningsverksamhetenav
skall lokalt förankrad. De tillhör Svenska kyrkan betalar sinavara som
kostnader via kyrkoavgiften.

Pastoraten kommer därmed allt döma ha kvar huvudansvaretatt attav
för begravningsverksamheten. Det för tidigtär ännu bedöma i vadatt
mån den framtida finansieringen verksamheten kan kommaav att
innehålla några utjänmande faktorer. De förslag kan komma framsom
i det fortsatta stat-kyrkaarbetet träda i kraft tidigast år 2000. Medavses
hänsyn till detta finns det anledning överväga utjämningatt ävenen av
de löpande kostnaderna för underhåll begravningsplatser. Det börav

denna utjämningskomponentnoteras kanatt självfinansieradgöras och
därmed lyftas utjämningssystemet såut skulle lämpligt,ur om utananses

den övriga utjämningen påverkas.att Likaså kan komponenten justeras
till nivå den fortsatta utvecklingen föranleder detta.en ny om
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och kostnader för begravningsplatser5.2.1 Ansvar

Anläggande och underhåll begravningsplatser enligt kap § 611 1ärav
församlingar,kyrkolagen angelägenhet för Svenska kyrkans inteen om

regeringen för särskilt fall beslutar uppgiften skall ankommaatt en
borgerlig kommun. Stockholms, Tranås och till viss del i SolnaI

sköts begravningsplatsema efter regeringsbeslut kommunen.kommun av
enförsamlingspastoratförsamlingarna gäller deFör när utgöratt ett

begravningsplatserna. församlingen ingår i obli-sköter de själv När en
begravnings-gatorisk pastoratssamfällighet ankommer skötseln av

på samfälligheten.verksamheten
Även geografiskt jämnt fördelade landet.begravningsplatsema är över

kyrkogård. har deomgärdade Dessutomflesta landskyrkorDe är av en
flera friliggande begravningsplatser. Den enkät-flesta ellerpastorat en

våren 1995 fannsutredningen genomfört visar detundersökning attsom
begravningsplatser det ankommer kyrklig kommun2033 attsom en

vårda.
för begravningsplatsema uppgick år 1993 till 657Driftskostnaderna 1
investeringskostnaderna till 313 miljoner kronor.miljoner kronor och

kyrkogårdsförvaltning redan från år 1989Kostnaderna för särredovisades
då började samla in årlig finansstatistik från alla kyrkokommuner.man

flertalet intäkts- och kostnadsposter ökat under den tidMedan som
kyrkogårdarnastatistiken omfattar, kan investeringarnanotera attman

från 423 till miljoner åren 1989-1993,har minskat 313 kronor mellan
%. fördelade på begravnings-minskning med 26 Kostnaderna antaleten

platser kyrkotillhöriga framgår tabell 5.4.resp. av

underhåll år5.4 drift begravningsplatserTabell Kostnaderna för och av
1993 i kronor

Belopp Belopp Beloppper per
mkr begravningsplats invånare

Drift 1 657 517 000 206

Investeringar 313 98 000 39

Totalt 970 615 000l 245

Driftskostnaderna för kyrkogårdsförvaltning den enskildaär största
i den samlade redovisningen för samtliga kyrkokommuner påposten

lokal nivå. kyrkogårdsförvaltningenTrots så andelutgöratt storen av
ekonomi, har förslag utjämning dessa kostnaderpastoratens om av ge-

utjämningssystemet framinte förts tidigare. Anledningen till dettanom
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gäller begravningsverksamheten har till dekan detnär settatt manvara
direkt sammanhänger med antalet begravningar år.kostnader persom

i anledning begravning kankostnaderPastoratens antas varaav en
landet. kostnader skulle därmedrelativt likartade i olika delar Dessaav

invånare i och det skulle intestå relation till antaleti direkt pastoratet
utjämningför särskild dem.finnas så starka skäl aven

dockför begravningsverksamheten hängertotala kostnaderna ävenDe
underhåll och därmedskötsel ochbegravningsplatsernasmedsamman

enskiltgeografiska spridning. Iantal, storlek och ärderas ett pastorat
nuvarandealltid relaterade tillförhållanden intedessa pastoratets

begravningsplatsernaavfolkningsbygder kanoch behov. Iinvånarantal
gång-varandra. speglaravstånd från Deoch ligga på stortstora envara

skötselnbosättningsförhällanden. Idag måstenäringsliv ochtidsen
bor kvar inomfrånskatteintäkter dembetalas med pastoratet.som nu

dettakyrkogärdsförvaltningen kanför sätttotala kostnadenDen vara
landet.i olika delarfördelad mellanmycket ojämnt pastorat av

verksamhet ochSvenska kyrkans"Nyckeln tilll SCB:s rapport
nyckeltalekonomiska fakta ochpubliceras blandfinanser 1993" annat

bokslut till SCB. Avuppgifter sittlämnatför samtliga pastorat omsom
kyrkogårdsförvaltningdriftskostnaderna förframgår attrapporten

olikakraftigt mellantillhörig varieraruttryckt kronor pastorat.persom
olikakännetecknasdelats in ihar iPastoraten rapporten grupper som av

storstad det inteFörort tilloch tätortsgrad. I ärfolkmängd gruppen
understigerkyrkogårdsförvaltningenmed kostnad förovanligt somen

landsbygds- och glesbygdspastoratinvånare. I är100 kronor gper
ivärden 800ovanliga, med enstaka500 kronor intekostnader överrunt

för olikamedelvärdena deinvånare. vägdakronor De gruppernaper
framgår tabell 5.5.av

kyrkogårdsförvaltning tillhörig,i kronorförTabell 5.5 Driftskostnader per
i olikavägda medelvärden tätortsgrupper

Driftskostnad, kr /tillh.Pastoratsgrupp

148 kri storstad 200 000 inv.Past. mer än
förort till storstad 112 krPast. i

kri stad 50 000 inv 205Past. merstörre än
i medelstor stad 20-50 000 inv 208 krPast.

% tätortsgrad krPast. i mer 80 212änstörre tätort
%i mindre 60 80 tätortsgrad 226 krPast. tätort -

mindre 60 % tätortsgrad 283 krPast. i landsbygd än
i glesbygd 273 krPast.
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Även förskillnader och värdetmedelvärdena uppvisarvägdade stora
storstad.det i förort tillhalv gånger högrelandsbygd två och änär en

begravningskostnaderutjämningModell för5.2.2 av

kanbegravningsverksamheten övervägakostnader för attDe som man
till sinutjämningssystemetigenerell komponent ärutjämna genom en

förModellenför drift kyrkor.kostnadernajämställa medkaraktär att av
föregående avsnittiutformaskan därför sättutjämning somsamma

kyrkobyggnaderna.förbeskrivits
bestämdeskyrkordriftskostnader förför utjämningmodellenI av

antaletutgångspunkt frånmedberäkningarnaanvänds förvärdena som
eftersom detrimligtoch i riket. Det ärkyrkotillhöriga ärpastoratper
för driftentillerlägger skattkyrkotillhörigade pastoratet avsom

kyrkotillhöriga därmedpåbygger denyckeltalDekyrkorna. gersom
jämförelsetal förrättvisande pastoraten.

förhållandetkyrkogârdsförvaltningkostnaderna för ärgällerdetNär
angelägenhet berör allaBegravningsverksamhetenannorlunda. är somen

inte tillhörockså dedissenterskatten bidrarmedborgare. Genom som
därförbegravningsväsendet.för Dettill kostnaderna ärSvenska kyrkan

avseende begrav-invånare vid beräkningarantaletanvändariktigare att
för invånarna iundantagmåste dock görasningskostnader. Här

begravningsverksamhetenEftersomoch Tranås kommuner.Stockholm
invånarna ibörborgerliga kommunen,sköts denhuvudsakligendär av

befolkningsmängden i riket. Med dessabort frånräknasdessa kommuner
invånaretotalt 8 015 4391995-01-01 utgörjusteringar blir det somper

begravningsväsendet.förutjämningsfaktomberäkningar inombasen för
frågorlåtit ingickutredningenenkät ävenI den göra omsom

i detenkäten beskrivsdelbegravningsplatserna. Denna närmareav
begravningsplatserfinns 203framgår det idag 3följande. Av enkäten att

vårda. innebäråligger kyrklig kommun Deti landet det attattensom
begravningsplats.invånare på varjedet i genomsnitt går 2 502

förkyrkogårdsförvaltningen uppgick år 1993Driftskostnaderna för
genomsnittligamiljoner kronor. Densamtliga till 1 657pastorat

uppgårkyrkogârdsförvaltning invånare 1995-01-01kostnaden för per
kronor.därmed till 206

kyrkogårdsförvaltningen såledeskostnaderna för kanUtj ämningen av
invånareprincipen de har färrebyggas enligt att pastorat som perupp

genomsnittet 502 erhåller bidrag betalasbegravningsplats 2än ett som
flera invånare 502 begravningsplats.sådana har 2änpastorat perav som

avgiften begravningsplats beräknasBidraget respektive somper



strukturkostnader SOU 1995:144108 Uzjämning av

begravningsplats ochinvånarantalmellanskillnaden pastoratets per
206 kronor.multiplicerad medmedeltalet,

det beloppkyrkobyggnader behövergäller förvadlikhet medI som
särskildatill demed hänsynjusterasfår frampå detta sättman

här börbegravningsplats. Faktorergäller för varjeförhållanden somsom
den ligger istorlek, huruvidabegravningsplatsensfå genomslag är

den.krematoriumfinnsoch detkyrkaanslutning till ettomen

begravningsplatserenkätUtredningens5.2.3 om

utredningenställdekyrkobyggnaderna ävenenkätensamband medI om
lvändeEnkätentillbegravningsplatsernafrågorantal pastoraten.ett om
iförekonomisktharsamfälligheterochtill allasig pastorat ansvarsom

stycken.cirka 930fastighetsförvaltning,
antaletungefärligadethar uppskattatutredningaroffentligaTidigare

dockfinnsstycken. Det250 och 3 275mellan 3tillbegravningsplatser
begravningsplatser,antaletexaktadetförteckningaktuellinte någon över

jiuppgifterde övrigahellersamfälligheter. Inteochpåfördelade pastorat
finnsintressantabedömtutredningenbegravningsplatserna somom

fördeladeochbegravningsplatsersamtligaför pastorat.samlade per
grundmaterial förerforderlig fördärför varitEnkäten har att enge

ikyrkogårdsför-kostnaderna föränmingför utjteknikenutvärdering avav
samråd medefterbestämtsenkäten harUtformningenvaltningen. av

lgenomförtsoch den harkrematorieförbundochkyrkogårds-Sveriges av
SCB. J

begravningsplatserefter vilkafrågatutredningenenkäten harI som
församlingar inomsamfällighet och i vilkaellerinom varjefinns pastorat

begravningsplat-beskedbegärtsVidare harbelägna.de ärpastoratet om
storlekfrågainvid kyrka. Ibelägendenstorlek ärsamt omenomsens

i någonbegravningsplatsernainplaceraombettshar att avpastoraten
hektar,hektar, 0,5 till 5 5mindre 0,5storleksklasser:följande fyra än

frågatutredningenhektar. Slutligen har20hektartill 20 änstörresamt
begravningsplatsen.finns krematoriumdetom

drygtbegravningsplatserdet finns 3 203Enkäten visar treatt varav
begravnings-kyrka. Cirka 70invidfjärdedelar ligger procent aven

mindre 0,5och 18och hektar änmellan 0,5 5 ärplatserna är procent
klarkrematorier, medfinns detbegravningsplatsernaPå 69hektar. enav
stiftlandet. Lundssödra delen Istiften i denöverrepresentation för av

med krematorium.begravningsplatserfinns 13ensamt
räknati detta sammanhangutredningenbegravningsplats harSom

begravningsplatser. Ett krav börfriliggandekyrkogårdar ochbåde vara
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Ödekyrkogårdarbegravningsplatsen används och vårdas regelbundet.att
och kolerakyrkogârdar endast sköts någon gång är bör inte ingåsom per
i utjämningen. Likaså bör det kyrkogård det åliggervara en som

enligt lag sköta. Privata kyrkogårdar skötspastoratet att som av
enligt avtal eller med hjälp någon form gravfond börpastoratet av av

inte medräknas. Kolumbarier, oftast del kyrkobyggnaden,ärsom en av
bör inte heller omfattas utjämningen. I likhet med vad gällerav som
kyrkobyggnader blir det i tillämpningssituation den beslutandeen
myndigheten får begravningsplats skallavgöra medräknassom om en
eller ej.

Utredningens5.2.4 överväganden

utjämningssystemI uppbyggt påär grundläggande in-ett som en
komstutjämning, kompletterad med utjämning strukturella kostnaderav

det angeläget alla de verkligtär betydande strukturella kostnadernaatt
fångas Storleken och karaktären kostnaderna för kyrkogårds-upp. av
förvaltningen sådana kostnaden hurär den löses siktatt oavsett- -
inte kan lämnas utanför utjämningen. Utredningen föreslår därför att
utjämningssystemet skall innehålla komponent hänsyn tilltaren som
underhållskostnaderna för begravningsplatserna inom pastoraten.

Beräkningen utjämningen för varje enskilt kan intepastoratav
grundas ñnansstatistikens uppgifter eftersom dessa bedöms vara
alltför osäkra. I stället föreslås utjämningen ske med utgångspunkt från
antalet invånare begravningsplats i jämfört med detpastoratet,per
genomsnittliga antalet invånare begravningsplats i riket. Antaletper
invånare i riket minskas därvid med invånarantalet i de borgerliga
kommuner för begravningsverksamhet, för närvarande Stock-som svarar
holms och Tranås kommuner. De vid denna jämförelse harpastorat som

överskott invånare begravningsplats jämfört med genomsnittetett av per
betalar avgift begravningsplats medan med underskottpastoraten per

invånare erhåller bidrag begravningsplats. Bidraget/avgiftenattav per
skillnaden mellanutgör antal tillhöriga begravningsplatspastoratets per

och genomsnittet, multiplicerad med den genomsnittliga kostnaden per
tillhörig i riket för underhåll begravningsplatser.av

Det på detta erhållna grundbeloppetsätt begravningsplats justerasper
sedan med avseende på de särskilda förhållanden gäller för densom
enskilda begravningsplatsen. Sådana justeringar försker storlek, för
friliggande begravningsplatser och för begravningsplatser ärsom
utrustade med krematorier.

Begravningsplatsens storlek den enskilda faktor utredningenär som
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alla slagskostnaderna. Iförbetydelsehar stort settbedömer störst
tidigarestorleken. Somökar medbegravningsplatsfördriftskostnader en

fyrain ienkäten delatsredan ibegravningsplatsernaharnämnts
ditmedelstorlekenhektartill 5klassen 0.5 utgörstorleksklasser, varav

begravningsplatsernamindreDekan räknas.begravningsplatserflertalet
tilläggoch deavdragerhålla störrebidragsfall ettsåledes ibör ettett

olikaväsentligtklassernakanstorleken. Man motsvararför notera att
begravningsplatsernadevarförbegravningsplatserna störrepåstorlek

driftskostnadsupp-ledningMedtillägg.relativtmedföramåste stora av
hektar0,5mindreklassenbedöms ändeltagitutredningengifter avsom

Klassengrundbeloppet.femtiomedavdragmedföra procentböra ett av
ochgrundbidragetgångerbidrag ärmotiverarhektar20 tretill5 ett som

gångerfembidrag ärhektar20klassen över ettden största som
avgift fårerläggaskallFörgrundbeloppet. pastorat enett som

skötseldyraremedförfaktorereffekt,omvänd gerjusteringarna som
högredriftskostnaderlägreinnebärmedan faktoreravgiftlägre gersom

framgårprocentjusteringartillförslagochi klasserIndelningenavgift.
tablå.följandeav

storlekgrundbeloppjusteringtill5.6 FörslagTabell p.g.aav

justeringefterBeloppAntalYtaStorlek
pastorat

AvgiftBidrag

gb1,5gb0,5573ha0,5Liten -
0O2319ha0,5-5,0Medelstor

gb0,6gb3287ha5,0-20Stor
0,4 gb5 gb4520 haMycket stor -

grundbidraggb

flera faktorerfinnskyrkainvidbelägenbegravningsplatsenOm är en
skötselVissunderhållet.förkostnadertalar för lägretypiskt settsom

församlingensDåkyrkan.skötselnmedsamordnagår t.ex. att av
behovheller någotuppstår intekring kyrkansamladförvaltning ofta är

begravnings-belägnaavlägsetmedblir fallettransporter, merasomav
eftersomlägrebegravningarantaletallmänhetiVidareplatser. är

vilkenbedömasvårtutnyttjade. Detfulltoftare ärkyrkogârdarna är att
förhållandenaunderhållskostnadema ochförmedförskillnad dettafaktisk

föreslårUtredningenolikamellanmycketnaturligtvisvarierar pastorat.
begravningsplatserförgrundbidraget görspå 10tillägg procentettatt av

invid kyrkor.liggerintesom
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det finns krematorium begravningsplatsenAtt har bedömtsett
medföra förökade kostnader vilket motiverar ökat bidrag.pastoratet ett
Därvid måste dock hänsyn till krematoriet intäkteräventas att genererar
vid kremeringar icke-pastoratsbor. Andelen kremeringarav av
"utsocknes" varierar kraftigt landet och ligger i medeltal 50över nära

denna faktor bör förhållandevis begränsadDet görprocent. att ges en
med 10 i bidragssituation och detbetydelse. Ett tillägg procent en

avgiftssituation har bedömts rimligt.omvända i en
gäller för kyrkor och övriga strukturkost-likhet med vadI som

de övriganadskomponenter får storleken denna komponent vägas mot
utfallet utjämningen. Utredningenoch det totalakomponenterna mot av

beviljas med tio de justerade beloppfunnit bidrag börhar procentatt av
avgifterna skallenligt ovanstående metod. För de totalaberäknas attsom

självfinansierande avgiftenkomponenten börbidragen ochmotsvara vara
belopp. Med 1995 års värdenpåföras med beräknattretton procent av

beviljas under dessa förutsättningar bidrag med totalt 70bassom
täcks avgifter miljoner kronor.miljoner kronor, vilket 75av

för enskiltfå fram totalbeloppetFör att ett pastorat summeras
grundbeloppen och justeringarna för varje begravningsplats samma

för Bidrag avgifttidigare beskrivits kyrkobyggnaderna.sätt resp.som
den nivâfaktormultipliceras sedan med 0,1 0,13 angettsresp som

ovan.

Översyn nivåerna för justeringarav

tänkbar invändning utjämning enligt denna modellEn ärmot en
naturligtvis bör detaljerad förñnad. Vidden ochgörasatt mer
justeringen skulle då hänsyn till sådana faktorer den exaktataman som
storleken på olika såsom gravkvarter olikamed ytbe-gräsmattor,ytor
läggning och utfomming, häckar, gångar och oanlagd mark Vidarem.m.
skulle sådana kostnader beaktas har samband med begravnings-som
platsens ålder eller särskild hänsyn måste på grund kultur-dessatt tas av
historiska värde.

Om utjämningen skall exakt och heltäckande omfattaoch allavara
måste fullständiga uppgifter de olika faktorerna inhämtaspastorat om

från samtliga I och med eftersträvar hög följsamhetpastorat. att man en
till de faktiska förhållandena bör detta också ske årligen. Sedan måste

kunna visa hur de olika faktorerna i olika tänkbara kom-ävenman -
binationer påverkar kostnaderna för underhållet.-

På gäller för utjämningen kyrkounderhålletsätt trorsamma som av
utredningen inte detta framkomlig Erfarenheternaär visarväg.att atten
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och kostnadskrävande årligen hämta indet mycket arbets-är att
uppgiftslämnare.uppgifter från antal Vissa de be-detaljerade ett stort av

finns troligen inte tillgängliga hosuppgifternagärda pastoraten utan
restriktivbör därför meduppmätningar. Manerfordrar attvaranya

fordras ingåendeadministrativa pålagor. Vidareskapa sådana ennya
frånytterligare uppgiftersin måste byggaanalys, i pasto-tursom

de olika faktorernasambanden mellan ochför bestämmaraten, att
kostnaderna.

utjämningskomponentinte heller dennaMed tanke pä att avses vara
kostnadermindre delheltäckande endast utjämna pastoratensutan aven

utredningen det merarbetebegravningsplatsunderhålletför att somanser
mångainte motiverat. Förutjämning kräverdetaljerad är pastoratmeren

hanteringschablonartadutfall jämfört medskillnaden ikommer en mer
blir arbetskrävandemednackdelarnainte uppväga systemetattatt mer

Även skallför Kyrkofondens styrelsekomplicerat för dem.och som
utjäm-för ñngraderadkostnadernautjämningen skullehantera en mer

bliningskomponent stora.
medoch utvecklas i taktdock förbättraskanKomponenten att

begravningsplatsunderhållet ökar. Deuppgifterkunskaper och om
därför kunnagrundbidragen börför justeringföreslagna nivåerna av

föreslåslikhet med vadfinns grund för detta. Iändras det somom
i ellernivåerna inte låsas fast lagkyrkobyggnaderna börbeträffande

till Kyrkofondens styrelsebör kunna överlämnasförordning det attutan
dem.besluta ändring avom
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Kostnader för icke-tillhöriga5.3

förslag:Utredningens utjämningskomponent införsEn som
icke-tillhöriga. färreutjämnar kostnader för Pastorat med

tillhöriga medeltalet i landet erhåller bidrag betalasän ett som
avgift för de har fler tillhöriga änpastorat somgenom en

medeltalet. Bidrag och avgift beräknas under-som resp.
tillhöriga multiplicerat med genomsnittskostnadenöverskottet av

kyrklig verksamhet.tillhörig för egentligper
bidragen inte blirspärregel införsEn gör att opropor-som
tillhöriga.vid mycket låg andeltionerligt stora

strukturell faktorTillhörigheten5.3.1 som en

Inledning

inte tillhör Svenska kyrkan har ökatbefolkningAndelen landets somav
År det 6,0decennierna. 1977stadigt under de procentsenaste var av
År motsvarande siffrabefolkningen inte tillhörde kyrkan. 1995 varsom

olika ochTillhörigheten varierar starkt mellan13,5 pastoratprocent.
medförlägre andel tillhörigaolika Enpastorat. att pastoratettyper av

och erbjuderSamtidigt har kyrkan funktionerfår lägre skatteintäkter.
uppgifter medförvänder sig till alla invånare. Om sådanatjänster som

får finnskyrkotillhöriga i bära,kostnader de pastoratetsom ensamma
har lägre andel till-skäl stöd till dedet övervägaatt ett pastorat som en

höriga.
tillhörigarelaterad till andelendiskuterar utjämningInnan enman

utveck-frågor skiftande tillhörigheten ochbehöver antal rörande denett
därför uppdragitlingen denna kartläggas. Utredningen har pro-av

tillhörigheten strukturellfessor Göran Gustafsson utreda äratt om en
och utvecklas under de fem till tiofaktor hur den kommer närmasteatt

åren. Uppdraget omfattade för det första klarlägga i vad mån andelenatt
icke-tillhöriga i sammanhänger med strukturella faktorer,ett pastorat
dvs. faktorer inte själv kan påverka. Vidare skullepastoratetsom
undersökas vad det medför föri mån kostnader det inomett pastorat att

finns många inte tillhör kyrkan. Arten ochpastoratet personer som
storleken sådana kostnader skulle möjligt beskrivas. Slutligenav om
önskade utredningen bedömning hur andelen tillhöriga kommeren av

utvecklas tioårsperiodunder från 1995. Gustafssons arbeteatt en
redovisas i ingår i utredningen bilagarapporten som som
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Nuvarande fördelning icke-tillhöriga inom landetav

befolkningsstatistiken uppgifterUr kan inhämtas den nuvarande för-om
delning tillhöriga landet.inom För pastoratsnivån kan följande uppgif-av
ter noteras.

icke-tillhörigaDen genomsnittliga andelen i riket uppgick per
1995-01-01 till 13,53 dvs. den genomsnittliga andelen tillhörigaprocent,

de och samfälligheter deltar utjäm-86,47 Av iprocent. pastoratvar som
ningssystemet finns det 81 stycken där befolk-15än procentmer av
ningen inte tillhör kyrkan.

år frånAndelen tillhöriga vid ingången 1995 varierar mestav som
stiftLillhärdals i Härnösands till 42,6898,51 pastorat procentprocent

stift. Mellan stiften varierar denSpånga församling i Stockholms
i Härnösands stift till 78,2tillhörigheten från 93,5genomsnittliga procent

stiftsnivâ jämfört medstift. Tillhörigheteni Stockholmsprocent
följande tabell.för de icke-tillhöriga visas iskatteunderlaget

andelstift andel icke-tillhöriga och derasTabell 5.7 Fördelning avper av
1995-01-01skatteunderlaget per

Skattcunderlag för icke-Andel icke-tillhöri-Stift
% totalai % folk- tillhöriga i avga av

skatteunderlagetmängden

10,6Uppsala 11,8
1,0 9,2Linköping 1

10,2 9,0Skara
Strängnäs 14,4 12,4
Västerås 10, l 9,3
Växjö 10,8 9,0
Lund 14,5 11,8
Göteborg 15,4 13,2
Karlstad 8,1 7,2
Härnösand 6,5 5,9
Luleå 8,2 8,0
Visby 7,7 8,0
Stockholm 21,8 17,7

Riket 13,5 11,8

Av tabellen framgår i alla stift Visby de icke-tillhörigasutgöratt utom
skatteunderlag lägre andel det totala skatteunderlaget derasänen av
andel befolkningen.av
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Betraktar de olika varierar tillhörigheten frånpastoratsgruppemaman
77 i storstadstyp till 94,1 i landsbygds-pastoratprocent procentav

och 95,0 i glesbygd.pastorat procent
Bilden således ganska entydig det i storstad ochär äratt pastorat

förorter till storstad den lägstahar andelen tillhöriga. Denna bildsom
bekräftas också studerar de enskilda Den högstanär pastoraten.man
andelen tillhöriga finner på landsbygd och i glesbygd, särskilt i deman
nordliga stiften i Visby stift.och

Utvecklingen tillhörighetenav

Göran Gustafssons försök till bedömningI görsrapport ett ut-av
vecklingen kyrkotillhörigheten fram till år 2005. slutsats blirHansav

andelen kyrkotillhöriga in- och utträden och befolk-att genom genom
ningsförändringar minskakommer med halv årligen.att procenten
Ytterligare någon minskning sker de tillhörig-procents genom nya
hetsreglerna innebär dopet eller uttrycklig vilj eförklaring frånattsom en
föräldrarna för inträdeblivit villkor i Svenska kyrkan. eventuellaDe
förändringar kan bli följd ändrade relationer mellan kyrka ochsom en av

svårare bedöma, med utgångspunkt från attitydundersök-ärstat att men
ningar har utträdena beräknats till mellan och5 10 deprocent av
nuvarande kyrkotillhöriga. Sammantaget skulle förändringarna medföra

omkring 70 befolkningen tillhör Svenska kyrkan vid mittenatt procent av
decennium. Det bör betonas detta tal resultatetnästa ärattav av

beräkningar, grundade på bl.a. antal intervju- och enkätundersök-ett
ningar, och inte en prognos.

Antalsmässigt medför nettobortfallet födslar och dödsfall, in-genom
och utträden emigration och immigration minskning desamt en av
kyrkotillhöriga från 7 630 000 vid utgången år 1993 tillpersoner av
ungefär 7 300 000 år 2006. Skulle det tioprocentiga bortfallet av
medlemmar vid ändrad relation mellan och kyrka bli verklighetstaten
skulle antalet tillhöriga minska till 6 400 000 år 2006.personer

Minskningen andelen kyrkotillhöriga sker inte likforrnigt i helaav
landet. Alla de och medför andelenangetts attprocesser som ovan som
tillhöriga minskar verkar pâ minskningarna blirsätt; mycketsamma

i storstäderna, deras förorterstörre och de städerna i mindrestörre än
landsbygd ochtätorter, glesbygd. Det med ojämn fördelningmönster en

tillhörigheten mellan och landsändar vi i före-pastoratstyperav settsom
gående avsnitt kommer således förstärkas.att
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tillhörighetenfördelningenojämnaOrsaker till den av

mellan räckervarierartillhörighetenkonstaterandetEnbart pastoratenatt
vissautjämningsbidrag tillgrund förinteemellertid att styrasom

utjämningskall ärförförutsättning övervägaEn attattpastorat. enman
strukturella orsaker,hartillhörighetenvarierandeockså visas dendet att

siktfall kortienskildadetfaktorerberordvs. pastoratet vartsom
kostnaderuppstårockså visas detmåstepåverka. Detinte själv kan att

alla tillhörrimligtdeticke-tillhöriga ärkopplade till de att somsom
Gustafs-därför bett GöranharUtredningenoch betalar.medkyrkan är

frågeställningar.granska dessasärskiltattson
påstatistiken tyderinledningsvisGustafsson konstaterar attatt en

tillhörbefolkningenandelförändringen i dendelmycket somstor avav
invandrarna intehuvuddelenmedsammanhängerkyrkanSvenska att av

mån andelengranskat i vaddärförharin i kyrkan. Han närmareträtt
invandrare iandelenmedsammanhängeritillhöriga pastoratett

tillhörighet mellanivariationernavisar dåAnalysenbefolkningen. att
andelförklaras hurnittiotill storän procent avpastoraten avmer

utanför Norden. Omi länderföddabefolkning är manpastoratets som
ökarnordiska länderi andraföddatill demhänsyn äräven tar som

utsträckning.i någonförklaringsgraden inte större
stift medtydligast iTendensenbilden densamma. ärPå stiftsnivå blir

och Stock-Lunds, Göteborgsicke-tillhöriga Strängnäs,andelhög som
icke-tillhöriga ochandelensambandet mellanstift därstift.holms De

andel icke-till-stiften med lägstlägstutomnordiskt födda ärandelen är
stift.Luleå och VisbyHärnösands,Karlstads,höriga, dvs.

icke-tillhöriga intemellan andelenvariationernadelDen somav
högfödda kan tänkas beroutomnordisktandelenförklaras t.ex.av

eftersominte kunnat analyserassamband har dockfrikyrklighet. Detta
på pastoratsnivå.finns tillgängligastyrka intedenna faktorsuppgifter om

frikyrklighetmed känd högimaterialetframgår dockDet pastoratattav
förklarastillhörighet inte kanvariationen iandeldetär större somen av

också konstatera i vissautomnordiskt födda. Man kanandelen attav
Malmö, Helsingborg,Stockholm, Göteborg,innerstadsförsamlingar i

förklarasandel icke-tillhörigaoch Lund finns det högreUppsala än som
förklaras därfödda. skulle kunnaandelen icke-nordiskt Detta attavav

inställning i religiösa frågor.med radikalfinns högre andel personeren
variationerna i andelen icke-tillhörigaanalysenSlutsatsen är attav

befolkningenförklaras hur deltill mycket del utgörsstorstor av somav
kan betecknas strukturellutomnordiska invandrare. Detta som enav

enskilda har mycket litenkyrkan och detfaktor Svenska pastoratetsom
påverka.möjlighet att
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Behov5.3.2 utjämning mellan med olikapastoratav
andel tillhöriga

Det andra ledet i diskussionen utjämning skillnader i tillhörighetom av
frågan huruvida det uppstår särskilda kostnaderär behöver utjämnassom
följdtill hög andel icke-tillhöriga. dennaI del har Göran Gustafssonav

hämtat in material från antal representativa olika medett pastorat typav
hög andel icke-tillhöriga. Någon systematisk kartläggning kostnadernaav
har dock inte kunnat ske och frågeställningarna har varit delvis förnya
kyrkoherdarna tillfrågats. Totalt har frågorna belystssom genom
kontakter med kyrkoherdar eller andra befattningshavare i femtiotalett
pastorat.

Från sida har pekat på olika allmänna verksamheterpastoratens man
vänder sig till alla pastoratsinvånare, oberoende de tillhörsom av om

kyrkan eller kan sigDet insatser i samarbete med andraröra om
institutioner i samhället såsom deltagande i kommunernas katastrof-
jourer, verksamhet inom sjukhuskyrkans och samarbete medram
kommunala bostadsbolag i vissa bostadsområden. Vidare samarbetar

oftakyrkan med förskola och skola och informerar kyrkan ellerom
bedriver särskild verksamhet riktad olika skolor. I det diakonalamot
arbetet bortser församlingarna från de hjälpbehövandes kyrkotillhörighet
och det finns visst diakonalt arbete för flyktingaräven direkt riktarsom
sig dem inte tillhör Svenska kyrkan.mot som

icke-tillhörigaDe kan delas i olika kategorier och granskar man
varje kategori för sig finner de kyrkans tjänster i anspråk påatt tarman
något olika Följande huvudkategorier kan iakttas:sätt.

de principiella skäl inte tillhör någon religion eller kyrka,som av-
de tillhör något de svenska frikyrkosamfunden,som av-
de invandrat från nordiskt land olika skäl inte gåttettsom men av-
med i Svenska kyrkan,
de invandrat från utomnordiskt land och tillhör någon deettsom av-
kristna kyrkorna,
de invandrat från utomnordiskt land och tillhör någon icke-ettsom-
kristen religion.

Till den första dessa hör bl. träddeav grupper a. personer som ur
kyrkan under 1970-talet. Enligt de tillfrågade detprästerna inteär
ovanligt denna kategori flera kyrkansatt tjänster itarpersoner ur av
anspråk. Det kan gälla de olika kyrkliga handlingarna och vissa
gudstjänsttyper, särskilt deltagande inämns musikgudstjänster. Dessutom
förekommer det barnen till svenska icke-tillhöriga dennaatt kategoriur
deltar i kyrkans barn- och ungdomsverksamhet.
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de tillhörgrundSvenska kyrkantillhörinteDe ettattavsom
tjänster i någonutnyttja kyrkansintefrikyrkosamfundsvenskt uppges

sådana iblandsamfundenutsträckning. Det nämns ärstörre att somsom
handlingar.kyrkligaför vissakostnaderlokalerkyrkansfår utnyttja utan

deltalandnordisktfrånIcke-tillhöriga kommer annatett uppgessom
nordiskautsträckningungefäriverksamhetenkyrkligai den somsamma

tillhörintetillAnledningenkyrkan.tillhörinvandrare att mansom
gäller vidreglermissförstått deoftaSvenska kyrkan är att somman

oftauppdagas begärmissförståndetNärNorden.flyttning inom man
Svenska kyrkan.inträde i

få delförefallericke-tillhöriga störstdekategoriDen avsomav
kristnaandratillhörinvandrareutomnordiskadekyrkans är somresurser

ochortodoxakatoliker,handi förstasig härkyrkor. Det rör om
nivå medlokalhållmångasamarbetarkyrkanSvenskasyrianer.

ochkyrkadärvid bådeupplåterochinvandrarförsamlingarsådana
inteinvandrarnadärkostnadsfritt. Påtill demförsamlingslokaler orter

i Svenskaoftai ställetdeltar deförsamlingnågonorganiserat egen
vanligt barnDetverksamheter.andra äroch attgudstjänsterkyrkans

ungdoms-ochbarn-Svenska kyrkansideltardessainom grupper
ideltagarnahälftentillfall kan devissa utgöraverksamhet. I avupp

för församlingarna näruppkommaProblem kansådan personergrupper.
Svens-begravning iellerönskemål dopframställerkategoridenna omur

ordning.kyrkanska
ihuvudsakkommer iinvandrarnaicke-kristnautomnordiskaDe

samhällsinsatser,allmännakyrkanskyrkanSvenskamedkontakt genom
flyktingar.sigdirekt riktarsärskilt de insatser motsom

någrauppstår intebeskrivitsverksamheterdemångaI ovansomav
deltarföljd fleratillmerkostnadermarginellaeller endast att personerav

samlingarocholika slaggudstjänstergälleri dem. Det t.ex. somav
individuellverksamheterkrets. Förtillsigvänder större meraaven

kostnaderna ökardärmedocharbetsinsatsernadockgällerkaraktär att
tillhöranspråk, dedem imed antaleti takt oavsetttar ompersoner som

kostnaderindirektakostnader deslagsärskilt äreller ej. Ettkyrkan av
icke-tillhörigaframförs frånönskemålfall dåuppstår i de omsom

ofta utred-Då fordrasordning.Svenska kyrkanshandlingar ikyrkliga
för klarläg-för andra religionerföreträdarekontakter medochningar att

Speciellakyrkan börhur Svenskakyrkorättsliga läget ochdet agera.ga
Svenska kyrkansvissa falluppkommit ikostnader har närtyper av

invand-mellan olikamedlingsuppdragengagerade iblivitförsamlingar
rarsamfund.

möjligtvaritundersökning har det inteGustafssonsI Göran att
storleken på de kost-uppskattatillgängliga materialetdetgrundval av
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uppstånader kan i med andel icke-tillhöriga. Detett pastorat storsom
märka storleken på kostnaderna inte bara varierar med antaletär att att

icke-tillhöriga också sammanhänger vilkenmed de angivnautan av ovan
dominerar inom Slutligen varierar kostnadernapastoratet.grupperna som

viss mån efter vilken inställning det enskilda har tilli riktapastoratet att
verksamhet och de icke-tillhöriga.motresurser

Utredningens överväganden5.3.3

andelen icke-tillhörigaNy utjämningskomponent avseende

Gustafsson genomförtundersökning Göran visar enligtDen som
utredningens uppfattning hög andel icke-tillhöriga iatt ett pastoraten
medför behov mängd olika arbetsinsatser. Dessa kanske förav en var

kostnadskrävande,sig inte så medför de ändåär sammantaget attmen
avsevärda i anspråk. kan visserligen hävda helMantas attresurser en
del de verksamheter kommer de icke-tillhöriga deltill i självaav som

central del uppgiftverket kyrkans verka bland allautgör atten av
människor och sprida sitt budskap. Med sådant betraktelsesätt detärett
främmande utgifter förbetrakta människors dop och deltagandeatt t.ex.
i gudstjänster belastning på ekonomi.pastoratetssom en

kan dock inte bortse från de särskilda insatserMan krävs iatt som
församling med hög andel icke-tillhöriga går de kravutöveren som

normalt kan ställas på församling i folkkyrka bedrivaöppen atten en
utåtriktad verksamhet. När dessa ökade kostnader skall bärasen av en

mindre andel kyrkotillhöriga uppkommer snedfördelning kostnaderen av
det rimligt utjämningssystemet beaktar. Arbetet bland de icke-är attsom

tillhöriga kan i högre grad kyrklig verksamhet betraktasän annan som
förangelägenhet hela Svenska kyrkan. Fördelningen de icke-till-en av

höriga mellan emellertid mycket ojämn och dessutom inteärpastoraten
möjlig för påverka. Den därför strukturell faktorärpastoraten att en som
lämpar sig grund för utjämning.som

Utredningen föreslår därför kostnadsutjämningskomponentatt en ny
införs grundar sig på andelen icke-tillhöriga i Dennaett pastorat.som
faktor årligen kyrkobokföringen och medgerrapporteras genom en
följsamhet i utjämningen. Principen för utjämningen förär samma som
övrig kostnadsutjämning. utgår frånMan medeltalet tillhöriga i riket.
Pastorat med andel tillhöriga lägre medeltalet erhållerär än etten som
bidrag betalas med andel tillhöriga högrepastorat är änsom av en som
medeltalet. Tekniskt går detta till så för varje beräknas huratt pastorat
många tillhöriga skulle haft legat på den procentsatsman om man som
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respektive avgift utgår från under- respektiveriksmedeltalet. Bidragär
jämfört med det teoretiskt beräknade antalet.tillhörigaöverskottet av

bidraget/avgiften blir produkten antalet tillhöriga iStorleken avav
kyrkotillhörig.genomsnittskostnad Ut-överskott ochunder- perenresp.

redovisadeanvända den genomsnittligaförredningen har attstannat
Egentlig verksamhet.för bokslutspostenkostnaden tillhörig i landetper

fastighetsförvaltning och försam-administration,innefattarDenna post
inekonomiska statistik hämtasåterfinns ilingsverksamhet och den som

genomsnittliga kostnadenuppgick denår. 1993från varje Förpastoraten
kyrkotillhörig.krverksamhet till 001för egentlig 1 per

intäkterutjämningsbidraget kan allaGenom pastorat som svarar
för vissa kostnaderfrån de icke-tillhörigatänkta skatteintäktermot upp
dock inteför riket. Bidragetgenomsnittlig nivå utgöratill är avsetten

vissfår fastställas tillkostnadstäckningfullständig procentutan en aven
vid slutlignivåfaktom får bestämmasfullt bidrag. Denna procentsats en

minnetfår då hålla iutjämningskomponenter. Mansammanvägning av
för egentligatillhörig dengenomsnittliga kostnadendenatt per

tillhörig, innefattar kostnaderuppgår 001 krtill 1verksamheten, persom
fastighetsunderhåll ochförinklusive kostnaderför all verksamhet

icke-tillhörigaverksamhet berör debegravningsverksamheten. Den som
kompensationsgrad.för lägrebegränsad vilket talarär art enav mera

nivåtill rimligmåste dock bestämmasslutligaDen procentsatsen en
övriga komponenter i utjämningssystemet. Ut-avvägning medgenom en

bestäms till 30föreslår tillhörighetskomponentenredningen procentatt
ungefärnivå blir denavgifter. Vid dennaför bidrag och sammaav

övriga utjämningskomponenter.storlek som

spärregelBehov av en

detta avsnitt varierar andelenframgår den inledande delenSom avav
också utfalletolika medförtillhöriga kraftigt mellan Det attpastorat. av

kraftigt mellan olika Enligtutjämningskomponenten varierar pastorat.
bidrag enligt denna komponentberäkningar utredningen gjort skullesom

skattekrona.för vissa kunna 40över örepastorat motsvara per
inte går kvantifiera deSamtidigt har utredningen konstaterat detatt att

icke-tillhöriga. kan därmedkostnader följd hög andel Manärsom en av
andelen icke-inte heller kostnaderna ökar i proportion tillavgöra om

utredningen funnit försiktigtillhöriga. denna bakgrund harMot att en
begränsningar inom denutjämning motiverad. bör därförDet görasär

hålls rimlig nivå.erhåller bidrag så dessa Föratt engrupp som
spärregel.sådana begränsningar fordras särskilden
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så den allakonstruerasspärregelnföreslårUtredningen attatt ger
grundläggande bidrag. Vidicke-tillhörigaandelmed hög ettpastorat

storlek gradvisbidragetsökningenicke-tillhöriga kanandelökande av
andelenhar den högstaför deså bidragetned pastoratatttrappas som

för dennaTeknikenproportioner.orimligainte nåricke-tillhöriga av-
följande.föreslås ske enligttrappning

beräknas ibidragetefter principenbidragssidanpåinförsSpärr att
vilkettillhöriga i riket,från medeltaletprocentenheterintervall på fem

nivåfaktorniakttagandemedFullt bidrag86,471995 procent. avvar --
tillhörigagenomsnittetunderförsta femför debeviljas endast procenten

angivna intervallenligt nedangradvisbidragetminskasDärefteri landet.
och procentsatser.

bidragbegränsningtill5.8 FörslagTabell av

bidragetStorlek%Intervall tillhöriga av
30%-igt bidrag% beräknat10086,47 81,47 av-

%75 "76,4781,47 -
50 % "71,4776,47 -

% "4566,4771,47 -
%40 "66,47 61,47-
% "3556,4761,47 -
% "3051,4756,47 -
%25 "46,4751,47 -

20 % "41,4746,47 -
% "1041,47 -

tillhöriga blir det%andel på 75medexempelvisFör ett pastorat en
bidrag30-procentigtoreduceratsåledestotala bidraget ettsumman av
tillriksmedeltalet, 75-undertillhörigaförsta femför de ettprocenten

tillhörigafemföljandeför dereducerat bidrag samtprocentenprocent
mellan 76,47tillhörigaför de 1,4750-procentigt bidrag procentenett

kompliceradkan förefallaBeräkningen äroch 75 procent. menprocent
ändrastillhöriga i landetmedeltaletmed datateknik. Närfullt hanterbar

mån.motsvarandespärregeln justeras iförfår intervallenolika årmellan
exempel.framgår följandebidragberäkningenfullständigaDen avav

Exempel, bidragspastørat
00020A,antal invånare:Pastorat
00015tillhöriga:antal

%75,00tillhöriga:andel
86,47 %tillhöriga i riket:Medeltal
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001 krtillhörig i riketsverksamhetegentligKostnad per
%30bidrag:% beräknatbidraget, iförNivåfaktor av

Avvikelsen itillhöriga.medeltaletfrånavvikelsenberäknas förstUtan spärr
tillhörig. Vidverksamhetenkostnaden förmedmultiplicerastillhörigaantal per
Formeln blirframräknade beloppet.% detbidraget 30blirnivâfaktorvald av

kr688 8880,3krx000 1 0011520 0000,8647x x-

ned till den%-intervall för sigvarjebidraget i 5 procentsatsberäknasMed spärr
understigertillhörigaandelentillhöriga. Närandelpastoratetsmotsvararsom

tabellenenligtbidragetreducering% sker5medgenomsnittet än ovan.avmer

300 300 kr0,3krx1 00181,47% 20 000x86,47% x-
225 225 kr0,750,3x001 krx000x 176,47% 2081,47% x- kr44 144krx0,3x0,50001- x20000xI76,47%
569 669 krbidragSumma

kr219med 119bidragetminskningfalli dettamedfördeSpärren aven

fak-geografiskaberoendeKostnader5.4

torer

hänförkostnaderinförs förUtjämningförslag:Utredningens som
kallortstillägg.och tidigareuppvärmningbebyggelse,till glessig

kyrkoavgiften.allmännadenfinansierasUtjämningen genom

utjämningBehovet5.4.1 av

Inledning

skatte-utjämningssystemetkyrkligagällande äri detHuvudprincipen en
skattekraft.bestämd Denvarjetillförsäkrarkraftsgaranti pastorat ensom

medel-vissuttrycksskattekraftengaranterade procentsats avsom en
förfrån %varierar 95i landet.skattekraften Denna procentsats

nordligastei de16 %Mellansverige till 1Syd- ochi mestpastoraten som
landet.delarna i

till vissahänsynförklarasiSkillnaderna att togprocentsats manav
fastställdekostnadsstrukturkommunernaskyrkliga närdedelar manav

kyrkofondsutred-fannkyrkligt utjämningssystemtillförslagdem. sittl



strukturkostnader 123Utjämning1995:144SOU av

skatteutjämnings-gällandefrån det dåutgånaturligtdetningen attatt var
varierade grund-dessaborgerliga kommunerna. Förför desystemet

tilldärvid hänsynläget.det geografiska Manberoendegarantin tog
transportkost-underhållskostnader,byggnads- ochfaktorersådana som

kallortstillägg.för Dekostnaderuppvärmningskostnader ochnader,
utjämningenborgerligadetkostnaderrörande dessakalkyler grun-som

utredningkommunalekonomiskaårsfrån 1976härrördepådade sig
76.KEU

koppladesdettaskatteutjämningen påkyrkliga sättdenskäl tillEtt att
hoppadesborgerliga kommunernademellanutjämningen atttill manvar

borgerligadetrevisionerregelbundnadedrakunna nyttaatt avav
anpassning detsådanNågonske.kommaföutsattessom attsystemet av

dettill stånd sedankommitdock inteharutjämningssystemetkyrkliga
inkomstutjämningenförjusteringinfördes 1983. Den procentsatsemaav

likformigt medgjordesorsaker ochandrahadeskedde 1989 tre pro-som
kyrkokommuner.samtligaförcentenheter

kommunernaför de kyrkligainkomstutjämningförslag tilldetI som
medmotsvarandefinns intebetänkandedettai systempresenteras

neutralheltföreslåsInkomstutjämningeninkomstgaranti.graderad vara
Utjämningenskattekraften.bygga enbart påocholika regionermellan

särskildställethanteras iskillnaderregionalabland annat genomav
kostnadsutjämning.

beträffande kyrkorföreslårutredningenkostnadsutjämningDen som
detill någrahänsyninnebärbegravningsplatser tyng-och att tar avman

emellertidåterstårför Detkostnadspostema storpastoraten.sta en
församlingsverksamhet inteochadministrationförkostnadspost som

Inkomstutjämningen kankostnadsutjämningen.omfattaskommer att av
verksam-dessabäralikvärdiga attsägas pastoraten resursermerage

tillinte hänsynformföreslagnadock i sinhetskostnader. attDen tar
kostnaderna förskillnader itillupphovförhållandengeografiska ger

undersöka behovetskälfinns därförverksamheten. attDet att av
geografiskt betingadevissautjämningmedkomplettera systemet aven

kostnader.

klimatkostnaderochutjämning glesbygds-Behov avav

kankyrkliga verksamheteni denkostnadsslag ingårdefleraI somav
mellanocholika landsändarstorlek mellanskillnader ikonstateraman

vilkaundersökadärförbörja med måsteTillolika tätortstyper. att man
Härigenomgeografiska förhållanden.orsak ikan ha sinskillnader som

skulle kunna ingå ifaktorerdet finnsklarläggakan ut-ensomomman
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jämning dessa skillnader.av
den kyrkliga ekonomiska statistiken redovisas verksamhetskost-I

naderna följandeunder titlar: Gemensam administration, Prästgårdar och
löneboställen, Fastighets- och kyrkogårdsförvaltning Försam-samt
lingsverksamhet. beteckning dessa verksamheterSom gemensam
används Egentlig verksamhet. Utanförbegreppet den egentliga

ligger för finansiering, där tyngdpunkten liggerverksamheten kostnader
avgifterna till kyrkofonden. begreppet Egentlig verksamhet ingårI

alla sådana verksamheter där kostnaderna kan variera med hänsynsåledes
statistiken har delatstill faktorer. Vid bearbetningen pastoratenyttre av

1med hänsyn till befolkningens storlek ochin i olika kyrkokommuntyper
mellan städer och olika storlek,tätortsgraden. skiljerDär tätorter 1man av

ioch Med hjälp dessa indelningar kanlandsbygd glesbygd. manav
jämföra kostnaderna för egentligt verksamhet i riket med den genomsnitt-

och de olika kommuntypema.liga kostnaden inom var en av
iframgår den statistikKostnadsskillnaden mellan olika tätortstyper av

iför kyrkokommunema årligen sammanställerSCB rapporten isom ifinanser.Nyckeln till Svenska kyrkans verksamhet och Från bokslutet
har följande siffror hämtats.1993

driftskostnaderTabell 5.9 Fördelning i kronorpastoratsgruppper av per
tillhörig 1993, ovägda medelvärden

Egentlig verk- kostnader förPastoratsgrupp Därav gemensam
samhet adm. och församlingsverks.

lirlüllh man; Enormt
Storstad 823 62,65 15

till storstadFörort 796 517 65,0
Större stad 1 065 644 60,5
Medelstor stad 960 551 57,4
Större 923 520 56,3tätort
Mindre 1 049 583 55,6tätort
Landsbygd l 190 610 51,3
Glesbygd 1 310 732 55,9

Genomsnitt i riket 976 565 57,9

Tabellen visar markerat högre totala driftskostnader genomsnittet förän
landsbygd och glesbygd. Begränsas jämförelsen till kost-grupperna

naderna för administration och församlingsverksamheten har förutom
landsbygd och glesbygd i städer högre kostnaderäven störrepastoraten

genomsnittet. Däremot kostnaderna för administrationän ochutgör
församlingsverksamhet mindre andel kostnaderna för den egentligaen av
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blir.mindre tätortsgradenverksamheten
verksamhetskostnadema.uppgiftermotsvarandestiñsnivå finnsPå om

stiftskostnader.genomsnittligabokslutet följandevisar1993För

verksamhetskostnader i kronortotalastift5.10 FördelningTabell per av
års boksluttillhörig, 1993per

admförkostnaderTotalkostnader för DäravStift gemensam
församlingsverksamhetochverksamhetegentlig

BrownKrgnorztillhKrggorztillh.
54,8588074lUppsala
56,96220941Linköping
51,3576l 123Skara
54,9547996Strängnäs
57,0600052Västerås 1
52,35520561Växjö
52,7526998Lund
56,0527941Göteborg
51,6552l 069Karlstad
56,4639133Härnösand 1
61,46541 065Luleå
52,66943191Visby
69,5532765Stockholm
56,0Riket 565998

stiften.de olikamarkerade mellanlikakostnader inteSkillnaderna i är
glesareinslagstift meddock ikostnaderna återfinns störrehögstaDe av

ocksåuppvisarstiftstiften. Visbynordligalandsbygd och i debefolkad
stift.tal övrigaväsentligt högre än

har högreoch stiftvissaförhållandetDet pastoratsgrupperatt
inteemellertidandraverksamhetenför egentligakostnader den sägerän

tänkasförklaringar kanolikaFleratill skillnaderna.orsakennågot om
såförhåller sigsannoliktdetkostnadsläget. Förutom atttill det högre att

sådanaocksåförklaringenkanklimat spelarglesbygd och vara
avgiftsbe-ambitionsnivå och lägreservice- ochhögrefaktorer som

Även skillnader.leder tillförvaltningeneffektivitet iolika högläggning.
kostnaderutjämnatillemellertid endastsyftarUtjämningssystemet att

faktorersådanafaktorer, dvs.strukturellaberor på pastoratensomsom
skillnaderpåkostnader berorskallpåverka.själva kan Däremot som

i olikatill uttryckkommautjämnas,ambitionsnivå intei ut-utan
grundskall kunnaskillnadenkonstaterade utgöradebitering. denFör att

huvud-den inteövertygaddärförutjämning börför attomvaraman
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sakligen beror på högre service- eller ambitionsnivå. denna frågaI gör
utredningen följande bedömning.

alla deAv utredningar gjorts beträffande kommunal utjämningsom
under tid kan slutsatsen dras det mycket svårt med någonäratt attsenare
grad säkerhet objektivt konstatera huruvida kostnadsskillnader hänförav
sig till olika grader ambitionsnivå. finnsDet så många faktorer att taav

dethänsyn till svårt isolera enskild faktor orsak tilläratt att en som
högre kostnader. exempel sådana faktorer har betydelse förSom på som

det kyrkliga området skulle befolk-kostnaderna inom kunna nämnast.ex.
ningens sammansättning med hänsyn till ålder och kön, befolkningens

följande deltagande den kyrkliga verksamheten,kyrklighet och därav i
binds tidskrävande klimat-långa avstånd personalgör attsom av resor,

fordrasfaktorer, bygg- och lokalkostnader. skulle ingående,Det en
vetenskapligt upplagd undersökning för kunna fastställa vilkaatt
merkostnader hänför sig till och dessa olika faktorer samtensom var av
vilka kostnader normala och vilka skulle kunna beroär sägassom som

alltför hög service- eller ambitionsnivå. sådan undersökningEnen
utredning.inte inom for dennaramenryms

syftet med utjämningen fullständig utjämning allaOm avvore en
strukturella kostnadsskillnader detaljerad undersökningvore en av
kostnaderna nödvändig. Målsättningen för utjämningssystemet dockär
inte så långtgående har begränsats till den skall resultera iutan att

förutsättningar.väsentligen likvärdiga ekonomiska kan därför enligtMan
uppfattning detta förautredningens i avseende förenklatett resonemang.

ökad förNär klart kostnad den egentliga verksamheten kan konstate-en
vid minskande tätortsgrad det inte rimligt förklaring tillär attras som

detta samtliga i de glesare befolkade områdena såanta att pastorat
entydigt har högre ambitioner i Eftersom talarän tätorter.pastorat man

de genomsnittliga värdena inom bör rimligen de högreom gruppen
kostnaderna avspegla där finns bakomliggande högre, föratt en

opåverkbar kostnadsnivå. hypotes inte denDenna motsägspastoraten av
analys Svenska kyrkans ekonomi Statskontoret genomförtav som
utredningen. denna har funnitI församlingsverksamhetenattman som-

den verksamhetstyp själva har möjlighetär störstpastoraten attsom
påverka den har den minsta spännvidden mellan kyrkokom-är som-

vad gäller de genomsnittliga kostnaderna tillhörig.mungruppema per
Även detta talar för det i andra verksamheter finns kostnaderatt som

inte själva kan påverka. bör dåDet godtagbart läggapastoraten attvara
denna konstaterade faktiska skillnad till grund för kostnadsutjämning,en

i detalj kan bestämma vad den orsakasutan att man av.
Med ledning de genomsnittskostnader gårpresenteratsav som ovan

det utläsa de ökade kostnaderna relaterade till minskandeatt äratt
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i landetoch de också ökar längretätortsgrad ärpastoratetatt norrut
tillhänföra fördyringama glesligger då till handsbeläget. Det nära att

bebyggelsen medför ökade kost-klimatfaktom. glesabebyggelse och Den
personal vidverksamhet. binderi all Dennader för äventransporter

kanpersonalbehovet. Slutligenvilket ökardessa pastoratettransporter
för kunna invånarnaverksamhet flerasprida sin påbehöva attorter ge

gällermedför fördyring vadKlimatfaktomrimlig.serviceden ärsom
alla de verksamheteruppvärmning ibyggnation och pastoratetsom

lönelägeinneburit högreharKlimatetbedriver. även ett genom
kallortstilläggenavtalsregleradei vissa län. De ärkallortstilläggen

avtaladestället ingå i deiavskaffade, tilläggen ansesmennumera
områden.inom dessalönerna

glesbygds- ochsärskild utjämningdärförföreslårUtredningen aven
tabellernaidekompenseraklimatkostnader pastorat ovansomavsessom

till de faktorerMed hänsynverksamhetskostnader.har högre att som
motiveratdetvarandra kankostnadsökningarmedför atttangerar vara

sammanhålleninombetingade utjämningengeografisktbehandla den en
med ungefárligen likafaktorerna f°ar ingådärutjämningskomponent stora

andelar.
framgår tidigarekomponentenbör ingå ifaktorerDe är som avsom

ochglesbygdsdel, dels energi-allmändels upp-enenresonemang
det högre lönelägetdels del bygger påvännningsdel samt somsomen

dessaföljande kommer ochkallortstilläggen. detfrån Ihärrör en avvar
delar belysas.att

hänförliga till glesUtjämning kostnader5.4.2 av

bebyggelse

Tekniken för utjämning

förhögre i glesbygd bådeVi har kunnat konstatera kostnaderna äratt
för administration ochegentliga verksamheten helhet ochden som

den tillgängliga statistiken kan dock inteförsamlingsverksamhet. Ur
betyder fördirekt avläsas vilka faktorer i glesbygdspastorat mestett som

kostnaderna och hur dessa faktorer förhåller sig till varandra. kanDet
därför inledningsvis sin plats diskutera tekniken förpå att ut-vara
jämning.

metod för utjämning kostnaderna för verksamhetEn är attav en
analysera och de variabler har betydelse för kostnaderna.var en av som
Med utgångspunkt från analysen formelkonstrueras sedan vägeren som

de olika kostnadsslagen utjämnings-och resulterar i önskatettsamman
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bidrag till de kommuner har värden bestämtsämre än ettsom nor-
malvärde. i huvudsak dennaDet teknik för deär övervägssom
borgerliga kommunerna. harMan där analyserat olika kostnadskompo-

har samband med glesbygd eller klimatrelaterade. Kompo-nenter ärsom
har sedan till ersättning för administration,vägtsnentema samman en

och räddningstjänst i glesbygd och olika ersättningar för byggkost-resor
nader, och kallortstillägg.uppvärmning

Analyserar olika kostnadsslag för sig kan resultatet bli attman var
vissa kostnader exempelvis byggkostnader högre i storstad ochär- -

i glesbygd och stödet borde då riktas till denna kyrko-tätort än grupp av
kommuner. Andra kostnader utpräglade glesbygdskostnader såsomär

och resekostnader följd långa avstånd. Ytterligareärtransport- som en av
andra klimatberoende och gäller då både i glesbygd och inomär tätort
i den nordliga delen landet.av

Svårigheten utjämningsmodellmed detta slag välja deär att uten av
kostnadsvariabler relevanta. vårt fall skallI variablema ha klartärsom
samband med och betydelse för den kyrkliga verksamhet ut-som
jämningssystemet skall stödja. dessa variablerFör måste sedan en
kostnadsanalys otvetydigt visar de strukturella skillnadernagöras som
i kostnader nivå ligger så pastoratsnivån möjligt.näraen som som

kan uppkomma svårigheter därförHär den statistik finns tillgåatt attsom
uppbyggd läns-på eller lägst kommunbas. Slutligen skall de olikaär

variablemas betydelse viktas till ersättning motsamman en som svarar
verkliga kostnadsstruktur. modellEn detta slag resulterarpastoratens av

ofta i flertal olika kostnadsvariabler byggs i utjämningen ochatt ett
tenderar bli tämligen komplicerad. Den kräver fortlöpandeatt även över-

för tillförsäkra värdena för de olika variablema aktuella.att ärattsyn
metodEn betydligt enklare tillämpa ochär attannan som som

tydligare anknyter till den kyrkliga verksamheten utgå från deär att
kostnadsskillnader faktiskt konstaterats mellan kyrkokommunersom av
olika slag. Vi har i tidigare avsnitt konstaterat den kyrkligaatt
ekonomiska statistiken inte helt tillförlitlig pastoratsnivå. Utjäm-är
ningen kan därför inte bygga på de värden varje enskilt pastoratsom

in. Däremot torde de aggregerade värdena riksnivåpårapporterat vara
betydligt användbara. På riksnivå får enskilda felaktigheter inte såmera

genomslag och kan i utsträckning jämna varandra.stort även stor antas ut
Med denna metod blir det skillnaden mellan den genomsnittliga

kostnaden kyrkotillhörig för inom glesbygdspastoratpastoratper gruppen
jämfört med den genomsnittliga kostnaden for verksamhet församma
samtliga blir utgångspunkten för utjämningen. tabellAv 5.9pastorat som
framgår denna skillnad i bokslut1993 års uppgick till kronor334att per
tillhörig kr1 310 976 kr för den egentliga verksamheten. Detta värde-
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uppgifter fram i bokslutsstatisti-i takt medårligenf°arjusteras tasatt nya
kyrkotillhöriga iblir antaletenskildaför detBidragetken. pastoratet

inteBidragetkronor.multiplicerat 334 är attavsettpastoratet vara
sedan medmultiplicerasframräknade beloppetdethundraprocentigt utan

Glesbygdskomponentenrimlig.bedömsnivåfaktorden procentsats som
geografis-i utjärnningenden delkomponentbör väger tyngst avsomvara

bestäms tillprocentnivândärförUtredningen föreslårskillnader.ka att
bidrag.fullt35 procent av

utjämningenOmfattningen av

bebyggelse.begreppet glesdefinitionentydigfinns inte någotDet av
ändamål indelningenvilkaberoende påvarieraBetydelsen kan avsevärt

finnsberörs.enheter Detdestorleken påskall tjäna och t.ex.som
föri förordningenandraborgerliga kommuner,förglesbygdskriterier

fördelningmålområden förs.k.andra förytterligareglesbygdsstöd och
strukturfonder.frånstöd EU:sav

i kommungrupperborgerliga kommunernadeindelningenVid av
invånaretätortsgrad,folkmängd, läge,variabler:följandeanvänds per

kmz borgerliga kommunernatill deMed hänsynnäringsstruktur.och att
dende kyrkliga kommunernabetydligt ärgenomsnittligt änstörreär

sammanhang.dettatillämplig idirektinteindelningenborgerliga
Även medgruppindelning gjortsharkyrkliga kommunernaför de en

ursprungligenIndelningen harvariabler.liknandeutgångspunkt från
Kyrkobered-frånuppdragförinomStatskontoretutarbetats ettramenav

Indelningenutjämningssystemet.kyrkligadetanalyseraningen att som
redovisning ochviddärefterhar använtsomfattar åtta pastoratsgmpper

frånsamlarårligenSCBstatistikekonomiskadenanalys somav
pastoraten.

iglesbygdindelning definieras pastoratdennaI somgruppen
kmz tätortsgrad under 75ochinvånaremed mindre 6,0glesbygd än per

vid ingångendefinition 115med dennafinnsDet pastoratprocent. som
943Totalt bodde 329glesbygd.hänförs tillår 1995 gruppenav

i sådanakyrkotillhöriga pastorat.
kyrkliga kommunernadeindelningdenUtredningen somavanser

aktuellaanvändas för denkanantal år ut-ochgjorts ävenanvänts ettnu
anpassad till ochstatistiken redankyrkligaDenjämningskomponenten. är

antaletmedförIndelningenpastoratsgruppsnivå. äventillgänglig på att
anledningdärför inte någonfinnsrimligt.blir Det attglesbygdspastorat

glesbygd.ibidrag tillfördelningförgrund pastoratöverväga avannanen
ihögretillämpas deutjämningssystemnuvarande procentsatsemaI
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inkomstutjämningen huvudsakligen för i Gotlands, Jämtlands,pastorat
Västerbottens och Norrbottens län. dessa län gäller den högreInom

för samtliga kyrkokommuntyper, alltsåprocentsatsen ävent.ex. pastorat
omfattar medelstora städer och Med hänsyn till dentätorter. attsom nu

aktuella glesbygdsrelateradekomponenten utjämna typiskaattavser mer-
kostnader kan naturligtvis inte sådana omfattas den föreslagnapastorat av

kan diskuteras landsbygdspastoratenutjämningen. Däremot ävenom
borde omfattas utjämningen.av

pastoratsgruppsindelningen definieras landsbygdspastoratI ettsom
tätortsgrad. landsbygds-med mindre 60 Gruppenänpastorat procents

den alla kyrkokommuntyper med 317är största pastorat.pastorat av
iomfattar relativt olika storlek och karaktär allaGruppen pastorat av

flertaletfinns därför inte underlag fördelar landet. Det att anta att avav
glesbygdskaraktär utjämningen kompenseraproblemde attsom avserav

vanligt förekommande hos alla dessa pastorat.är
nivån bidragenbeviljas landsortsgruppen måsteSkulle bidrag även

orimligt genomslag i denför komponenten inte skall fåsänkas stortatt
sidan medföra bidragen tillutjämningen. skulle å andratotala Det att

väsentligt mindre och de skulle därmed inte bliglesbygdspastoraten blir
stöddet avsetts.som

slutliga avvägningen mellan utjämningskomponentema måsteVid den
stifttill utfallet totalt för olika regioner, ochhänsynäven pastorat,tas

Testkömin visar landsbygdspastoratkyrkokommuntyper. attgar gruppen
förtotala bidrag utjämningen kostnaderna kyrkorfår väsentliga genom av

betydande ytterligare bidragoch begravningsplatser. Ett typav en som
landsbygdsgruppen skulle medföratillfaller alla i lands-attpastorat

medel fördelas utjämningenbygden får för del destor som genomen av
relativt till andra pastoratsgrupper.

Med hänsyn till de överväganden utredningenangettssom ovan anser
utjämningen glesbygdskostnader enbart bör omfatta de pastoratatt av

finansstatistiken klassats glesbygdspastorat.i somsom

Utjämning uppvärmningskostnader5.4.3 av

beaktas i nuvarandeUppvärmningskostnadema utjämningssystem genom
de skillnader i garantiprocenten gäller mellan i olika län.pastoratensom
Utjämning kostnader för uppvärmning har också ingått i alla deav

till mellan de borgerligaförslag utjämning kommunerna behandlatssom
år. Kostnaderna i hög grad sådan kostnadär pastoratensenare en som

själva inte kan påverka och lämpar sig därför för utjämning.
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Utjämningen klimatrelaterade kostnader mellan de borgerligaav
kommunerna bygger energiindex tagits fram i början 1980-ett som
talet och speglar skillnader i uppvärmningskostnader i kommunägdasom
fastigheter. Index har beräknats för varje kommun och varierar från 0,9

södra Skåne till ii 1,45 Kiruna kommun. den borgerliga utjämningenI
multipliceras index med den genomsnittliga uppvärmningskostnaden per

fåttinvånare och år. har fram utgå frånDenna attman genom genom-
snittliga lokalytor för kommunerna. Tillägg för indexvärden 1,0överges
och avdrag beräknas för index under Tilläggen/avdragen viktas1,0. med

tillhänsyn antalet invånare.
Utjämningen uppvärmningskostnadema för de kyrkliga kommuner-av

byggas liknandebör kunna på Vi har emellertid inte tillgångsätt.na upp
till uppgifter de lokalytor kyrkokommunema disponerar. ställetIom som

kunna från den genomsnittliga kostnadenbör utgå för fastig-man
hetsskötsel kyrkotillhörig. Den kan beräknas med hjälp SCB:sper av

för kyrkligastatistik samtliga kommuner lokal nivå. Där uppgick
kostnaderna för fastighets- och kyrkogårdsförvaltning för 1993 till totalt

miljoner189 kronor. denna ingår kostnader för drift kyrkor,3 I post av
församlingslokaler, hyresfastigheter och kyrkogårdar. tillhörig blirPer

för fastighetsunderhållkostnaden kronor. Om uppvärmningskost-418ca
driftskostnadernanademas andel de totala uppskattas tillav samma

storlek för de borgerliga kommunerna, dvs. till 1/6 totalkost-som av
nadema, kommer den genomsnittliga uppvärmningskostnaden uppgåatt
till kronor tillhörig och70 år.ca per

kostnad multipliceras sedanDenna med antalet tillhöriga i pastoratet
erhåller föroch på så schablonberäknad kostnadsättman en upp-
förvärmning de ligger i kommun medFörpastoratet. pastorat som en

energi-index multipliceras slutligen uppvärmningskostnaden1,0 medöver
index. ökning beloppet detta medförDen 100-utgör pastoratetsav som
procentiga bidrag för uppvärmning.

likhet med övriga strukturkostnadsfaktorerI kan denna faktor få slå
fulltigenom behöver så den till börja medDen utgörut. att attanpassas

mindre del utjämningskomponenten för geografiska skillnader.en av
komponent skall i sin andra strukturkostnadskom-Denna vägastur mot

tillhörighet, kyrkor och begravningsplatser. Utredningenponenter som
funnithar bidrag för uppvärmningskostnader därför börpastoratens

uppgå till fullt bidrag.70 procent av
denna förMed teknik får formeln bidrag följande utseende.

Bidrag 70 kr antal tillhöriga i Indexpastoratet 1,0 0,7x x x-
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Kallortstillägg5.4.4

kompensa-ingår ävenutjämningssystemetsgällande procentsatserdetI
Detsammakallortstilläggenlönekostnaderökadeför detion gav.som

borgerliga kommuner.mellanutjämningförtidigaregäller system
innebarocharbetsmarknadenavtaltidigareingick iKallortstillägg

tilläggtillhadekallortsområdenolika rättfyrainomarbetstagareatt
med 1994ochFråntillfrån 8lvissa procent.medlönen procentsatser,

tilläggenställetavtalen. Iutgåttkallortstilläggenemellertidhar ansesur
områdenberördaLöneläget iavtalade lönen.ordinariei deningånumera

områden.andrainärvarande högredärför för änär
löneläge kommerförhöjdadetta atthur längebedömasvårtDet är att

antal år kankallortsområdena. Först etttidigarei debestå manom
emellertidfinnssiktPå kortblir.löneutvecklingenhurkonstatera
mellan deutjämningenfaktor. Iicke-påverkbarkostnaden som en

utjämnasskillnad bördennabedömtharkommunernaborgerliga attman
vidbestå fårskall övervägasutjämningenlängehurfråganoch att om
intefinnerUtredningenutjämningssystemet.översynstörrenästa av

kyrkligadenbeträffarvadbedömningtill någonanledning annan
ingå idärförkallortskostnad börutjämningEnutjämningen. av

kostnader.betingadegeografisktutjämningen av
används förliknande denkanutjämningenför görasTekniken som

borgerliga kommunernadeuppvärmningskostnader. Förutjämningen av
genomsnittligadenframtagetkallortsindexfinns angerett som

kunnaindex börkommunen. Dettaikallortstilläggförprocentsatsen
kommun.iingårdedirekt påanvändas pastorat respsom

lokalkyrkokommunersamtligastatistik förekonomiskaSCB:sAv
tillarvodenexklpersonalkostnadematotaladeframgårnivå att

1993.vid utgångenkronormiljardertill 4,8uppgårförtroendevalda avca
därmedriket kantillhörig ilönekostnadengenomsnittligaDen per

medmultipliceraskostnadkronor. Dennaavrundat 630tillberäknas
överstiger 1,0indexdeloch denitillhörigaantalet pastoratet somav

Även fårbidragför dettabidrag.procentiga100vilket pastoratetsger
medrimlignivåtillreduceras ärbördetundersökasdärefter somenom

utjämningskomponenter.övrigaochdennaifaktorertill övrigahänsyn
reduceringså ärinteemellertid beloppen tungt attfalldettaI väger en

följande.därförblirbidragförFormelnnödvändig.

kallortsindex 1,0pastoratettillhöriga iantaletkr630Bidrag xx -
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Finansiering utjämningsfaktorema5.4.5 av

övriga strukturkostnader har tekniken varitVid utjämningen utgåattav
för opåverkbar faktor. medmedelvärde Pastoratfrån ett en gynnsammare

avgift förförhållanden medelvärdet har fått betala använtsän atten som
förhållanden medelvärdet.bidrag till medfinansiera sämre änpastorat

diskuterar ingår olika delkompo-den utjämningskomponent viI trenu
glesbygdsfaktom och kallortstilläggen byggerdessaTvånenter. av --

interelaterade till medelvärden. gårfaktorer inte Detär t.ex. attsom
i vilken grad depastoratsgruppsindelningen beräknafrån pastorat som

bidra till finansieringen delkompo-glesbygdsgruppen skalltillhör av
endast alternativ,kallortsbidrag gäller tvådelkomponentenFörnenten.

intei kallortsområden eller inte.ligger Dettaantingen pastoraten ger
beräkning avgifter för finansiering komponenten.ledning förnågon av av

föreslår utredningen hela denna komponentdenna bakgrundMot att
avgift beräknas skatteunderlagfinansieras pastoratenssomgenom en

alla bidrag enligt komponenten täcks.och bestäms så attsom
får bidrag samtidigt skallkan ifrågasättasDet ett pastorat somom

detta avgift. Normalt vill undvikamed och finansiera mangenom envara
och minusposter. detta fall kan emellertidsådan rundgång plus- Ien av

inteerhålla mindre bidrag i delkomponentema,ettett pastorat en menav
då inte självklart skallbidrag enligt de övriga. Detnågot är att man vara

finansieringen övriga delar. i stället låtabefriad från Att ett pastoratav
föravgift för endast någon delkomponent inte de övrigabetala av men

krångliga kan konstaterasskulle medföra onödigt beräkningar. Vidare
erhåller bidrag för denna kostnader.relativt många Detpastorat typatt av

skulle därför bli kännbara avgifter hela avgiftsbördan skall bärasom av
föreslår därför samtliga får bidraövriga Utredningen att pastoratpastorat.

för samtliga delkomponenter.med avgifter för täcka kostnaderna Påatt
nuvarande nivå innebär det avgift skattekrona.öreettcaen per
Avgiften den allmänna kyrkoavgiften.deltas ut som en av
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Kyrkobyggnadsbidrag6

Utredningens Kyrkobyggnadsbidragetförslag: behålls som en
komponent i utjämningssystemet. Bidraget skall kunna användas
för alla arbeten kyrka. Beslutanderätten bidragenöveren
flyttas till stiftsstyrelsema. Kyrkofondens styrelse fastställer
årligen ramanslag för stiften.

Kyrkobyggnadsbidraget infördes den januari1 1989 och har därmed varit
i funktion i år. Från de första åren ha varit mindre omfattningattsex av

bidragethar utvecklats till bli de bidragsbeloppenstörreatt ett av som
Ävenkyrkofonden betalar vissa krav på ändringar i hanteringenut. om

bidraget har framförts, har bidraget sådant inte ifrågasätts. dettalav som
avsnitt granskar utredningen hur bidraget fungerat och dess roll i ett nytt
utjämningssystem.

6.1 Kyrkobyggnadsbidraget i praktisk till-

lämpning

6.1 Bidragets omfattning

den slutliga författningsregleringenI kyrkobyggnadsbidraget bestäm-av
des bidraget fick beviljas till kostnadskrävandeatt underhåll och
restaurering kulturhistoriskt värdefull kyrka. Med denna avgräns-av en
ning utesluts till börja med de löpande, mindre underhålls- ochatt
driftskostnadema. Genom begränsningen till kulturhistoriskt värdefulla
kyrkor får bidraget vidare tyngdpunkt i kostnader betingadeären som

kyrkans kulturhistoriska värde. Slutligen föreskrivs i kyrkolagenav att
bidrag får beviljas har behov bidraget. Det innebärpastorat attsom av

prövning ekonomiska förhållanden alltid sker innanpastoratets bi-en av
drag beviljas. Bidragen inte generella beviljasär efter särskildutan an-
sökan från pastoratet.
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från drygthar utvecklatskyrkobyggnadsbidragbeviljadeSumman av
miljoner kronortill 90vidmiljoner kronor utgöra30 starten att canu

höjdes nivånbudgeti kyrkofondensomdisponeringarårligen. Genom
fann denKyrkofondens styrelsehärtillSkäletkraftigt år 1991. attattvar

bidrogoffentligamotiverade allabyggkonjunkturenförsvagade att organ
bygg-Samtidigt hadebyggarbetslösheten i landet.minskatill försökaatt
igångfördelaktigtgjorde detvilket sättaminskatkostnadema att

fortfarandeharbedömningarrenoveringsarbeten. Dessa ansetts vara
nivå.höglegat kvarbidraget hargiltiga och en

visatbidrag haransökningarantaletUtvecklingen enomav
antaletdet första åretansökningar167ökning. Frånmotsvarande steg

till 260 årdärefter sjunkaför1993,stycken år320till attmestsom
de generelltsamband medsannoliktminskning har sämre1994. Denna

årenkyrkokommunemasig förförväntarvillkorekonomiska som man
Även kyrkore-innebärkyrkobyggnadsbidragmed1995 1996. ett en-

vilket kanföråtagandeekonomisktnovering pastoratet,ett stort man
läge.ekonomisktosäkertsig itveka ettatt ge

hälften ansök-för isöker bidragåtgärder ärDe pastoraten avcasom
dominerar. Ca 25och takfasaderdär arbetenåtgärder,ningarna yttre

renoveringar och 10enbart inreansökningarnaprocent caavserav
enskilda åt-orgelrenoveringmedinredning, störstaprocent somavser

totalrenoveringar.ansökningarnaOmkringgärd. 15 procent avserav
totalkostnad för plane-beräknadfåransökningarna1 pastoraten uppge

beräknade total-ochantalet ansökningarUtvecklingenrade arbeten. av
funnits framgårkyrkobyggnadsbidragetunder de årkostnader avsom

följande tabell.

1989-1995,totala kostnaderberäknadeansökningar och6.1 AntalTabell
miljoner kr.

1994År 199519931991 19921989 1990

320 260222 298200 237167Antal ansök-
ningar.

316317 415357 326190 223Beräknad total-
kostnad, mkr

1,30 1,221,061,12 1,51 1,47Kostnadperan- 1,14
mkrsökan,

planeradeomfattning destabil genomsnittligrelativtTabellen visar en
ansök-bero enstakaför vissa år kanbeloppenarbetena. De högre

finns renoveringarexempelrenoveringar,ningar rörande stora upp
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till 30 miljoner kronor.
Motsvarande sammanställning antalet beviljade ansökningar ochav

totala beviljade belopp framgår tabell 6.2.av

Tabell 6.2 Antal beviljade ansökningar och belopp 1989-1994. Mkr.

Är 1989 1990 1991 1992 1993 1994
Beviljade ansök- 70 59 176 152 195 200
ningar.

Totalt beviljat 24,6 24,7 85,0 69,6 89,5 101
belopp, mkr

Genomsnittligt bi- 0,35 0,42 0,48 0,46 0,46 0,50
drag, mkr

Även det genomsnittliga bidraget uppvisar relativt stabilitet. Framstoren
1994 hade 59 de dittills sökt bidrag ocksåt.o.m. procent pastoratav som

beviljats sådant.ett
ämförsJ de beräknade totalkostnaderna för renoveringarna med de

kyrkobyggnadsbidrag beviljats, visar det sig bidragenattsom numera
i genomsnitt täcker cirka fjärdedel kyrkorenoveringsbehovet hosen av
de söker bidrag. Detta visas i tabellen nedan.pastorat som

Tabell 6.3 förhållandeBeviljade bidrag i till beräknade totala kostnader
1989 1994. Miljoner kronor.-

År 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Beräknade totalkost- 190 223 357 326 317 415
nader

Totalt beviljat belopp 24,6 24,7 85,0 69,6 89,5 101

Bidragi % total- % %13 11 24 % %21 28 % 24 %av
kostnaden

För varje fastställs bidraget procentandel mellan 20pastorat som en -
80 de bidragsberättigade kostnaderna, varför bidragsprocentenprocent av

deti enskilda ärendet avviker kraftigt från ovanstående genomsnittssiff-
Relativt få ansökningar renovering istörre med såror. pastoratavser
ekonomi den högsta bidragsprocenten kan tillämpas.attsvag
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bidragFördelningen6.1.2 av

harsamfälligheterellerbeviljas ansvaretkan endastBidrag pastorat som
iförsamlingarinte dekyrkobyggnaderna,underhållvård ochför av

egendom. Vidlösaför kyrkornasflerförsamlingspastorat som svarar
ochtillbehördessbyggnaden ochmellangåravgörande gränsenvarav

uttalandenmedenlighetstyrelse iKyrkofondensharegendomenlösaden
egendom.fastdefinitionjordabalkensföljavaltförarbeteni lagens att av

och bi-byggnadstillbehörÖverfört medför dettapå kyrkor att som
ochorgelfastbänkinredning,fastbetraktasdragsberättigat t.ex

klockstapel,sammanhangi detta ävenräknasfastighetenTillpredikstol.
kyrkan.medhängerportalerochkyrkogårdsmurar sammansom

fastig-andrasiktehandförstaregler ijordabalkens tarEftersom
frågorpå allauttömmandeintelagstiftningenkyrkorheter än svarger

fall enförsam-deIegendom.och lösfastmellangränsdragningenom
gällerbidragsökersamfälligheterekonomiskatotalaochlingspastorat

dåkanDetegendomen.den lösaförhardessa ävendessutom att ansvar
hänför sigkostnadersärskiljatotalentreprenadsvårt somatt enurvara

kanpraktikeninventarier igränsenDettatill denna. gör mot varaatt
lägen.upprätthålla i allasvår att

kulturhistoriskttillbidrag skallföreskriverlagenoch medI attatt
RAÄ beredasskallRiksantikvarieämbetetochvärdefulla kyrkor att

kulturhistoriska be-deharansökningarna,sigtillfälle överatt yttra
byggdakyrkorallabidragspraxis. Förigenomslagfåttdömningarna stort

enligtgällerkyrkornasvenskadehuvuddelenvilketföre 1940 är av -- RAÅ:s pååtgärderför allafordrastillståndkulturminneslagen att
oförändrademedunderhållinnebärendastintekyrkorna ett rent ma-som

arbetendeflertaletförinnebärmetoder. Detochterial att somav
RAÄ tillståndfråganocksåskall prövaför,bidragsöker ompastoraten

arbetefinnerämbetetmedför i sin att ettarbetena. Dettatill atttur om
styrelseKyrkofondensmeningslöstdetskullegenomförasfårinte avvara

Ämbetets ochdärföryttrande vägerför arbetet. tungtbidragbeviljaatt
ochprioriteringarocksåyttranden argumenterasina görakan iämbetet

kulturhistoriska arbeten.angelägnasärskiltbidrag tillför
harkyrkaoch restaureringunderhålltillbeviljasbidrag fårAtt enav

ombyggnadtillbyggnad elleråtgärderså ingatolkats avatt som avser
varjeinnehållerRegelmässigt störrebidragsberättigade.kyrka ären

vanligtnyinvesteringar, det ärdennainslag t.ex.renovering typett avav
Kyrkofondensoch toaletter.kapprumpersonalrum,tillbyggnadmed av

i detbyggnadsteknisk kompetensoch storasaknar attkansli resurser
bidragsbe-inteåtgärdersådana ärskiljaansökningarantalet ut som

RAÄ, granskarändåvilakommitDärför har deträttigade. att som
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ritningar och underlagsmaterial i tillständsärendet,annat göraatt
fackgranskningen renoveringsprojekten och precisera vilka åtgärderav

Ävenkan bidragsberättigade. detta beredningsarbetesom anses vara
RAÄ:smedför de kulturhistoriska aspekterna och fårsynsättatt genom-

RAÄislag besluten. Om avstyrker bidrag på grund de planeradeattav
åtgärderna inte bidragsberättigade eller arbetena och kyrkan äranses
mindre prioriterad kulturvårdssynpunkt, följer Kyrkofondens styrelseur

RAÄ:sregel yttrande.i
Även kyrkans stiftsstyrelsemaSvenska centralstyrelse och skall be-

redas tillfälle sig ansökningarna. Centralstyrelsen gjordeöveryttraatt
första året ansökningar prövades principielltdet uttalande därettsom

betonade bidragen borde tillgodose församlingarnas pastoralaattman
behov kyrkobyggnader för gudstjänster och församlingsliv, liksomav

liturgiskt funktionella gudstjänstrum. Vidare borde bidragsgivningenav
inriktas klirnatåtgärder bidrar till skydda kyrkans inventarierattsom

försöksverksamhetbeakta behovet sikt kan leda till min-samt av som
dre kostnadskrävande underhåll kyrkorna. Centralstyrelsen har ocksåav

direktdeltagit i den beredningen ansökningarnagemensamma av som
RAÄ.sker mellan kyrkofondens kansli och

Stiftsstyrelserna har i allmänhet utnyttjat sin möjlighet att yttran-avge
från stiftet.de ansökningarna I yttrandena har vanligen ekonomiskaöver

förhållanden för de sökande berörts, faktorerandraävenpastoraten men
har tagits Från stiftshâll har efterhand kunnat märkas vissupp. en
tveksamhet vilka aspekter stiftet böra sig Medöver över.yttrasom avses
den förfinade ekonomiska statistik kyrkokommunernaövermera som

framtagits med hjälp SCB har kyrkofondens kansli tillgång tillav
RAÄekonomiska nyckeltal för så alla har de bygg-gott pastorat.som

nadsanknutna uppgifter behövs. Sådana omständigheter stiftetsom som
haft bäst kännedom behovet den aktuella kyrkan, har tillt.ex.om, av
följd de lagfästa kriterierna för bidrag inte alltid kunnat beaktas vidav
bidragsgivningen. Vissa stift har därför ifrågasatt det meningsfulla i att
lägga ned påarbete yttrandena. framgårDetta Statskontoretsäven av

angående förekomsten dubbelarbete mellan riks- ochrapport av
stiftsnivån. Hanteringen kyrkobyggnadsbidragen har där nämntsav som

exempel på dubbelarbete.ett
Som tidigare fastställs det faktiska bidragetnämnts till ett pastorat

procentandel de uppskattade bidragsberättigade kostnaderna.som en av
Procentsatsen varierar mellan 20 80 Avgörande för vilkenprocent.-

skall tillämpas i de flesta fall behovet bidrag,ärprocentsats som av
vilket kräver bedömning ekonomi. I praktiken harpastoratetsen av
utdebiteringsnivån inverkan bidragets storlek. Enligt gällandestor
praxis beviljas normalt inte bidrag till har utdebite-ett pastorat som en
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ring under riksgenomsnittet, 1994 krona1 och 14 öresom var per
skattekrona, räknat på det totala skatteunderlaget, dvs. inklusive det
underlag hänför sig till dem inte tillhör Svenska kyrkan. Högresom som
utdebitering medför i regel högre bidragsprocent. Bidraget får därigenom

utjänmingsproñl följer den generella inkomstutjämningen.somen
Kyrkofondens styrelse inte någon översiktlig fördelning de dis-gör av

stiftenponibla bidragsmedlen mellan det helt bedömningenärutan av
de enskilda ansökningarna i sin bestämmer fördelningen övertursom
riket. framgår tabell 6.4.Denna av

årenTabell 6.4 Beviljade kyrkobyggnadsbidrag 1989-1994, fördelade
stiftsvis, miljoner kronor.

Stift 1989 1990 1991 1992 1993 1994 Totalt

Uppsala 2,6 5,9 4,3 7,67,5 4,1 32,00
Linköping 2,3 1,9 15,2 5,7 11,3 16,4 52,80
Skara 1,8 2,5 5,9 6,8 11,8 11,8 40,60
Strängnäs 2,0 1,0 9,5 5,5 3,5 7,1 28,60
Västerås 2,2 2,2 4,31,7 7,3 2,7 20,40
Växjö 1,5 2,7 5,0 11,3 14,5 12,7 47,70
Lund 3,5 1,3 10,3 8,0 8,3 15,2 46,60
Göteborg 1,2 1,3 8,3 6,0 11,2 6,1 34,10
Karlstad 1,7 1,5 11,6 4,2 7,4 10,3 36,70
Härnösand 2,3 1,6 10,0 6,2 7,2 6,8 34,10
Luleå 3,7 1,9 2,2 0,8 1,0 1,8 11,40
Visby 0,5 1,0 0,2 2,5 1,9 2,8 8,90
Stockholm 0 0 0,4 1,0 0,1 0 1,50

Summa 24,8 24,8 85,1 69,8 89,6 101,3 395,4

I kriterierna för bidrag ingår den aktuella underhållsåtgärdenäven att
skall kostnadskrävande. Mindre underhållsarbeten medför såledesvara
i regel inte bidrag. Om har god ekonomi och endast skulleett pastoratet
få 20 kostnaderna i bidrag, kan kostsamma åtgärderävenprocent av mer

bidrag till beloppet framstår så obetydliga för pastoratet attge som som
ansökningen avslås.

6.2 Kyrkoberedningens förslag

I sitt delbetänkande Vissa kyrkofrâgor SOU 1993:46 behandlar Kyrko-
beredningen kyrkobyggnadsbidraget. denI underlagsrapport Stats-som
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skulle finnasföreslogs bidragetfram till beredningenkontoret tagit att
Kyrkofondensligga kvar hostills vidareoch beslutanderättenkvar

till stifts-beslutanderätten förasdockPå lite sikt borde överstyrelse.
julilänsstyrelserna, den 1medskulle samarbetastyrelserna. Dessa som

RAÄ:s tillståndsärendena. Förbeslutsfunktioner ihar tagit1995 över
kyrkorenoveringsplanerskullestiftsstyrelsernas arbeteunderlättaatt upp-

styrelseKyrkofondensskullegrundval dessastift. Påi varjerättas av
föreslogStatskontoretvarje stift.för bidragen tillmedelsramarfördela

underlättaförskulle kunnakyrkobyggnadsbidrag attäven att ges
samfällighetsbildningar.ändamålsenliga

tills vidarebidragenuppfattningStatskontoretsBeredningen delade att
flyttas tillsiktstyrelse,Kyrkofondenskvar hosskall ligga men

eko-det finnstilldock tveksamBeredningenstiftsstyrelserna. omvar
den kompetensstift byggai allanomiska förutsättningar att varsomupp

styrelse bordeKyrkofondensbidragen.hanteringenerforderlig för av
beslutalämpligt, delegeradär så rättendärför möjlighet är attatt,ges

därvidstiftsstyrelsen ochtillkyrkobyggnadsbidragen ange en ramom
anspråk.ide medel fårför tassom

överföra hanteringenpositiva tillflesta remissinstanserDe att avvar
för-Statkontoretsstiftsnivå. Många tillstyrktetillkyrkobyggnadsbidragen
till-stiften. Någrasjälvständigthanteraspå sikt skallbidragenslag att av

styrelse skall kunnaKyrkofondensförslagstyrkte beredningens att
Sambandet med decent-till stiftsstyrelserna.bidragdelegera besluten om

RAÄ:s remiss-fleratillståndsärenden betonadesraliseringen avav
instanser.

delegeringförslagberedningensRiksantikvarieämbetet tillstyrkte om
Ämbetet menadesikt.lösninglämpligbidragsbesluten ävensom enav

tillståndsärendenautflyttningenreformen måste anstå till dessdock att av
börbidragshanteringenklaragenomförts. Förtill länsstyrelserna att

långsiktigai stiften ochetablerasbyggnadshistorisk kompetens
betonade vik-centralstyrelseSvenska kyrkansunderhâllsplaner upprättas.

fullterfarenhetersärskilda kunskaper ochstiftsstyrelsernas utten attav
bakgrundendenutjämningssystemet. Mottill vid beslut inomtas vara
kyrkobygg-fattar beslutstiftsstyrelsernatillstyrkte centralstyrelsen att om

förslagansvarsförhållanden detklararenadsbidrag. Detta än somger
beredningen lagt fram.

kyrkobyggnadsbidragen skall läm-Stiftsstyrelsen i Lund ansåg att om
stiftsstyrel-strukturfrågoma i stiftetoberoende den analys somavnas av

i Kyrkofondens styrelse.måste det bättre beslutenärgöra, att tassen
kyrkobyggnadsbidragenStiftsstyrelsen fördelar med attser annars

stiftsstyrelserna.strukturfrågorna delegering tillkopplas till genom en
utjärnnings-förslagen till ändringar iDomkapitlet i Härnösand avstyrkte
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och stiftsstyrelsen i Härnösand framhöll hittills bedömtsystemet att man
inte vill bygga byggnadskompetens.att man upp en egen

Kyrkofondens styrelse framhöll fördelning enligtävenatt av ramar
förslag detaljeratberedningens kräver underlag vilket kan leda till att

för förlängs.handläggningstiden ärendena Fördelning bidrag påav
stiftsnivå kan leda till bedömningarna behovet bidrag ochäven att av av
kriterierna för fördelningen utvecklas olika i olika stift. Styrelsen beto-

effektnade också bidragen har utjämnande både riksnivå ochatt en
mellan inom stiften. Med hänsyn till beredningens förslagpastoraten att

för Kyrkofondens styrelse delegera beslutan-innebar möjlighet atten
inte sig förslaget.derätten ville styrelsen dock motsätta

Utredningens överväganden6.3

Kyrkoberedningens betänkande och utredningensRemissutfallet på egna
flesta berörda stift, rikskyrkligaerfarenheter visar de pastorat,att -

myndigheter positiva till kyrkobyggnadsbidraget.och olika ärorgan -
och bör finnas kvar. AngelägnaMan det gör nyttaatt storanser

haft möjlighet klara handrestaureringar intepastoraten att egensom
Såvittgenomföras med hjälp kyrkobyggnadsbidrag. utred-har kunnat av

kunnat finna har ingen ifrågasatt bidraget skall finnas kvar.ningen att
allt kommer fram olika slag.De invändningar Förärtrotssom av
centralstyrelse fört fram krav bi-det första har Svenska kyrkans att

skall tillgodose kulturvårdens intressendraget inte enbart utan mer se
fungerandetill församlingarnas behov gudstjänstlokal. Bidrag skallav en

kunna beviljas för till- och ombyggnader funktionella skäl, kanskeav
för nybyggnader.t.o.m.

slags invändning kyrkobyggnadsbidragetEtt har kommitmotannan
från vissa stiftsstyrelser. har anmärktDessa på hanteringen bidra-att av

innebär arbete förmycket dem, vid fördelningen bidragenget men av
har de sedan inte kunnat finna deras synpunkter har beaktas. Vissaatt
stiftsstyrelser också de själva fick fördela bidragen skulleattanser om
dessa kunna användas stöd i stiftets strukturarbete. Man harettsom
pekat på kyrkor med eftersatt underhåll ibland hinder förutgöratt
önskvärda strukturförändringar. Församlingar med god ekonomi vill inte

församlingarmed med dålig ekonomi där det finns kyrkorsamman
med eftersatt underhåll. kyrkobyggnadsbidragEtt skulle kunnastort
överbrygga sådana övergångsproblem.

förslagetMot fördelningen bidragen på sikt bör delegeras tillatt av
stiften framförtshar invändningen innebärdetta risk för ökade hand-att
läggningskostnader, olikartade bedömningar och ökad handläggningstid.
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denstiften kan byggatveksamhet tillframkommitocksåharDet uppom
behövs.kompetens som

såkyrkobyggnadsbidrageterfarenheterna ärUtredningen att avanser
Ävenutjämningssystem.också ifinnas kvarbörbidragetgoda ett nyttatt

kostnaderna kan skelöpandededelutjämning genomavav enom
idetkommerkyrkounderhâllskomponent äveninförandet enav

ochrestaureringarsärskilt stöd vidfinnas behovfortsättningen ettatt av
dockmening visarutredningensEnligtunderhållsåtgärder.andra större
finnsdetbidragettillämpningenpraktiskadengranskningen attavav

för bidraget.i reglernajusteringarskäl till
förts framuppfattningutredningen denmed delarbörjaTill somatt

förbehållas åt-skallinte enbartbidragetsidakyrkansfrån Svenska att
kulturhistoriskakyrkobyggnadernasmedsambandhargärder som

för kyrkligutdebiterasmed medelfinansierasBidragetvärden. som
kostnader.kyrkligaför utjämningingår iverksamhet och systemett av

harkostnaderallaämningenrimligt utj pastoratenDå detär att somavser
gudstjänstlokaler. Detändamålsenligabehovsittför tillgodoseatt av

praktiskttillbyggnaderoch ärkostnader förinnebär ävenatt somom-
statistikenmedföra bidrag. Av övermotiverade bör kunnaeller liturgiskt

kostna-relativt deldetframgårkyrkobyggnadsbidragen är storatt aven
kulturhistoriskahänför sig till kyrkansinterenoveringarnaderna för som

bidragsbe-bliförändring skulle kunnasådanochvärden ensom genom
râttigad.

nedkulturhistoriska värdeinriktning på kyrkasbidragetsOm tonasen
ifråga förkommaefter år 1940 kankyrkor byggdainnebär det ävenatt

alla kyrkorkulturrninneslagenenligtgällernärvarandebidrag. För att
värdefulla.kulturhistoriskt Dessaföre år 1940byggda är att somanse

kyrkobyggnadsbidrag.kvalificerade förvaritautomatisktdärmedhar
underbeslut ställassärskiltkanbyggda efter år 1940Kyrkor ettgenom

kulturhistorisktde har högtförutsattriksantikvarieämbetets tillsyn, att
kyrkor90-tal de 700fattats förvärde. Sådana beslut har ett somav ca

efter år 1940.byggts
kyrkortill i princip allakyrkobyggnadsbidraget vidgasAtt att avse

skyddetdet kulturhistoriskapå kyrka innebär inteoch alla åtgärder atten
kulturminneslagentillstånd enligtminska. Fortfarande gällerbehöver att

kulturhistoriska värden ochför åtgärder berör kyrkanskrävs attsom
värden på tillfredsställandeskyldigt underhålla dessaär att ettpastoratet

medför dock det kultur-utvidgad tillämpning bidragetEnsätt. attav
får andra, specifikthistoriska intresset vid bidragsgivningen vägas mot

avvägning kan välja inte prioriterakyrkliga intressen. I denna attman
tillgodose dessa lägrede kulturhistoriska aspekterna eller att en

ekonomisk nivå.
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I Kyrkoberedningens slutbetänkande föreslås inte endast de kyrko-att
tillhöriga alla skattebetalare skall med och ekonomisktutan ta ettvara

för vården kyrkobyggnadernas kulturvärden. Det skall skeansvar av
Svenska kyrkan till ersättning från irättatt staten stor-genom ges en

leksordningen 400 miljoner kronor årsi 1990 penningvärde för sina
kulturhistoriskt betingade merkostnader vårdenvid kyrkobyggnader-av

förslag genomförsOm beredningens kommer behovet kyrkobygg-na. av
Ävennadsbidrag för de kulturhistoriskt betingade åtgärderna minska.att

bakgrund detta förslag sig utvidgning bidragets tillämp-mot terav en av
kyrkligtningsområde till betonade kostnader motiverad.mera som

Vad sedan gäller hanteringen bidraget innebär Kyrkoberedningensav
Kyrkofondens skall delegeraförslag styrelse beslutanderätten tillatt

stiftsstyrelsen, där så lämpligt. innebär efter några årDet skulleär att
hanteringsordning kunna gälla i olika stift.olika Utredningen attanser

till splittraddet finns risk detta leder och tungrodd hanteringatt enen
nivåer inblandade,med många olika uppnår de fördelarutan att man som

uppfattningförslaget syftar till. Enligt utredningens bör i ställetman
fasta övervägandekunna det positiva förslaget tillta gensvar som

delegering beslutanderätten fick hos remissinstanserna och gångav en
föra för samtliga bidragsansökningar till respektiveöver ansvaret
stiftsstyrelse.

Kyrkoberedningen och vissa remissinstanser har uttryckt tveksamhet
till alla stiftsstyrelser kommer ha de ekonomiska förutsättningarnaattom

bygga lämplig kompetens för hantering kyrkobyggnads-att upp av
bidragen. Som förebild för stiftsorganisation har det arbetenämntsen

Samfälligheten Gotlands kyrkor utför. Utredningen ifrågasättersom om
här inte underskattar stiftsstyrelsernas möjligheter bygga denattman upp

erforderliga kompetensen. Vid delegering beslut bidrag skulleen av om
stiftsstyrelsernas roll fördela tillgängliga medel mellan ansök-attvara
ningarna från stiftet med beaktande pastorala, ekonomiska, kultur-av
historiska och byggnadstekniska faktorer. De planerade arbetena får
förutsättas fåttha grundlig kulturhistorisk och byggnadsteknisk be-en
dömning under länsstyrelsens prövning tillståndsfrågan, vilken oftastav

nödvändig innan beslutär bidrag kan Beredningen hos stiftssty-tas.om
relsen skulle därför kunna begränsas till prövning de sökandeen av pas-

ekonomi och strukturförhållanden. Med hänsyn till detoratens
förhållandevis ansökningar årvarje kommer behandlasattsom av
respektive stiftsstyrelse bör det finnas goda förutsättningar för stiften att
inom befintliga ansökningarna den beredning motive-ärresurser ge som
rad.

Stiftsstyrelserna kan emellertid inte själva besluta vilkaom resurser
skall ställas till förfogande för deras behov. Först måste centralsom en
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dessadisponibla och hurmedelhur ärbedömning göras stora somav
båda des-rationelltstiften. Detolika ärmellan de attfördelasskall mest
kyrkofon-besluteteftersomoch rörliggeruppgifter organsammasa

kommastyrelse kanKyrkofondensendastdetekonomi ärdens som
detaljeratsåbeslutsunderlag är attbehöverStyrelsenifråga. enett som

hanteringsordninglämpligstiften. Enmellanavvägning kan görasriktig
frånansökningarnatagitsåstiften, emotsnartatt mansynes vara

sammanställningmed dennaochsammanställer dessa sompastoraten,
Eftersomkyrkofonden.frånrambidragansökanbakgrund gör omen

får förutsättasramanslaggällerstyrelseKyrkofondenshos ettprövningen
fördröjningstiften. Någontillbeskedsnabbt kanrelativtstyrelsenatt ge

uppstå.behövadärför inteskallbidragsprocessenav
deyttrande frånbörbeslutsittfattarfondstyrelsen ettInnan

ibeslutanderättenNärföreligga.myndigheternakulturvårdande
1995-07-01kulturrninnenakyrkligarörande detillståndsärendena per

RAÄ uppgiftenbestämdeslänsstyrelserna att yttratill attfrånöverfördes
skallfortsättningsviskyrkobyggnadsbidrag ävenansökningarsig över om

RAÄ. bördröjsmålstiftsstyrelsernainnebär utanDethosligga kvar att
ÄmbetetsRAÄ. såledesfåryttrandetillansökningarsinaremittera

ochrambidragbeslutstyrelsesKyrkofondensbåde förbetydelse om
ansökningarna.enskildadebeslutstiftsstyrelsernas om

styrelseKyrkofondens göramåsteramanslagetfastställandeVid av
ochunderhållsplanerstiftensolikadebedömningöversiktlig reno-aven

måsteämningsfunlction ävenutjharbidragenEftersomveringsbehov. en
fårskall skefördelningdennain. Hurfaktorernaekonomiska vägasde

behovhastyrelse kanKyrkofondenspraxis bestämma.till avlämnas att
därförbörårs sikt. Detnågrabidragsbehovetöverblickfâ överatt en

detbegäranödvändigtså bedömsstyrelsen attförmöjligt att omvara
beslutstiften. NågraiunderhâllsbehovenförÖversiktsplaner omgörs

underhållsplaner.sådanagrundas pådock knappastmedel kananslag av
sådanaföreskrivabehovnågotdärför inte attUtredningen attavser

obligatoriska.blirplaner
medeventuellt arbeteochbeslutanderättendelegeringFör att av

detmeningsfullt måsteskallÖversiktsplanerframtagande varaav
storlek. Detnågorlundastift får hanteravarjeramanslag vara avsom

inte kankyrkobyggnadsbidraganslag tillkyrkofondensinnebär varaatt
för-KyrkoberedningensSkulledet idag.mindremycketväsentligt än är

blikyrkliga kulturarvetdetför vårdenersättningstatligslag avom en
på sikt kommakyrkobyggnadsbidragetbehovet attgenomfört, kan av

vidareharkyrkobyggnadsbidragetEftersom ettminska avsevärt.
kulturvårdförersättningenstatligaföreslagnadentillämpningsområde än

användningsom-finnassådant lägeisannoliktdet även attkommer ett
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råden för kyrkobyggnadsbidraget. Om bidraget blir alltför litet för ett
visst stift kan dock ifrågasättas det inte i sådant läge bör samord-ettom

och ingå del strukturbidraget eller ett extranas som en av som
utjämningsbidrag. Bestämmelserna bör det möjligt för Kyrkofon-göra
dens styrelse tillämpa sådan lösning den blir aktuell.att en om
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utjämningsbidrag7 Extra

behållsutjämningsbidragförslag: ExtraUtredningens som
liksom idagsäkerhetsventil. Bidrag skallutjämningssystemets

efter ansökan och framställning.kunna lämnas både utan
stiftssamfälligheterOförändrat blir såväl pastorat mottagaresom

bidragsfonn och Kyrkofondens styrelse kvarstårdenna somav
beslutsfattande instans.

olika får förbättratMed hänsyn till på sätt ett systematt man
omfattningenjämfört med nuläget förutsättsför utjämning att av

utjämningsbidragen på sikt kommer minska.de attextra

Inledning1

och deras storlek ochskilda slagkyrkliga kommunernaDe är av
utvecklatslopp har de ocksåstyrka varierar. Under årensekonomiska

primärkommunemaborgerligaolika Jämfört med depå ärsätt.
lokalplanet allmänhetiskillnaderna mellan kyrkokommunema större.
möjlighet i alla detaljerhar ingenkyrkligt utjämningssystemEtt att

därför bliolikheter och resultatet kanbeakta samtliga förekommande
förinteotillfredsställande i det enskilda fallet. För att tynga systemet

ställetmycket med detaljerade regler har iutjämning alltförekonomisk
bidrag brukarutjämningsbidrag.införts möjligheten Dettaextraatt ettge

medsäkerhetsventil för komma tillbetecknas rättaattsystemetssom
kyrkokommunema.utjämningen mellan Extraoformligheter i ut-

både tillKyrkofondens styrelsejämningsbidrag får beviljas pastoratav
och fram-både efter ansökanoch till stiftssamfálligheter utansamt

omfattningenbidragsfonn ochställning. Reglerna för denna av
bilagakyrkofonden framgårbidragsgivningen närmare avur
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utjämningsbidrag efter ansökan7.2 Extra

ansökningar utjämningsbidrag har haft sjunkandeAntalet extra enom
de åren, från 200 till mellan 100 och 150tendens under översenaste

ansökningsantal har på stigit, denna gångstycken år. 1995 års nyttper
Sökandena oförhindrade åberopa vilka skältill ansökningar.180 är att

väsentliga detför sina framställningar dethelst till stöd är attsom -
inte kan tillgodoses inom detbehov utjämningföreligger ett somav

väsentligt bara hänsynPraxis emellertid i alltordinarie tarsystemets ram.
utjämnings-ekonomiska läge.till kyrkokommunemas allmänna Extra

eller andra enskildanämligen inte böra finansiera detbidrag enaanses
ansökningar har i ungefärArgumentationen i de årensprojektet. senaste

inneburitkyrkor och begravningsplatserhälften fallen avsett att enav
och detta skapat problem i den kyrkokom-alltför börda bära attatttung

gränsdragningen i nuvarandemunala ekonomin. Detta gör systematt
kyrkobyggnadsbidragen framstårutjämningsbidragen ochmellan de extra

ganskasom vag.
ställning tillkonsekvent och riktigt kunna såFör sätt taatt ett

p har fr.0.m.framställningar det här sig år 1990många rör omsom
för sökandena vid bidragsprövningen. Nyckeltalenvissa nyckeltalanvänts

principerna för bidragenhar varierat i harnågot prövaattstort settmen
beaktas i sammanhanget har varitvarit desamma. faktorer brukatDe som

låneskuldkommunala utdebiteringama, andelende kyrkligt och borgerligt
debefolkningsutvecklingen. års beslutoch likviditet I 1995samt om

förutomhar nyckeltal i stället denutjämningsbidragenextra som -
borgerliga kommunalskatten storleken påkyrkliga och den använts-

till antalet kyrkotill-rörelsekapital och långfristiga skulder i förhållande
och vid avgörandethöriga. Vid bestämmande bidrag skall utgå omom

bidraget faktorerna viktats inbördes och i förhållandestorleken har
till genomsnittet för riket.

nyckeltal har hämtats den fmansstatistik StatistiskaPastoratens somur
årligen publicerar sammandrag under rubrikencentralbyrån SCB ett av

för BidragsbeslutenEkonomisk redogörelse kyrkokommuner. under 1994
och har diskvalificerat alla inte lämnat uppgifter995 någral pastorat som
till fmansstatistiken eftersom Kyrkofondens styrelse sig saknaansett ett
tillförlitligt underlag för beslut i dessa fall. Avvikelser från det resultat

den valda beslutsmodellen utvisar har endast förekommit isom
omfattning.begränsad har resulterat i vissa effekter: sådanDetta En är

argumentationen för få utjämningsbidrag inte kanatt att ett extra
tillmätas alltför vikt stället bliri nyckeltalens avvikelse frånstor utan
riksgenomsnittet avgörande. effekt blir gränsdragningenEn attannan
mellan sådana utjämningsbidrag beviljas efter ansökan ochextra som
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framställning tenderar suddas Detsådana bidrag att ut.utansom ges
ochsäkerhetsventil minskaskaraktärutjämningsbidragets ävenextra av

funktion motsvarande detgenerellt utjämnandefårbidragsformen en
kan i allmänhetVid besluten bidragutjämningsbidraget.allmänna om

stiften.fördelar sig mellanresultatet iinte heller beaktas hur stort
naturligtutjämningsbidrag harbeslutsju årensDe extrasenaste om

stiftsvis.fördelningi ojämnresulterat ennog

åren 1989-1995utjämningsbidrag beslutadeTabell 7.1 Extra

Kr/tillhörigTkr %Stift

72,74 002Uppsala
279,113 102Linköping
4722 267 15,4Skara
12889 4,15Strängnäs
19792 6,8Västerås 9
3814,320 657Växjö

3,5 5093Lunds 5
42,7Göteborg 3 951

6716,523 856Karlstad
6516,724 226Härnösand
124,2Luleå 6 020
943,5Stock- 5 070Visby

10,5755holm

19100,0144 680Riket

har delatsunder periodenutjämningsbidragibeloppenDe största extra
Växjö stift iKarlstads, Skara ochHärnösands,inomtillut pastorat nu

storlekensammanlagdastället till deninämnd ordning. Ser man
stift högst, följtligger Visbykyrkotillhörig år 1995bidrag avper

Härnösands stift.Karlstads och
beslutharoch åren 1989 1995Under extraettvart omav -

respektivefattats med 14, 28, 26, 26, 20,efter ansökanutjämningsbidrag
styrelse har under deKyrkofondensmiljoner kronor. Frånoch11 20

minska omfattningen dennaambitionfunnitsåren attsenaste aven
får vidkännastill kyrkokommunernaMed hänsynbidragsform. att en

styrelsenunder 1995-96 harskatteinkomsternakraftig sänkning av
motiverat öka bidragsramenbeslut funnit detemellertid i års1995 att

de i detta avsnittbör observerasjämfört med föregående år. Det att
uppgifterna intebidrag, vilketsiffrorna beslutadeangivna gör attavser

bilaga där detmed motsvarande noteringar i 4helt rörstämmer överens
utbetalade bidrag.sig om
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utjämningsbidrag7.3 framställ-Extra utan

ning

Under lopp har betydande beloppårens betalats i formut extraav
utjämningsbidrag framställningarnågra bidrag gjorts.utan att om
Genomgående har det varit fråga kyrkofonden varitatt tvungen attom

hjälpa drabbats särskilt hårt till följd ändringaroch pastorat som av
för Exempelvis har fonden underi regelsystemet kyrkokommunema. år

för det inkomstbortfalllämnat generell kompensation1985 somen
inträffat juridiska inte längre skulle betala någonattgenom personer

framtvingatbortfallet intäkter varit så detkommunalskatt. Om stort attav
med skattekrona, harhöjning utdebiteringen 20än öremer peren av

utjämningsbidrag.Överskjutande belopp kompenserats Harextragenom
belöpt sig till högreinkomstbortfallet från de juridiska personerna en

detta belopp i stället utgått kompensation.har25än procent, somsumma
utjämningsbidrag detta slag har under betalats1985 57I utextra av

miljoner kronor från kyrkofonden.
kompensation har under åren och 1987 lämnatsMotsvarande 1986

respektive miljoner kronor.med cirka 43 21
kyrkofonden inte längre kompenserat för denPåföljande år, 1988, har

juridiska har fondenuteblivna beskattningen Däremotav personer.
bidragsforrn givit kyrkokommunema generell kompensationdennagenom

fastigheter utbotaxering medför slopad garantibeskattning och 32av
mindremiljoner kronor för år 1989, med belopp 1990 medsamtsamma

belopp och1991 1992.
utjämningsbidrag framställning har Kyrkofon-Beslut extra utanom

fattat under har övervägandendens styrelse inte år 1993. Däremot av
detta spelat roll i verksamhet för fonden.slag 1994 års Denstoren
kraftiga ökningen taxeringsvärdena den januari jord-1 1992 påav per

skogsbruksfastigheteroch har slagit igenom i års särskilda1994
kyrkoavgift. Vidare har bankräntorna under 1994 sjunkit under åtta

varit nivån den kyrkoavgiftenpå särskilda för medel i bankprocent som
På grund härav har kompensation utgått från kyrkofondenm.m.

motsvarande den avgiftshöjning hänfört sig till de ökade taxerings-som
värdena och med två bankmedlen. Sammanlagt har underprocent

beslutats utjämningsbidrag1994 för dessa ändamål med 69extraom
miljoner kronor.

beslut frånTvå statsmaktemas sida, vilka betytt mycket för den
kyrkliga ekonomin, har nödvändiggjort ingripanden under från1995
Kyrkofondens styrelse med beslut utjämningsbidrag. förstaDetextraom
beslutet ändring i avräkningen församlingsskatt för sådanaavser som
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tidigare gjorts den slutligakyrkan. Från hatillhör Svenskainte att
förskottetdenna fr.0.m. i stället påavräkningen skall år 1995 göras

dubbla avdrag kommer under årenfår till följdskatt. Detta att tas utatt
medför likviditetsindragning på cirka 800vilketoch 19961995 en

dessa år.under ochfrån kyrkokommunemamiljoner kronor vart ett av
mellan blirkyrkotillhöriga varierar kraftigtandelenGenom pastoratenatt

Kyrkofondens styrelse harfördelad landet.ojämntindragningen över
utjämningsbidragschablonmässigt bestämtförutarbetat extraettnormer

drygt 40-talkronor till detmiljonertillsammans 31på pastorat som
denna refonn.drabbade grundvärstansetts av

kyrkliga ekonomin,påverkar denandra beslutet, ärDet som
uppbördshjälpförställningstagande ersättningriksdagens statensatt en

cirka miljoner kronorskall betalas med 300kyrkantill Svenska av
kyrkokommunernasErsättningen såkyrkokommunema. sätttas ut att

minskas med1995 3,6skattemedelsfordran vid ingången år procentav
kyrkofonden börhar funnitlikformigt. Styrelsenalltså drabbaroch att

bl.a. dettatill de kyrkokommunerselektivt bidragett som genomge
uppgiftersituation. På grundvalekonomiskbeslut får utsatt av uren

för vilka kyrkokommunerhar styrelsen bestämtfmansstatistiken normer
rörelsekapital och soliditet bör kommautdebitering,tillmed hänsynsom

utjämningsbidrag. antalbeviljat Förgenerelltifråga för ett stortextraett
totaltbeslut bidrag detta slag påfattatsunder 1995harpastorat om av

miljoner kronor.38

övervägandenUtredningens7.4

torde allmäntutjämningsbidragen infördes fr.0.m. 1983deNär extra man
förbidrag med undantag kortareifrån dennautgåttha att typ enav -

omfattning. harbegränsad Såskulle bli ganskaövergångstid av-
harde utjämningsbidragensig inte bli falletemellertid visat extrautan

utjämningen.för den kyrkligaviktig roll istundtals spelat systemeten
kyrkokommuner grundmotiverats mångaIbland har detta att avav
ekonomi. sådana lägen hartider ha pressadallmänt dåliga Iansetts en

inte räcka till i detgenerella komponenter bedömtsutjämningssystemets
andra tillfällen har det i stället sigenskilda fallet. Vid rört attom ge en

problem till följdtillfällig kompensation för klara uppkommandeatt av
negativt.drabbat den kyrkokommunala sektornregeländringar som

bestämmelser ochvarit fråga inom skatte-har det härFrämst om nya
uppbördsområdet.

utjämningsbidragets främsta uppgiftDet är utgöraattextra en
kyrkliga de förslagsäkerhetsventil i för den utjämningen. Medsystemet
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utredningen lägger fram förbättras utjämningssystemet i olikasom
hänseenden och behovet denna komponent bör i varje fall siktav - -
minska. skapa generella reglerAtt täcker alla upptänkliga fall därsom

utjämning behövs emellertid inte praktiskt möjligt. Vid utformningenär
alltidmåste avvägning mellan å sidangörassystemetav en ena

önskemålet rättvis och effektiv utjämning å andra sidansamtom en
begripligakravet på enkla och regler. Med utjämningsbidrag kanextra

tillgodose de motstridiga kraven och hitta lösningar i speciellaävenman
situationer utformningen reglerna kompliceras alltför mycket.utan att av

Nackdelen med denna bidragstyp i stället resultatetär att av
utjämningssystemet i det enskilda fallet kan förutse.svårt Genomattvara

fast praxis de berörda informeras bör det dock möjligten som om vara
hantera detta påtagliga problem. praktiken har det också funnitsIatt utan
starkt behov komponent detta slag i för kyrkligett systemetav en av

utjämning. utjämningsbidraget bör därför enligtDet utredningenextra
finnas i fortsättningen.kvar även

nuvarande kan utjämningsbidrag beviljasI både eftersystem extra
ansökan och framställning. minstInte har det varit värdefulltutan att
kunna gå in och hjälpa kyrkokommuner drabbats ekonomiskasom av
problem i olikasamband med samhällsreformer. Många gånger har det

effekternanämligen visat sig vidtagna åtgärder och möjligheternaatt av
bära konsekvenserna varierat påtagligt mellan de skilda delarnaatt av

kyrkan. Med hänsyn till den förbättradesuccessivt finansstatistiken och
dennas allt roll vid beslutsfattandet tenderar skillnaderna suddasstörre att

mellan de båda formerna utjämningsbidrag. saknasDetut extraav
anledning det i framtiden kommer finnasän ävenanta annat att att ett
behov bidragstypema.bägge Möjligheten sådana bidrag bådeattav ge
efter framställningansökan och bör därför finnas kvar.utan

gäller möjligheten lämna bidrag detta slagDetsamma inte baraatt av
till till stiftssamfällighetema.också Visserligen har hittillspastoraten utan
i praxis utjämningsbidrag till den regionala nivån endast beviljatsextra
i något enstaka undantagsfall. Enligt utredningens förslag kommer
emellertid det nuvarande allmänna utjämningsbidraget medersättasatt
andra komponenter i det utjämningssystemet. dagensAv allmännanya
utjämningsbidrag belöper något under miljoner kronor20 år påper
stiñssamfälligheterna. belopp faller alltså bortDetta och kompenseras
inte generellt via de komponenterna eftersom dessa baranya avser

detta läge kan detI motiverat ha kvar möjligheternapastoraten. attvara
stiftssamfällighet utjämningsbidrag skulle erfordras.såatt extrage en om

På uppdrag Kyrkoberedningen har Statskontoret gjort översynav en
utjämningssystemet, utvärderat detta föreslagit förenklingar. Isamtav

sin till beredningen har Statskontoret föreslagit beslutenrapport att om
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utjämningsbidrag flyttas till stiftsstyrelsema, Kyrkofondensextra attmen
styrelse därutöver får lämna särskilt bidrag tillrätt att pastorat som
hamnat i akut ekonomiskt krisläge. Kyrkoberedningen har dock i sittett
betänkande Vissa kyrkofrågor SOU 1993 handläggningen246 ansett att

dessa ärenden med hänsyn till behovet likformig behandling börav av
ligga kvar hos Kyrkofondens styrelse. förhållande till dagensI extra

kostnaden för dessa bidragutjämningsbidrag bör dock kunna minska
enligt beredningen.

har haft olika uppfattningar i vilkenRemissinstansema ut-om
utjämningsbidrag bör få beviljassträckning och skallextra vem som

besluta sådana bidrag. Kyrkoberedningens förslag Kyrkofondensattom
styrelse skall fortsätta beslutsinstans vid denna bidragsgivningatt vara
stöds bl.a. fondstyrelsen, domkapitlet i Härnösand, domkapitlen ochav
stiftsstyrelsema i Luleå och Visby, stiftsstyrelsen i Göteborg samt

församlings-Svenska kyrkans och pastoratsförbund. Kammarkollegiet,
domkapitlen i Västerås och Växjö, Svenska kyrkans personalförbund och
Sveriges föreningkyrkokommunala däremot beslutenatt extraanser om
utjämningsbidrag flyttas till stiftsstyrelsema.bör Svenska kyrkans
centralstyrelse slutligen hävdar denna fråga bör utredas ytterligare.att

har utredningen uppfattningFör sin del Kyrkobered-samma som
beslutanderättenningen det gäller och Kyrkofondens styrelse börnär

därför fortsättningen.besluta i viktigt fondstyrelsen,Detäven är att som
förhar det övergripande utjämningssystemet, möjlighetansvaret attges

korrigera behövs.detta så Kravet på lika behandling talar vid dennanär
behållandebidragsforrn för fondens styrelse central be-ett av som

slutsinstans. minst vid bestämmande utjämningsbidragInte extra utanav
framställning efter generella kriterier likabehandlingskravetväger tungt.

decentraliserad form för beslut framstår i dessa fall mindreEn som
ändamålsenlig. Beträffande bidragens omfattning delar utredningen
ståndpunkten bidragen bör kunna minskas för sittatt men anser
vidkommande detta med hänsyn till det ekonomiska förläget mångaatt -

fråga sikt.påärpastorat en mera-
Kyrkofondens budget för år 1995 belopp miljoner100tar ettupp av

kronor till utjämningsbidrag. Någon uppdelning därvid integörsextra
mellan bidrag efter ansökan bidragoch framställning. Medutan
utredningens förslag genomförs förbättringar i skilda hänseenden av

för utjämning inom Svenska kyrkan. skulle därförDet kunnasystemet
hävdas omfattningen denna bidragsforrn borde skäras ned medatt ettav
betydande belopp i samband med inför det utjämnings-att man nya

detta talar emellertidMot kan behöva tidsystemet. att pastoraten att
sig till de reglerna, många har bekymmersamatt pastoratanpassa nya en

ekonomi för stiftssamfälligheternanärvarande och förlorar nuvarandeatt
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allmänna utjämningsbidrag. Vid fortsattasina överväganden räknar
utredningen därför med nivå miljoner80 kronor år, vilket ären av per
det belopp för utjämningsbidrag i den regeringenextratassom upp av

för förbeslutade budgeten kyrkofonden år 1996. På sikt bör dock nivån
särskild avgift för finansiera dennaligga lägre. Någonavsevärt att

bidragsgivning torde inte behövas. stället får detta täckas detI genom
till följd främstallmänna överskottet i kyrkofondens verksamhet denav

fondens finansiellakyrkoavgiften och avkastningensärskilda
tillgångar.
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Stifts- och8 strukturbidragen

Stifts- ochUtredningens förslag: strukturbidragen föreslås få ett
bredare användningsområde med ökad frihet för stiftssamfällig-
heterna prioritera bidragen till de angelägna ändamålen.att mest
Fördelningen bidragen mellan stiften tredje åromprövas vartav
och åren däremellan justeras bidragsramen för respektive stift med
hjälp konsumentprisindex. Liksom idag beslutar Kyrkofondensav
styrelse den stiftsvisa bidragsfördelningen.om

Finansieringen stifts- och strukturbidragen föreslås skeav
den allmänna kyrkoavgiften.genom

Inledning1

Till ledning för det kyrkokommunala budgetarbetet skall Kyrkofondens
styrelse den september året före10 bidragsåret meddela bl.a.senast
stiftssamfállighetema preliminära uppgifter stiftsbidrag. Samtidigtom
meddelar styrelsen hur del stiftsbidragen stiftsstyrelsemastor av som
skall fördela vidare till för särskilda behov i formpastoraten av
strukturbidrag. Slutliga beslut dessa bidrag fattar sedantyperom av
styrelsen vid sammanträde i januari under bidragsåret. detFöre
preliminära beslutet har styrelsen för kyrkofonden hört Svenska kyrkans
centralstyrelse till vilken bidragsansökningama från stiñen. Enges
översiktlig beskrivning stifts- och strukturbidragen har gjorts i avsnittav
3.5 i bilaga framgår stifts-Härav och strukturbidragen, sedan dessaatt
bidragstyper införts i samband med reformen Svenska kyrkansom
organisation lokal-på och stiftsplanet år 1989, utgått medm.m.
avsevärda stiftsbidragenFör har det sig belopp mellanrörtsummor. om

och145 190 miljoner kronor år och för strukturbidragen drygtper om
80 miljoner90 kronor årligen. Därutöver har kommit vissa av-
Kyrkofondens styrelse centralt beslutade strukturbidrag.
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strukturbidragenenkätUtredningens8.2 om

användningsområden och hurstrukturbidragensuppgifterNågra om
område emellertid interespektive harstiftenbidragmycket satsatsom

ellerstatistikenden offentligatillgängliga i sätt.funnits annat
förstiftsstyrelsemamed enkät tilldärför gåttharUtredningen attut en

Samtliga stiftsstyrelser harhänseenden.i dessaupplysningarfå
Statistiskabearbetatssvarsmaterialet harochenkätenbesvarat av

uppgifterna tillsammansutredningentillställtcentralbyrån SCB som
bifogatsenkätutfallet harredovisningmed sina kommentarer. SCB:s av

strukturbidragenstorleken påbilaga Förutomdetta betänkande såsom
utredningen frågattill harverksamheter dessa bidragvilkaoch använts

erfarenheter denna delochsynpunkter påstiftsstyrelsema deras avom
kommit frånavseenden hari dessautjämningssystemet. Svarav

Göteborgs ochVäxjö, Lunds,stiftssamfállighetema i Skara, Strängnäs,
meddelats detstift har i sammanhangetHärnösandsstift. FrånLuleå att

för fördelningenprincipernaför närvarande pågår översyn avaven
riskvarithärtill harAnledningenstrukturbidragen. attatt ser enman

bidragsutrym-allt andelåterkommande bidragregelbundet störretar av
i anspråk.met

strukturbidragstiften beviljaderedovisarperioden 1989 1995För -
enligt enkäten.miljoner kronorpå tillsammans 543,5till pastoraten

följandedetta beloppstiften fördelar sigMellan sätt.

från för periodenrespektive stiftsstyrelsestrukturbidragTabell 8.1 Totala
1995,1989 mkr-

BeloppStiftBeloppStift

62,3Göteborg40,0Uppsala
Karlstad 22,225,4Linköping
Härnösand 44,241,3Skara

43,3Luleå30,0Strängnäs
Visby 5,445,5Västerås

67,7 Stockholm 57,7Växjö
Lund 58,5

Linköpings,för 1989 från Uppsala,har inte redovisats årNågra belopp
stift saknasstift. Från LinköpingsHärnösands och VisbyGöteborgs,

Jämförelser mellan stiften fårochuppgifter för åren 1990 1991.vidare
strukturbidragen.försiktighet det gäller Enmed vissdärför närgöras en

hellerför de enskilda åren inteenkätsvarensummering stämmerav
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kyrkofondensbilaga grundar sigfullständigt med uppgifterna i 4 som
stiftsstyrelsema inteAnledningen härtill torderedovisningar. attvara
delar tillbidrag vidare i allaalltid slussa erhållnahinner pastoraten

Vidare förekommer detmottagits från fonden.deår attsamma som
sådana medel delas pååterbetalningsskyldiga ochblir ut nytt.attpastorat

hänför sigförredovisade beloppet tiden 1989 1995det totaltAv -
och vårdhem sjukhus-vård vid sjukhustredjedel till andligdrygt en

följandeframgårFördelningen i övrigtverksamhet. närmare av
samtliga stift.omfattaruppställning som

på kyrklig verksamhetfördelning i riket8.2 StrukturbidragensTabell
områden 1989 1995för tideninom olika -

Andel, %Belopp,Verksamhet
mkr

3,4cityverksamhet 18,5Domkyrkor och
14,5 2,7Finskspråkigt arbete

8,2flyktingar och invandrare 44,7Verksamhet bland
10,356,1Fritid och turism
4,524,4Kriminalvård
2,714,8förband, soldathemMilitära
0,20,8blandVerksamhet samer

35,0190,0Sjukhusverksamhet
0,42,0Sjömanskyrka

27,4 5,1Skola, högskola
Övrigt 27,5149,5

debidragsgivningen för1989/1990 harperiodens börjanRäknat från
genomgående ökat. Någraanvändningsområdenaolika stora om-

verksamheternamellan de skildaförefaller inte ha skettprioriteringar
i dettalångsiktighet och stabilitetbildenkätsvarenutan avger en

Övrigt barnmed ochframför allt verksamhetdöljer sighänseende. Under
och informationprojektarbeten, rådgivningungdomar, samt en

ökatinformationen hartill rådgivningen ochdiversepost. Bidragen
Övrigtunder varieratmedan de andra delpostemasärskilt under årsenare

information enkätendetaljeradmellan de olika åren. För ommeraen
till redovisningstrukturbidragen får utredningen hänvisa SCB:sangående

i bilaga
synpunkter och erfarenheterhärefter beträffar stiftsstyrelsemasVad

stiftsstyrelserföljande. flertaletstrukturbidragen kan Detnoteras storaav
utjämningssystemetfrågan positiva till denna delsig i äryttrat avsom

de bibehållande bidragstypen. Ioch flera uttalar gärna ettatt avser
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sammanhanget betonas därvid strukturbidragens vikt och betydelse och
från Lunds stift särskilt möjligheten med dessa bidragatt styraanger man

stiftet väsentlig uppgift för stiftsstyrelsen.utvecklingen inom såsom en
nuvarande vidSamtidigt konstaterar styrelsen principer den centralaatt

bidragen innebär behoven mellan stiften intefördelningen vägsattav
varandra.mot

det naturliga i vissa kyrkofonds-flera håll understrykerFrån attman
beslut stiftsplanet i stället för central nivå.medel fördelas genom

ståndpunkt stiftsstyrelserna har bättreUtgångspunkten för denna är att en
förhållandena centralt placerat ikännedom de lokala än ett organom
samband härmed erinrar stiftsstyrelsen i LundStockholm eller Uppsala. I

tidigare uttalat sig positivt växlingden visserligenatt om en av
sådan åtgärd emellertid ha den negativastiftsbidraget skatt. måsteEnmot

till utjämning mellan stiften, påpekareffekten minska möjligheternaatt
stiftsstyrelsen.

stift fastställts följande allmänna principer förLuleå harInom
fördelning stiftsbidragen mellan pastoraten:av

personella ekonomiskade fall med mindre ochI pastorat resurser-
inlands- och glesbygdspastorat ansöker bidrag,främst om--

framför ansökningar från medprioriteras dessa störrepastorat
resurser.

tillfälligaerhållit medel avseende projekt och stödåt-Pastorat som-
beviljats bidrag till sådanagärder har endast i undantagsfall

ändamål ytterligare år.ett
verksamhetsområden och verksamheter prioriteras framförNya-

gamla och traditionella.

Under har stiftsstyrelsen i Luleå valt alltmer prioriteraår attsenare
satsningar särskilda åtgärder såsom utbildning, skol- och studentarbete

arbetslöshetsprojekt. Andlig vård vid sjukhus, militära förband ochsamt
kriminalvårdsanstalter emellertid för detta stiftväger även närtungt man
beviljar strukturbidrag. Också inom Strängnäs stift har bidrag delats ut
till försärskilda ändamål framför allt mindre skall fåatt pastorat
möjlighet verksamhetsfonner och stöd till angelägnaatt prova nya ge nya
behov.

bidragen i Växjö stiftMerparten har under åren gått till glesbygd,av
sjukhusverksamhet, fritid och turism, flykting- och invandrarverksamhet

diakonala insatser. Bidragsinriktningen har bestämts hänsyn tillsamt av
stiftets geografiska läge och dess glesbygdskaraktär. Pastoratens
ansökningar har i omfattat dubbelt så belopp denstort sett ett stort som

kyrkofonden beviljade för strukturbidragen. stiftsFör Strängnäsav ramen
vidkommande har väsentlig del bidragen till institutions-använtsen av
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kriminalvårdsanstalter, arbetesjukhuskyrka, andlig vård vidvård såsom
mindre del haroch teckenspråkigt arbete. Enflyktingförläggningarvid

kraftigt ökadvägkyrkor i hartill sommarkyrkor ochgått pastorat som en
turister.tillströmningeller harbefolkning på stor avsommaren

framkommitstrukturbidragen har vidaresynpunkter pådel kritiskaEn
allmänhet inte får likade ii detta sammanhang, även stort utrymmeom

Sålunda tyckerde positiva omdömena.stiftsstyrelsernas enkätsvari som
nackdel ibland kan ha svårtstift det göraSträngnäs är attattatt manen

behov stöd.projekt ochbedömningrättvis pastoratensett avavaven
elleromprioriteringar inomIbland det möjligt pastoratenär att

långsiktigabättremellan skullestrukturförändringar pastoraten vara
innebär ocksåadministrera bidragenstrukturbidrag.lösningar Att ettän

anställda,för förtroendevalda ocharbete båderelativt tidskrävande
fram såsom nackdelLunds stift lyfterstiftsstyrelsen. Frånskriver man en

välja uppgifter skalldet möjligt hur vissanuvarande gör attsystematt
finansieringen ske viakan antingenfinansieras. de fallI som avses

betalas kostnadenbudget eller ocksåstiftssamfällighetens genomegen
denstift slutligen påtalar detstrukturbidrag. Göteborgs attett genom

kyrkliga nivåer krävsolikaomfattande beredningen att pastoraten
budgetarbete intetidigt derassina ansökningar såkommer med att

blirbli klara. Härigenomboksluten inte kunnathunnit påbörjas eller att
gissningar ochbaseradestrukturbidragansökningarna meraom

Strukturbidragensambitionsnivåer.beslutade projekt ochönskemål än
fördelningenliksomockså del problemsärskilda karaktär vållar aven

stift.och rättvist enligt dettarimligtbidragen på sättett

Kyrkoberedningen8.3

Kyrkobered-harVissa kyrkofrågor SOU 1993:46sitt delbetänkandel
nuvarandetill förändringar detframlagt del förslagningen aven

förslagen frånredogörelse förutjämningssystemet. En närmare
till betänkandet. detfinns under avsnitt i bilaga 3 Närberedningen 4

betänkandet de förstnämn-och strukturbidragen föreslås igäller stifts- att
stiftssamfällig-självständigtavskaffas de sistnämnda beslutasda och av

förför sin verksamhet ochStiftssamfállighetemas kostnaderheterna.
finansieras i huvudsakstrukturbidragen skall enligt förslaget attgenom

utdebitering ochhöjs med samtidigtstiftsskatten öre pastoratenstre som
kyrkoavgiften sänks med motsvarande öretal. Enden allmänna ny

beredningen kunnabidragstyp, särskilt stiftsbidrag, föreslår ges ur
inkomstförstärkningkyrkofonden till stift med särskilda behov samtav

särskilda stiftsbidragethög angelägenhetsgrad.för tillfälliga behov Detav
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behöver enligt Statskontorets beräkningar uppgå till cirka 84 miljoner
kronor för inte stiftssamfällighetema skall påverkas negativt jämförtatt
med års utfall1993 utjämningen.av

Remissinstansema, bl.a. Svenska kyrkans centralstyrelse, biträder i
allmänhet Kyrkoberedningens förslag beträffande stifts- och strukturbi-
dragen. flesta domkapitlen och stiftsstyrelsemaDe emellertidanger som

förutsättning för sitt tillstyrkande förslaget detta inte minskaratten av
stiftssamfällighetemas inkomster. Kyrkofondens styrelse erinrar attom
stiftsbidragen vid införandet år 1989 kostnaderna för vissamotsvarat
verksamheter stiften då bedrivit. Bidragen har därefter i huvudsaksom
räknats med kostnadsfördyringen och andra justeringarsmärreupp
medan ändringar i bidragsnivåema visat sig svåra genomföra. Denatt
avvägning stiftens resursbehov och den styrning verksamhetenav av
inom stiften förutsätts i samband med bidragsfonnens införande harsom
därför inte kunnat ske. Ansökningama bidrag och dessas hanteringom
har härigenom upplevts betungande från stiftens sida ochsom som en
rundgång denna bakgrundMot tillstyrker fondstyrelsen detav pengar.
aktuella förslaget från Kyrkoberedningen.

Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund tillstyrker i
princip stifts- och strukturbidragen avskaffas och stiftatt samt att pastorat
skatteväxlar till följd härav. Pastoratsförbundet dock förslagetnoterar att
i denna del tillkommit vid tidpunkt då det kommunalekonomiska lägeten
varit tämligen och då dessutom skattestopp gällt för kommunerna.gott
Ingendera dessa förutsättningar föreligger för närvarande, konstaterarav
förbundet, varför förordar genomförandet reformenattman av senare-
läggs till tidpunkt. Från Kyrkofondens styrelseen gynnsammare
framhålls erfarenheterna frivilligpå åstadkommaatt vägattav
skattesänkningar antyder det kan erfordras konkreta garantier föratt att

sänkning skatten verkligen kommer till stånd. liknandeEnen av
inställning kommer till uttryck också håll bland remissvaren ochannat
någon instans avstyrker uttryckligen förslaget i denna del.

8.4 Utredningens överväganden

principI utredningen positiv till Kyrkoberedningens förslagär bortatt ta
stiftsbidragen och i stället finansiera stiftssamfällighetema via höjningen

stiftsskatten med skattekrona. Den höjda skatten till stiftenöretreav per
föreslås bli växlad lika sänkning den allmänna kyrkoav-mot storen av
giften och församlingsskatten. Vidare föreslår beredningen strukturbi-att
dragen behålls och finansieras med skattehöjningen till stiften samt att
särskilda stiftsbidrag skall kunna till stift med särskilt behovges av
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angelägenhetsgrad.högbehovtillfälligaförinkomstförstärkning samt av
positivadelmedförenadeKyrkoberedningenfrån ärförslagDessa en

rundgångenminskaralltFramförsynvinklar.skildaeffekter avur
blirdettapåföljdmedutjämningssystemet attibidragavgifter och

minskarStiñssamfällighetemaförstå.lättareochöverblicka attenklare att
möjlig-härigenomökarochbidragsberoendesitt idagsamtidigt stora

Arbetetverksamhet.sinoch attlångsiktigt planera styraheterna att mera
konsekven-positivamedvidare bortfallerstiftsbidragenhanteraårligen

kyrkansSvenskastiftsstyrelsema,förhänseendeadministrativtiser
styrelse.Kyrkofondensochcentralstyrelse

förenadeförslagenifrån ärävenbortseemellertid inte attkanMan
Tillåsiktutredningensenligt väger tungt.nackdelaravsevärdamed som

stiftenmellanutjämningtillmöjligheternainvändasmed kanbörja attatt
och denavskaffasstiftsbidragenkonsekvens attminskar avensom

visserligenkandettagenomförs. Gentemotskatteväxlingenföreslagna
kommitbidragenpåstorlekenskälolikapraxisigenmälas meraatt av

bidragsformensvidstiftskostnadervissaomfattningenstyrasatt av
stiftsbidragenstiften. Attmellanprioriterandeaktivtinförande än ettav

tillmöjligheternaminskatdärigenomochvisförutsettinte använts
någotsig inteoch för mot typendock i argumentregionaltutjämning är

handstillligga atttorde det närmaresådan. Snarastbidrag såsomav
denellerutbildat sigpraxisdenriktighetenifrågasätta avsomav

fått.stiftsbidragenförreglernautformning som
med denproblemetuppmärksammathakanKyrkoberedningen sägas

förordaförslagsittutjämningseffekten attförsämrade genomav
Omstiftsbidraget.särskildadet ettbidragsform,införandet en nyav

regionaladenminskainteförinförasmåstestiftsbidrag attsärskilt
dendelgodemellertidförlorasmycket,alltförutjämningen aven

samtidigtförslag. GenomKyrkoberedningens atteffektenpositiva av
utjämningsbidragstiftssamfällighetema extramöjlighetenbehålla att ge

ökarändamål. Dettaförbidragsforrnerlikartadevidare tvåskapas samma
ochöverblickenförsvårarutjämningssystemetkomplexiteten i samt

problemdettakundeVisserligenutjämningen.kyrkligadenförståelsen av
stiftsnivånutjämningsbidraget påbort detlösas extra menatt tagenom

detPrincipenvidkommande. attförbehålla bidragstypen pastoratens
ordinariedekompletteraskälmöjligtskallalltid oavsettattvara

utredningendockutjämningsbidragmedbidragsformema ett extra anser
förslagfram någotläggavelatdärför inteharUtredningenvärdefull. om

stiftssamfällig-tillämningsbidragutjmöjlighetenavskaffa extraattatt ge
heterna.

till stiftenbidragenbehålla ärföravgörande attDet argumentet
praktiskt slag.principiellinte utanemellertid natur meraavav
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Utredningen delar därvidlag Pastoratsförbundets inställning tidpunktenatt
under de åren för skatteväxlingnärmaste mellan ochpastoratenen
stiftssamfällighetema inte Av olikaär skäl, främst sämregynnsam. en
utveckling det kyrkliga skatteunderlaget tidigare antagitsänav samtsom
indragningar från kyrkan för stärka statsfinanserna, framstår läget föratt
den föreslagna skatteväxlingen mindre lämpligtännu vidänsom
tidpunkten för förbundets remissyttrande. kanDet goda grunder antas

denna åtgärd i nuvarande ekonomiskt besvärligaatt läge för många
och stiftssamfälligheter skulle leda tillpastorat sammanlagda skattehöj-

ningar.
Stiftsbidragen bör därför åtminstone tills vidare behållas enligt- -

utredningens mening. Bidragen bör dock, på hittillsett sätt änannat som
har skett i praxis, användas för aktivt förut stiftens olikaänatt vägamera
behov varandra. Samtidigt måste Kyrkofondens styrelse i sinmot
bidragsgivning beakta stiftssamfälligheterna har legitimt Önskemålatt ett

långsiktigt kunna planera och verksamheten.att åstadkommaAttstyra
lämplig avvägning mellan behovet prioritering och önskemåleten av om

långsiktighet bör inte några oöverstigliga hinder under förutsättningmöta
stiftsstyrelsema, centralstyrelsen och fondstyrelsenatt samarbetarnära

i dessa frågor. Ett tekniskt underlätta detta problemsätt stiftenatt är att
tredje år lämnar in fullständiga ansökningshandlingart.ex. vart men

övriga år bara förenklade ansökningar. Vid sistnämndagör tillfällen
räknas i princip stiftsbidragen endast med hjälp konsumentprisin-om av
dex medan under det tredje året djupgående bidragsprövningen mera

hanteraAtt bidragen till stiftenäger på detta innebär ocksåsättrum. en
viss rationalisering och därmed kostnadsbesparing för de inblandade
organen.

För markera friare användning tidigareatt stiftsbidragenatt änen av
åsyftas vill utredningen föreslå nuvarande detaljerade uppräkningatt av
bidragsändamål bort lagstiftningen. Denna bör endast innehållatas attur
Kyrkofondens styrelse får bevilja stiftssamfálligheter bidrag ur
kyrkofonden för dels samfållighetens kostnader, dels kostnader föregna

Ökningenstrukturbidrag fördelas mellan frihetenatt pastoraten. attav
använda bidragen bör underlätta för stiften slussa medel till deatt
verksamheter prioriteras högst.som

Såsom i det föregående föreslårantytts närmast utredningen att
strukturbidragen behålls och används ipå vis försättstort samma som
närvarande. verkställdaDen enkäten visar dessa bidrag fyller viktigatt en
funktion både utjämnande faktor och styrinstrument inomsom som
stiften. Flertalet de stiftsstyrelser särskilt sig strukturbi-yttratav som om
dragen har varit positiva i sina omdömen och uttryckligen förordat att
denna form bidrag får kvar. Utredningen delar denna uppfattningav vara
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och vill i sammanhanget betona det egenvärde ligger i delattsom en av
bidragsgivningen till kan bestämmas stiftsnivåpå i stället förpastoraten

centrala beslut.genom
Liksom beträffande stiftsbidragen utredningen emellertid attanser

strukturbidragen skall kunna användas friare enligtnågot nuvarandeän
tillämpad praxis.allmänt Utredningen tänker härvidlag möjligheten

strukturbidrag för främja långsiktigt önskvärd organisationatt attge en
pastoratsnivå. Visserligen skullefrämst på detta eventuellt kunnamot

invändas några ändringar i allmänhet inte bör i den kyrkligagörasatt
indelningen positiva effekter i ekonomiskt hänseende. särskiltEttutan

för underlätta denna skulle därför inte motiverat.bidrag att process vara
Erfarenheten dock vid handen i varje fall bidrag bordetemporäraattger
kunna för underlätta överbryggning tillfälliga kostnaderutgå att en av
och bortfall intäkter i sammanhanget. för denna vidgadeResurserav
bidragsanvändning får skaffas antingen ändrade prioriteringar hosgenom
stiften eller i särskilda fall via ökad anslagstilldelning frånen- -
kyrkofonden.

Under avsnitt har kyrkofonden8.1 årligen betalatsnämnts att ur
stiftsbidrag med mellan och145 190 miljoner kronor strukturbidragsamt

drygtmed 80 90 miljoner kronor vartill skall läggas vissa i särskild-
ordning beslutade bidrag sistnämnda slag. Utredningen räknar vid sinaav
överväganden fortsättningsvis med stifts- och strukturbidragen liggeratt
kvar nuvarande nivåer den friarepå något användningen. Till dettatrots

medel behövs förkommer i fall övergångsvis detersättaatt att vart
allmänna utjämningsbidraget föreslås avskaffas för stiften. Bidragetsom

tillförthar stiftssamfällighetema miljoner kronor20 årligen. Dettaca
innebär sammanlagt cirka miljoner kronor eller300 motsvarandeatt -
drygt skattekrona4 räknat skatteunderlaget för demöre per som
tillhör Svenska kyrkan utgå i dessa bidragsfonner. det gällerNäravses-
kyrkofondens finansiering stifts- och strukturbidragen föreslårav
utredningen den allmänna kyrkoavgiften skall fastställas medatt
utgångspunkt från stifts- och strukturbidrag ungefär nuvarandeett av
omfattning.
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för hela kyrkanFinansiering9 ge-av

storlek ochkostnader samtmensamma

på kyrkofondenavkastning

riksnivåkyrkliga verksamheten påförslag: DenUtredningens
kyrkoavgiftenallmännafinansierad denföreslås bli somgenom

betalasskattekrona ochtill enhetligt öretalfastställs i lag ett per
förKostnadernakyrkofondentill prästemaspastoraten.av

domkapitlenarbetsgivaravgifter, för biskopama ochochpensioner
kyrkofondensutjämningssystemet ochför driftensamt av

från fonden.finansieras avkastningenadministration genomm.m.

Inledningl

utfonnningskall utredningen föreslåsina direktivEnligt systemetaven
kyrkan det möjligtutjämning inom Svenskaekonomiskför gör attsom

organisationen och andrarikskyrkligafinansiera denliksom idag
kategori hänför direktivenTill sistnämndaslag.kostnader gemensamtav

för biskopar och domkapitel.kostnadernauttryckligen pensioner samt
mindrebör ellerutjämningssystemetOm störreta ettattavsettman

kostnaderna idagdeför finansieringen änav gemensammaansvar
ändringtolkat detta så, någonUtredningen harframgår inte. störreatt

bör aktualiseras särskildaomfattningen därmed intepå utanansvaretav
utjämningen liksom förframgår direktivenskäl. Däremot attav

bidrag via kyrkofonden.bygga avgifter och Detnärvarande skall på är
fonden fortsättningen blir kvar den centralaalltså tänkt iatt som

både ekonomisk utjämning och vissafunktionen för finansiering av
Svenska kyrkan. Under detta avsnittändamål inom targemensamma

dettadel frågor hänger medutredningen som samman pro-upp en
blemkomplex.
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Rikskyrklig9.2 verksamhet, biskopama och

domkapitlen m.m.

rikskyrkligVad med rikskyrkan och verksamhet kansom menas vara
definitionenföremål för olika uppfattningar. relevanta i dettaDen

sammanhang dock utgå från vad härvidlag finansierasär överatt som
kyrkofondens budget. årsredovisningarna för fonden brukarI två poster

Rikskyrkligaunder rubriken ändamål: Kyrkomötet ochtas upp
Övriga rikskyrkliga ändamål. Under den förstnämn-centralstyrelsen samt

förutom kyrkomötet och Svenskada inkluderas kyrkansposten -
besvärsnämnd för närvarandecentralstyrelse Kyrkomötets samt tre-

vilka centralstyrelsen fördelar bidrag inom fondenstillorgan en av
styrelse bestämd Nordiska ekumeniska institutet,De ärtreram. organen

ÖvrigaLukasstiftelsen och Svenska bibelsällskapet.Szt I posten
Svenska stiftelse förrikskyrkliga ändamål ingår kyrkans rikskyrklig

Ärkebis-verksamhet SFRV, Svenska kyrkan i utlandet SKUT samt
kopsämbetet.

Kyrkomötet, består 251 särskilda elektorer utseddasom av av
ledamöter, Svenska kyrkans högsta beslutande instans. Ledamöternaär

också beslutande ii kyrkomötet det högsta SFRV och kallasär organet
ochdå ombudsmötet. Både kyrkomötet ombudsmötet sammanträder

och ligger alltid i anslutning tillårligen i augusti varandra. Förmötena
till beslut har i likadanbereda sina ärenden mötenaatt stort setten

utskottsorganisation och ledamöter i utskotten. Kyrkomötetsamma
offentligrättsli regleradeför den delen kyrkans obligatoris-avansvarar

ka arbete medan ombudsmötet har hand den verksamhet bedrivsom som
frivilligt i privaträttslig form.

Centralstyrelsen, myndighet underställd kyrkomötet,är utgörsom en
dettas beredande och verkställande Ledamöterna i styrelsen fullgörorgan.

förockså funktionen styrelse SFRV. Självskriven ordförande i bådasom
rollerna ärkebiskopen. finns kansliInom SFRV med olikaär ett
avdelningar för juridik och förvaltning, teologi och ekumenik samt
information. kansliet består nämnderFörutom SFRV två valdaav av av
kyrkomötet: Svenska kyrkans församlingsnämnd och Svenska kyrkans
utbildningsnämnd. Till hör nämnderna förSFRV Svenska kyrkansäven
mission Svenska kyrkan i utlandetSKM, SKUT och Lutherhjälpen.

nämnder också styrelser för särskilda stiftelserDessa med ändamålutgör
främja respektive verksamhet. Till den rikskyrkliga organisationenatt är

dessutom knutna antal råd, kommittéer arbets- och projekt-ett samt
för särskilt utredningsarbete. SFRV, SKM, ochSKUTgrupper

Lutherhjälpen har viss administration ävennumera en gemensam som
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ombudsmötet och den rikskyrkliga organisationenbiträder kyrkomötet,
Uppgiften sekreterare i centralstyrelsen och styrelseni övrigt. att vara

därutöver leder kanslietgeneralsekreterarenför ankommerSFRV som
rikskyrkans organisation.samordnande för helaharoch ett ansvar
myndighet under kyrkomötet.besvärsnämndKyrkomötetsOckså är en

beträffande vissa besluthandlägga överklagandentill uppgiftharDen att
domkapitlen.centralstyrelsen ochav

nordiska kyrkorna skersamarbete mellan desärskiltEtt genom
ekumeniska institutet.tidigare Nordiskaekumeniska rådet,Nordiska

medekumeniska arbetet i Nordensyfte främja dettillRådet har att
Svenska kyrkan, imedlemskyrkor, bl.a.femtontaldeltagande från ett

i arbetetbibelsällskapetländer. Svenskasamtliga nordiska är engagerat
internationellt.landet ochbåde inomoch sprida bibelnÖversättaatt

kyrkan ocksåSvenskainte barabibelsällskapet stårBakom utannumera
förSällskapetoch samfund.andra kyrkorflertal ävenett svarar

royalty Bibelkom-till vilken försbibelfondenförvaltningen statensav
och psykoterapirådgivning, själavårdPsykiatriskmissionens produkter.

Ärkebiskopsäm-i landet.Lukasstiftelsen på många platserbedrivs Sztav
uppgift fungerasjälvständigt medbetet slutligen attär ett somorgan

kyrkanrikskyrkliga och för hela Svenskahanskansli ärkebiskopen iåt
uppgifter.gemensamma

beräknasdefinierad angivnaverksamheten pårikskyrkliga sättDen
kronoranslag miljonerfå sammanlagt 163,5under år 1995 ett ur

kyrkomötetbelöper miljoner kronordetta belopp 9,5kyrkofonden. Av
förgrundanslag plus 4,0miljoner SFRV idess 110,5och organ,

i0,9 miljonerbehov, miljoner SKUT,tillfälliga 37,0 atten ram
bibelsäll-Nordiska ekumeniska rådet,centralstyrelsen mellanfördela av

Ärkebiskopsämbetet.miljonerLukasstiftelsen 1,6skapet och Szt samt
anslaget till kyrkomötet m.fl. dragitstidigare överskott harBeroende på

förutvarande nivånkronor från den 14,0ned med några miljoner
miljoner.

kronor till vidareutdelartotalanslaget miljoner SFRVFrån 114,5
till skilda kyrkliga verksamheter ochstiftelsen 46,1 miljoner Denorgan.

helt dominerande delen detta belopp planeras bli till utbildninganväntav
Återstodenmiljoner och ekumenik miljoner.34,2 kronor 7,4 av

SFRV-anslaget framför allt till styrelse och kansli, församlingsnämn-går
utbildningsnämnden administration ochden, lokaler 11,9, 11,5,samt
respektive miljoner kronor. Vid sidan anslaget från15,4 14,3 om

kyrkofonden har andra inkomster i storleksordningenSFRV 20 miljoner
kronor eller cirka stiftelsens verksamhet.30 SKUTprocent av egen

ungefär miljoner85 kronor årligen den utländskaomsätter varav
verksamheten miljoner,36 gåvor och kollekter 12genererar m.m.
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fyllerkyrkofondsanslagetmiljoner resten.samt upp
kyrkofondensbilaga har uppmärksammatsUnder avsnitt 3.4 i 4 att

följdändamål under lång år vuxitkostnader för rikskyrkliga aven
varit organisationen byggts frånhärtill har främstsnabbt. Skälet att upp

successivt har höjts. belopp harambitionerna Storalåg nivå och atten
avveckling kollekterkyrklig intern utbildning,förbättradpåsatsats av

Svenska kyrkan.bekännelsearbetet inomrikskyrkli ändamål ochtill ga
lokal- ochmed organisationårs reformSamtidigt har 1989 ny

kyrkliga organisa-kraftfull förstärkning deninneburitstiftsplanet aven
nivå.tionen sistnämnda

väckts frågan detutredningenbakgrund har inomdennaMot om
dubbelarbete mellan kyrkansformförekommer någon organavnumera

Statskontoret i uppdragUtredningen har givitnivåerna.de båda att
detta spörsmål.underlag för bedömaöversiktligtfram attta ett

Statskontoret gjort i formdenna del haruppdraget iRedovisningen av
bilagautredningsbetänkandetlagts till1995-04-04PM somsomav en

företrädare för centralstyrel-intervjuer medsig på radPM:n grundar en
föroch pastoratsförbundförsamlings-för Svenska kyrkans samtsen,

tyder inteStatskontoret fått fram påunderlagstiftskansliema. Det som
traditionell meninginslag dubbelarbete idet förekommer så storaatt av

framkommit i dettauppgifterriksnivåema.stifts- och Deinom som
samstämmiga. Visserligen harvarit myckethahänseende uppges

dubbelarbete.begränsade former Dettautredare funnitStatskontorets av
den karaktärentill elleremellertidhåller ärrättas attatt av en

skall alltså intebesparingar.kan några Mansamordning inte storage
rationaliseraväsentlig potentialmed det finnsräkna attatt en mera

kyrkofondenkostnaderoch därmedverksamheten attgenomspara
det gäller detaljerna iolika slag elimineras.dubbelarbete Närav

ämbetsverkets skrivningarhänvisa tillPM vill utredningenStatskontorets
i bilagan.

inte under deför utredningen kommerEnligt vad käntärsom
finansieringytterligare höjningar anspråkennågraårennärmaste av

gällande för rikskyrkans vidkommande. Intekyrkofonden görasattur
omprioriteringar mellan debetydelsefullaheller har det aviserats mera

kostnadernanedskärningarskilda rikskyrkliga ändamålen, änannat av
föregåendetill följd den under åradministration och lokalerför av

UtredningenKyrkans hus i Uppsala.genomförda samlokaliseringen till
nominellt oförändratöverväganden medräknar därför i sina fortsatta ett

för denna del kyrkansavrundat miljoner kronorbelopp på 165 av
behovförändringar i penningvärdet ochinnebärverksamhet. Detta att

omprioriteringarklaraseller utökade insatser måstegöraatt genomnya
rationaliseringar.och
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myndighet understatligdomkapitelvarje stift finns ärI ett ensom
domprostenordförande,består biskopenDomkapitletregeringen. somav

lekmänstiftetsvaldordförande,vice prästerpräst samt treavensom
förordnar juristStiftsstyrelsenstiftsfullmäktige.valda att varaenav

stiftet beslutatill uppgift inomdomkapitlet. harDettasekreterare åt att
gudstjänstlivet ochämbetet,det kyrkligakyrkans lära,ärendeni om

dessa frågor hanteras.tillsyn hurutformning hakyrkorummets översamt
förhållandeihuvudsakliga arbetsgivaransvaretdetdomkapitletVidare har
skall hållaStiftssamfällighetenarbetstagare.stiftetstill präster som

kontorslokaler,personal,ochdomkapitlet med sekreteraren annan
domkapitletbehövs föri övrigtmateriel detinventarier, attsamt som

ochKostnader för arvodenuppgifter.fullgöra sinaskall kunna annan
betalas däremoti domkapitlenochersättning till ledamöter ersättare av

tillavlöningsförmånerkostnader förgällerkyrkofonden. Detsamma
årUppsala stift. Underbiskopen ibiträdandebiskopar och den senare

kyrkofondensenligtoch domkapitlenför biskopamahar kostnaderna
demiljoner kronor. lårlig nivå 20 30redovisningar legat på aven -

domkapitelsar-ochbara biskopslöneringår interedovisade kostnaderna
förbiskopsgårdamautgifter förockså fondensvoden samtutanm.m.

utlandskyrkoherdar.ochpersonliga prästtjänster
Övriga utgiftersinakyrkofondenkostnader redovisarrubrikenUnder

förvaltningutjämningssystemet,kansli, driftför styrelse, avav
kyrkligadetkyrkofondsfastighetema, utredningarfondmedlen och

kyrkofondensrubrik iunder dennaKostnadernaområdet diverse.samt
intervalletitill någonstansför årredovisningar har summeratsenare

utredningen i sinaräknarårligen. Sammantagetmiljoner kronor10 12-
finansierabehövervarje årutjämningssystemetövervägandenfortsatta att

miljoner kronor.storleksordningen 40iövrigtkostnaderochstifts-

förarbetsgivaravgifterPensioner och9.3

präster

sinled ikyrkofondenangivitsbilaga haravsnitt 3.6 i 4 ettl att som
föruppgifthaft tillgammaltutjämnande funktion sedan att svara

beskrivitsvidareharkyrkans DärSvenskapensioneringen präster.av
fonden ochområde belastardettaåtaganden inomvilka närmare som

1994.under perioden 1983för ändamåletbelopp betalatsvilka utsom -
kyrkofondenavsättningarför deredogjortsSlutligen har i avsnittet som

säkerställa prästpensionema.bokslut föri de årensgjort attsenaste
flera lagstadgade ochbådeomprövningpågårtillbakaSedan år aven
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kollektivavtalsreglerade pensionssystem i Sverige. Allmänt kansett man
finna härtill framför allt i landets demografiska och samhällseko-orsaken

kyrkans del har kommitnomiska utveckling. Svenska därutöverFör att
beträffande relationer tilldet mångåriga utredningsarbetet ändrade staten

pensionsfrågomaspörsmål. Exempelvis har de kyrkligaaktualiserat detta
Kyrkoberedningen i derastagits såväl ERK-utredningen somupp av

kyrkan 1992:9 respektive Statenbetänkanden Ekonomi och i SOUrätt
del remissinstansertrossamfunden 1994:42och SOU samt somav en

Svenska kyrkans för-betänkandena. På uppdragsig överyttrat av
och aprilvidare underpastoratsförbund har KPAsamlings- och mars

pensionsfrågor inom det kyrkokommu-förstudie vissagjort1994 en om
PastoratsförbundetsUnder november 1994 har KPAnala området.

fördjupa beskrivningenförstudien med avsiktuppdrag fortsatt att av
ingår bl.a.kommunala avtalspensionema. uppdragettryggandet de Iav

eventuellt genomfö-effekterna pensionshänseendediskutera i ettatt av
slutförslag.rande Kyrkoberedningensav

och pensionsverkKyrkofondens styrelse har låtit löne- SPVStatens
pensionsskuld ochutvecklingen fondensgöra överprognos aven

omfattarfrån fonden. frånutbetalningar pensioner Prognosen SPVav
tjänst inom kyrkan och årendet gäller medåren 1995 2004 prästernär-

Till grunduppnått pensionsåldern.1994 i fråga2004 prästerom som-
uppgifterdels hos registreradeför denna ligger SPV omprognos

dels gjorda antagandenderas löner och pensioner, SPVprästerna samt av
nyanställningar inom prästkollektivet löne- ochavgångar och samtom

inomframtiden. Beträffande med tjänstprisutvecklingen i prästernam.m.
kyrkofondens pensionsskuld stiger frånkyrkan räknar med 233SPV att

ökning med drygtmiljoner kronor till miljoner 2004, 671995 390 en
räknar med pensionsskul-emeritiprästerna däremot SPVFör attprocent.

jämförtden i oförändrad: miljoner kronor med542 1994 544ärstort sett
Även pensionsförmåner till sistnämndamiljoner utbetalningarna2004. av

kategori stagnerande bild: miljoner kronor vid periodensvisar 66en
miljoner vid dess Enligt beräkningarbörjan sjunker till 61 slut. SPV:s

kyrkofondens sammanlagda pensionsskuld nuläget tilluppgår alltså i 775
miljoner.miljoner kronor för tiotal år ha stigit till 934 Denatt ett senare

årliga utgiftsnivån för prästpensionerna ligger däremot kvar i allt
väsentligt oförändrad med den SPV gjort. harDetsammaprognos som

arbetsgivaravgifter,utredningen antagit gälla de kostnader förom
grupplivförsäkring, särskild löneskatt pensionskostnad, kompletterande
ålderspension redovisas tillsammans med pensionema im.m. som
kyrkofondens bokslut. Sistnämnda kostnader har under år legatsenare
mellan och miljoner kronor årligen. På grundval dessa uppgifter15 36 av
räknar fortsatta övervägandenutredningen i sina med sammanlagden
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kostnad för pensioner och arbetsgivaravgifter miljoner100 kronorav per
år.

Utredningens9.4 överväganden

grundval kyrkofondensPå redovisning for år kan1994 marknadsvär-av
fondens kapitaldet vid det årsskiftet uppskattas liggaeget senaste

miljarder kronor. denna uppskattningnågot 2,3 I ingår kyrkofonds-över
fastigheterna endast med sina taxeringsvärden. kapitaletsDet egna
bokförda värde redovisas till miljarder1,6 kronor och den dolda reserven
i kyrkofonden har alltså varit cirka miljoner kronor vid700 detta tillfälle.

finansiella fondkapitaletintäkterna på har underDe 1994 tillsummerat
drygt 90 miljoner kronor vilket 3,9 det utgåendemotsvarar procent
marknadsvärdet. fondenFör 1993 har redovisat fmansavkastningen
litet miljoner kronor och detta har125 5,9än motsvarat procentmera

sistnämnda års utgående marknadsvärde på 2,1 miljarder. Medav en
blandad förmögenhetsmassa bestående aktier, räntebärande värde-av

och fastigheter får de avkastningårens bedömas såsomsenastepapper
tämligen normal med de varit rådande och med det lågaräntor som
risktagande iakttas i placeringsverksamheten.som

Avsikten kyrkofondensmed kapital och den avkastning dettaeget
kapitalet skall fånga svängningar i fondensär attgenererar upp

verksamhet och avkastningen bidra till verksamhetens finansiering.
Kyrkofonden till främstakan ha uppgift via utjämningssystemetsägas att

Svenska kyrkan har möjlighet verka i hela landet.garantera att att
harFonden vidare till ändamål finansiera rikskyrklig verksamhet,att

pensioner och andra för hela kyrkan kostnader.prästemas gemensamma
kan diskutera vilka kravMan på omfattning kapitalegetav som

för utjämning ställer kyrkofonden.på Sedan år har1983systemet
fondens marknadsvärde i runda tal brukat den årligamotsvara om-
slutningen. med dettaMätt mått skulle kyrkofonden redan vara av
betryggande storlek och detta med viss marginal. Sammat.o.m.
bedömning fonden blivit tillräckligt måsteatt stor göras om man- -

fondstorleken i förhållande till pensionsskuldenmäter för prästerna.
Visserligen har i kyrkofondens bokslut under år bara gjortssenare
frivilliga avsättningar på tillsammans miljoner720 kronor för att
säkerställa denna skuld. Samtidigt SPV:s beräkningar vid handen attger
skulden för närvarande kan uppskattas till miljoner775 kronor för att

Överskjutandestiga till miljoner.934 pensionsskuld får emellertidsenare
väl säkerställd det långsiktiga värdetän på återstodenanses mer genom

kyrkofondens förrnögenhetsmassa någon formell kopplingävenav om
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gjorts.här inte
omfattningentillkapitalstorleken påstället för tilliOm eget serman

detrelation tilldenna ioch ställeravkastningfondens gemensammaav
tvåEnligt debildenblirkyrkanfmansieringsbehovet inom annan.en

miljonercirka 300behov tilldettaavsnitten uppgårföregåendenärmast
verksamhet, 40rikskyrkligförmiljoner165årligen,kronor varav

för pensionermiljonerkostnader 100övrigastifts- ochförmiljoner samt
finansieraklara behovetFörarbetsgivaravgifter attoch präster. att

mycketfordraskyrkofondenavkastning från avsevärtdetta ettgenom
innehåller. Meddenna idagvadi fonden ettkapital änstörre eget

ochmed 3,9 5,9jämföraårfemavkastningskrav attprocent per -
ifondkapitalet liggabehöverrespektive 1993för år 1994procent -

tillhöjsavkastningskravetmiljarder kronor. Omstorleksordningen 6,1
omkring 4,4fondstorlekensiffra förmotsvarandeblirårligensju procent

fick i detkapitalkyrkofondensskulle innebäramiljarder. Detta egetatt
fördubblas.praktisktandratredubblas och i detfalletförsta tagetnästan

varje fallmöjlig, iåtgärd intesådanbedömerUtredningen äratt en
situationkyrkan eller i denförekonomiska lägenuvarandeinte i som

åren.i under debefinna sigekonomin kankyrkliga närmasteden antas
halveringstället diskuteratshar ikyrkomöte temporärVid års1994 en
expansivoch föreslagitskyrkoavgiftenden allmänna meraenav

tillkommithar ocksåsistnämndakyrkofonden.från Detbidragsgivning
för fonden.fastställda budgetenför år 1995regeringenuttryck i den av

närvarande inteförönskemålbehov ochlångsiktigaOavsett synesmera
nuvarande nivåfondkapitalet påbibehållandenågot än ettannat varaav

rikskyrkliga ändamålendei detta lägeföreslårUtredningenmöjligt. att
denkyrkofondenavkastningen påviafinansieras inte utan genom--

behöveravgiftdel dennakyrkoavgiften. Den avsättasallmänna somav
tillmarginal 2,5kan med någonändamålen örerikskyrkliga sättasför de

till Svenskaför tillhörigaskatteunderlageträknat påskattekronaper
kyrkan.

Återstående kronormiljonerfinansieringsbehov på 140gemensamt
fondavkastningen.möjligt tillgodosebör dockår att urvaraper

avkastningkapital krävermarknadsvärde fondensNuvarande eget en
beloppet.det erforderligaförårligencirkapå attprocent genererasex

långsiktigtborde kunna uppnåsavkastningskravsådant ävenEtt utan- -
professionell skötselochvid aktivrisktagandealltför stort aven

höjasavkastningenVisserligen kanplaceringsverksamheten. om
ibland placeringamaökad tyngdvärdepapperräntebärande ges

inriktningendylik ändringfastigheter.och Enförhållande till aktier
värde ochkyrkofondens realaurholkaemellertidskulleplaceringamaav

elleravkastningenfrån antingenkapitaltillskottkompenserandekräva ett
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utjämningssystemet. Utredningen förutsätter därför placeringsin-att
förblirriktningen i allt väsentligt oförändrad.

Avslutningsvis bör betonas vikten kyrkofonden inte minskarattav
i storlek under den nivå har uppnåtts. Man måste nämligensom nu
beakta marginalen för höjda kostnader eller sänkt avkastning smaläratt

finansieringen prästpensioneringen och övriga behovom av gemensamma
skall klaras på detta Stiger exempelvis kostnaderna från till140 160sätt.

fondkapitaletmiljoner kronor år behöver öka till bortemot 2,7per
oförändratmiljarder kronor vid avkastningskravett procentsex

täcka oförutsedda förändringar och förbättraårligen. För handlings-att
friheten bör därför sikt viss ytterligare ökningpå kyrkofondenen av
eftersträvas. övriga komponenter i utjämningssystemet börNettot av
alltså resultera i långsiktigt överskott för fonden.ett

sitt slutbetänkande och trossamfundenStaten SOU 1994:42 harI
anfört kyrkofondenKyrkoberedningen bl.a. torde kunna ställaatt ut

för underlätta lösning de kyrkokommunalagarantier pensions-att en av
garantier förordarfrågorna. Utställande beredningen också detnärav

gäller lösa frågan lån till kyrkokommunema ifall deras be-att om
skattningsrätt upphör. Utredningen konstaterar dessa tankaratt om
genomförs, omfattningen de krav kyrkofonden i framtidökar av som en

kravhar vilket i sin ställer för fonden. Detmöta störreatt tur resurser
anledningfinns emellertid inte någon dessa frågor tillatt tanu upp

behandling detta får eventuellt i sammanhang.göras ettutan senare
förslagen i detta avsnitt prästpensioneringenResonemanget och om

grundar framtidensig förutsättningen tjänsterna ipå prästeratt som
statligt reglerade. Skulle det bli förändring därvidlag,liksom i dag är en

med övrigauppkommer frågan samordning pensionerprästemasom av
kyrkan och i samband härmed kyrkofondensanställdas inom Svenska om

fortsatta roll. Liksom beträffande spörsmålen i föregående styckenärmast
frågautredningen inte den här bör denna till övervägandeatt ta uppanser

lämnar detta eventuellt utredas vid tillfälle. kanDetattutan senare
kyrkofondens åtagande gälleremellertid erinras detnär prästemasattom

faktorpensionering innebär inte oväsentlig utjämnande mellanen
pastoraten.
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och andra konsekvenserEkonomiska10

förslagetav

utjämnings-följsamhet mellanförslag innebärUtredningens störreen
ochfår effekter främst lokalplanetoch avgifter.bidrag Detsystemets

förslagets effekter för de olikaavsnitt behandlasför kyrkofonden. dettaI
Även för förändringar ikänslighetinom kyrkan.nivåerna systemets

undersöks förslaget får samhällsekono-Slutligenomvärlden berörs. om
påverkas EU-med-regionalpolitiska effekter ellermiska eller av

lemsskapet.

utjämningenOmfattningen10.1 av

omfatt-inledningsvis förklarat inteUtredningen har att avsett attman
väsentligt frånskall avvikautjämningen i detningen systemetnyaav

de olika komponentemasdenna anledning harnuvarande Avsystem.
utredningenrespektive avsnitt harvarandra. Ityngd fått vägas mot

formbör betyda imycket varje utjämningskomponentföreslagit hur av
och bidrag.avgifter

olika bidragen ochsammanställning deomstående sida visasPå aven
resultaträkning för kyrkofonden. Förslagetenkelavgifterna i form av en

särskildabör framhållas denutjämningen år 1995.jämförs med Det att
värde. berortill ovanligt lågt Detkyrkoavgiften detta år är ettupptagen

beräkningändrade reglernaosäkerhet effekterna de om avavom
kyrkofon-inkomster förberäknas dock betydligtavgiften. Den störrege

den under kommande år.
det föreslagna börjämför det nuvarande ochNär systemet manman

allautjämningskomponentema beröri första hand de generella somse
förändringarna föreslås. innebärkyrkokommuner och där de Detstora

för övrigt inte föreslårsärskilda kyrkoavgiften där utredningendenatt -
utanför jämförelsen. Likaså fårförändring bör lämnasnågon man-

kyrkobyggnadsbidrag och strukturbi-bortse från utjämningsbidrag,extra
till och förbättrardrag. bidrag går visserligen tillbakaDessa pastoraten

förutsäga till vilkaför går dock inteutjämningsnettot Detpastoraten. att
med vilka belopp.bidragen går ochpastorat
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Kyrkofondens intäkter och utgifter i nuvarande och det föreslagna
miljoner kronorsystemet,

INTÄKTER ÅR FÖRSLAGET1995

Allmän kyrkoavgiñ 16 1177öre,
enligt förslaget 8 avgift för 531öre, utgörssom av

utjämning geografiska faktorerav
stifts- strukturbidragoch
bidrag till rikskyrklig verksamhet

Särskild kyrkoavgift 10 150
Inkomstutjämningsavgift, 168pastoraten
Kyrkounderhållsavgiñ 52
Begravningsplatsavgift 75
Tillhörigavgift 67

INTÄKTERSUMMA 1187 1043

KOSTNADER

Allmänt utjämningsbidrag, 481pastoraten
Allmänt utjämningsbidrag, stiftssamfällighetema 18

utjämningsbidragExtra 100 80
Kyrkobyggnadsbidrag 001 80
lnkomstutjämningsbidrag, 168pastoraten
Kyrkounderhållsbidrag 55
Begravningsplatsbidrag 70
Tillhörigbidrag 66
Glesbygdsbidrag 65
Stifts- och strukturbidrag 300 300
Bidrag till rikskyrklig verksamhet 169 165
Pensioner vissa stifts- och adm.k0stn. 165 130samt

SUMMA KOSTNADER 1333 1179

FÖRE INTÄK-RESULTAT FINANSIELLA -146 -136
TER

INTÄKTERFINANSIELLA 96 140

RESULTAT -50 4
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i det kommeromslutningenförst konstaterakanMan systemetatt nya
det nuvarandestorlek iungefär systemet.att somsammavara av

dvs.utjämningskomponenterna,obligatoriskagranskning deVid aven
beroendeoch inteomfattar allaoch bidragde avgifter ärpastoratsom

betalari nuvarandefinneransökningar, pastoratensystematt enmanav
f°ar tillbakakronor medan 481kyrkoavgift miljoner1177allmän man

tillför därmedutjämningsbidrag. Pastoratenmiljoner i allmänt systemet
finansierar övriga bidrag,vilketmiljoner kronor696ett netto

stiftsbidragen.organisationen ochrikskyrkligadenåtpensioner präster,
i formtillbaka tillmedel gårdessahel del extraEn även pastoraten avav

strukturbidrag, dennakyrkobyggnadsbidrag ochutjämningsbidrag, men
ochsäkra på fåinteenskildabidrag kan de attpastoratentyp varaav

i sin budget.räkna med
miljoner kronor892betalarföreslagnadetI pastoratensystemet

miljoner i bidrag ochfår direkt tillbaka 424avgifter.obligatoriska Mani
kyrkofonden och utjämningssystemettillför alltsåpastoraten som grupp

dettatidigare finansierarLiksommiljoner kronor.på 468nettoett
bidrag kan sökasstiftsbidrag och derikskyrkobidrag, pastoraten.avsom

fondensfinansieras i detprästpensionerförKostnaderna systemet avnya
avkastning.

miljoner kronorkyrkofondsnetto på 696nuvarandemellanSkillnaden
miljonerblir 228miljonerföreslagna 468i detoch systemet,nettot
kommerförbättring för lokalplanetbeloppkronor. Detta utgör somen

avgifternaFörbättringen uppkommertill del.flertalet attpastorat genom
och kostnaderanpassade till de bidraghuvudsakii det ärsystemetnya

överfinansierat detdärmed intetäckas. Systemetbehöver är somsom
nuvarande är.systemet

på lokalplanetEffekterna10.2

miljonerytterligare 230såledesmedför förslagetlokalplanetPå att ca
de olikautfalletmellan Detfördelaskronor sammantagnapastoraten. av
studeraolika kanvisas på Mankanutjämningskomponenterna sätt.

i stiftför samladedede olika kommuntypema,utfallet för ettpastoraten
enskildaeller för det pastoratet.

kommungruppsvis för-Utfallet för10.2.l pastoraten,
delade

tabell bilaga 10framgårolika kyrkokommuntypemaUtfallet för de av
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till betänkandet. Tabellen visar samtliga kommuntyper får för-att
bättringar och dessa relativt jämnt fördelade mellan de olikaäratt
kommuntypema. fårGruppen den förbättringen istörre tätort största
kronor denockså beräknat på antalet kyrkotill-är störstamen gruppen
höriga. förändringarnaUttrycks i skattekrona varierar föränd-ören per
ringen mellan och skattekrona. landsbygdDetöre ärett sex per gruppen

fårfår förbättring på ochöre större tätortettsom en gruppen som en
kommuntyper f°ar de förbättringar-förbättring på Deöre. störstasex som

medelstorjämfört med nuvarande och stad,är störresystem gruppernana
och glesbygd. bild förändringen fårSammastörre tätort man omav man

tillhörig.till förändringen i kronor perser
förändringen jämfört med dagens börTabell beskriver Man1 system.

förbättringarnaemellertid komma ihåg flertalet kommuntyper trotsatt
i medeltal nettobetalar till framgår tabell DetDetta ärsystemet. av
storstadspastoraten betalar med 13 skattekrona. Detöremestsom per
negativa sjunker sedan i jämn takt i den ordning tabellen ärnettot som
uppställd för tabellen tilli slutet övergå positiva föratt nettonav

glesbygd och landsbygd. Landsbygdspastoraten erhåller bidraggrupperna
med i medeltal och glesbygdspastoraten med i medeltal9 26öre öre per
skattekrona.

Utfallet för stiftsvis grupperadelO.2.2 pastoraten,

bilaga har utfallet för redovisats med stiftsvisI 10 ävenpastoraten
fördelning, tabellse

Tabellen uppvisar skillnader mellan den tidigarestörre änpastoraten
behandlade. Alla stift Visby får positiv förändring detutom en genom

Försämringen för Visby stift 12 öresystemet. motsvararnya per
stift, stift, får förbättringskattekrona. Luleå mindreEtt är än etten som

helt skattekrona och stift, Härnösand, förbättrar sitt lägeöre ett annatper
med förbättringenbara uppvisar Skara ochDen Strängnäsöre. störstaett
stift med skattekrona.öresex per

Även vid den stiftsvisa grupperingen gäller dock bildenatt ser
annorlunda till vilka betalar eller fårnärut netto nettoman ser som
bidrag från framgår tabellDetta Tabellensystemet. näraav ger en nog

helt omvänd bild jämfört med tabellen visar förändringarna. Deten som
enda stift erhåller nettobidrag Visby stift. försäm-Trotsärett attsom
ringen för Visbys del uppgår till skattekrona erhåller stiftets13 öre per

fortfarande bidrag 17 örepastorat sammantaget motsvararsom per
skattekrona.

Övriga stift nettobetalar till Generellt kan desägasystemet. attman
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stift får förbättringarnade i det föreslagna destörsta ärsystemetsom
tillockså betalar dessa betalar Stockholms stiftAvmest systemet.som

med nettoinbetalningar till utjämningssystemet motsvarande 16 öremest
skattekrona.per

Utfallet för enskilda10.2.3 pastorat

förändringarna till följd det föreslagna finnerDe största systemetav man
förhållandet fårpå pastoratsnivån. sådanDet pastoratsgruppenatt som

förbättring miljoner kr medför flertaletmotsvarande 230 attcaen
också får del denna förbättring. de 932 ochAvpastorat pastoratav

samfälligheter ingår utjämningssystemeti kommer, med detsom
förunderlag utredningen haft sina beräkningar, få för-600 attsom

bättringar eller oförändrat utfall.
Bland de får positiv förändring finns fåtalpastorat ettsom en som

erhåller avsevärda förbättringar. förändringen relativtDen största sett
för där förbättringen skattekro-47 örenoteras ett pastorat motsvarar per

Totalt fyra erhåller förbättringar skattekrona30över örepastoratna. per
och totalt förbättringar skattekrona.25 20 öreöverpastorat per

får förbättringarMajoriteten eller 446 mindre änpastorat motsvararsom
skattekrona. vinner allra tillhör alla,10 Deöre pastorat mestsomper

kommuntypemamed undantag, någon landsbygd eller glesbygd.ett av
Även flertalet får förbättringar finnsi detpastorat systemetom nya

jämförtdet antal förlorar med idag. blirDet 10ett pastoratsom som
förlorar eller skattekrona och förlorar30 40öre pastoratmer per som

eller skattekrona. det förlorar20 Föröre pastorat mestmer per som
förändringen skattekrona. Också flertalet de66 öremotsvarar per av

förlorar tillhör kommuntypema landsbygd ochpastorat mestsom
glesbygd.

finna generell orsak allrasvårt någon till deDet är störstaatt
förändringarna. det gäller förbättringarna de vinnerNär är pastorat som

tillhöriga.i allmänhet små till antalet också vanligt detDet ärmest att
församlingaringår många små i detta följer vanligtvisAvpastoraten. att

har kyrkogårdar. Utjämningskomponentemamånga kyrkor och förman
underhåll kyrkor och begravningsplatser då relativt belopp,storaav ger

dessa komponenter totalt endast bråkdel desetttrots att motsvarar en av
totala kostnaderna för sådant underhåll i landet.

fråga orsakerna till de försämringama i förhållande tillI störstaom
dagens läge framstår bilden tydligare. för denågot Gemensamt 40som

förlorar eller skattekrona de har20 öre ärpastorat attmer persom
relativt låg skattekraft. Skattekraft under medelskattekraf-75 procent av
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skattekraftharförekommande och endastvanligt överett pastoratärten
utmed norskastift ochmedelskattekraften. Visby80 pastoratprocent av

överrepresenterade i dennakustlandoch Norrlandsgränsen synes vara
ÖlandÄven relativt lågharoch samfållighetemapastoraten engrupp.

får iförsämringar.drabbas Dennaskattekraft och pastoratgruppav
100inkomstutjämningnuvarande över procentgaranterarsystem somen

medelskattekraften.av
Även tidigare påtaladeallmänhet detgäller dock ipastoratsnivå

försämringar ändåfåttdeförhållandet är nettomottagarepastoratatt som
de 40Endastutjämningssystemet.bidrag från pastoratett somavav

kyrkofonden.nettobetalar tillskattekronaellerförlorar 20 öre permer
dettamed idag fårjämförtförlorarfyraDe trotsmestpastorat som

skattekrona.ochmellan 46 73nettobidrag öremotsvarar persom
uttryckt i kronortill utjämningssystemeti förhållandeNettobeloppen per

i bilaga 10.tillhörig visas i tabell 6ochskattekrona per

förutfalletbedömningUtredningens10.2.4 pasto-av

raten

synpunkterPrincipiella

från dealltid utgåförslag måsteutfalletbedömningEn ett upp-av av
utjämning målenkommunalfrågamed förslaget.ställda målen I ärom

har inledningsvisUtredningenmätbartobjektivtsvåra sätt.ettatt ange
rikstäckning ochutjämningen skallmålsättningenbehandlat garanteraatt

kyrkligaför denekonomiska förutsättningarlikvärdigaväsentligen
objektiva grunderemellertid inte möjligtverksamheten. Det attär

skallutjämningssystemetviaallafastslå det innebär pastoratattatt vara
viss nivåtillhörig ellerbestämt beloppgaranterade ett en avper

därför till slutblireftersträvade utjämningenmedelskattekraften. Den en
vill åstadkomma.vadpolitisk bedömning manav

alla uppfattarutjämningennivå förobjektivbrist påI somsomen
förhållande tillförändringarna ilättintresseträttvis fokuseras nuva-

Även med in-vid införandetutjämningssystemrande läge. möttsettom
detefter antal åruppfattas detvändningar gärna ett som nyasom normen

med.skall jämförasförslaget
förfram ändras teknikenläggerutredningendet förslagI som

skattekrafts-enbartstället föravgörande Iutjämningen sätt.ett en
inkomstutjämningbåde med lägrearbetar detgaranti systemet ennya
strukturkostnaderdirekt riktar sigkostnadsutjämningoch motsomen

kyrkliga kommunerna. Enför debedömtutredningen väger tungtsom



Ekonomiska efekter förslaget 1811995:144SOU av

faktorer får bidragförändring desådan avgör ett pastorat ettomav som
avgift få konsekvenser för det enskildaeller får betala måsteen

faktorerna får Ifallberoende vilket genomslag ipå pastoratet.pastoratet,
de faktorerna fångar utjämningsbehovetdet råder enighet att uppom nya

också beredd dessabättre måstepå sätt att accepteraett man vara
konsekvenser.

olika kännbara beroende hurkan dock bliKonsekvenserna tungt
får och hur övergångsreglemaolika utjämningskomponentemade väga

till utfallet ihänsynUtredningen måsteutformas. ta storatt mananser
för det enskildaoch till förändringarnanuvarande pastoratetattsystem

påverka ökakan i viss månblir orimligtinte Detta attstora. genomman
förändring innebär dockbetydelse. Varje sådanminska faktorseller en

ochplats isamtidigt effekter uppstår på attsystemetatt manen annan
för de olikaoönskade effekter. finna nivåerdär får andra, Att rätt

olikafordrar ingående avvägning mellanutjämningskomponentema en
önskemål.

ingår i det slutliga förslaget detavvägningarmångaDe gör attsom
generella justeringarför möjligheternafinns göragräns att av enen

övergångseffekter.syfte undvika alltförutjämningskomponent i storaatt
medföra flera negativa effekter i andragenerell justering kanEn

föränd-får motverka oönskadehänseenden. ställetI överväga attman
riktade i form särskilda bidrag ellerringseffekter insatsergenom av

särskilda övergångsregler.
utredningenbakgrund dessa övervägandenDet är mot somav

utfallet förbedömer pastoraten.

Utfallet för pastoraten

utfall de olikaskillnaderna i mellanPå kommuntypsnivå är typerna av
utfall för städer ochbättrekyrkokommuner små. Förslaget ettger

Även utjämningssystemet dockmed dessa förändringartätorter. ger en
städer och till landsbygds-kraftig utjämningseffekt från större tätorter

Utredningen inga negativa konsekvenseroch glesbygdspastorat. avser
förslaget i denna del.

utfall stiftenstiftsvis blir skillnaderna i mellanGrupperas pastoraten
stift medför förslagetHärnösands och Luleå mycketFörstörre.

förändringar och för Visby stift förändringen negativ. Vadmarginella är
Norrlandsstiften utredningen den bedömningen dessagäller gör att

skattekraftsgarantin varit särskilt gynnade i nuvarandeden högagenom
deras utgångsläge bättre vadFlera faktorer pekar på är änattsystem.

garantin indikerar.
utfallet för Norrlandspastoraten sannolikt ocksåAnledningen till är
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dessa har relativt få kyrkor och begravningsplatser. Bidragen frånatt
dessa komponenter kan därför inte sänkningen nivån påväga upp av
inkomstutjämningen. Jämfört med andra stift i Norrlandär pastoraten
dock fortfarande gynnade det utjämningssystemet, i mindreav nya men
omfattning vad dagensän system ger.

Ävenstift bilden svårbedömd. harVisby härFör är pastoratenmer
nuvarande utjämningssystem hög skattekraftsgarantii på 104 procent.en

Skattekraften för de flesta sänkningen inkomst-lågär pastoraten. av
utjämningen har därför blivit kännbar och bidrag komponen-trots genom

för kyrkor och begravningsplatser innebär övergången till detterna
föreslagna försämring för Trotssystemet sammantaget pastoraten.en

stiftetsdenna minskning erhåller nettobidrag frånavsevärtpastorat ett
utjämningssystemet.

Samtidigt Visby stiftkan konstateras uppvisar väsentligt högreatt
kostnader för verksamheten övriga stift. framgår tabellSom 5.10än av
i kapitel både totalkostnaderna för den egentliga verksamheten5 ochär
kostnaderna för administration och församlingsverksamhet högst i Visby
stift. Jämför antalet prästtjänster i april finnerinvånare 1995man per

stifti Visby går det 1294 invånare på varje prästtjänst, under detattman
medeltalet för landet invånare prästtjänst. Göteborgs2501 Iäratt per

stift går det invånare och Stockholms stift invånare3124 3913 på varje
prästtjänst. minskade från utjämningssystemet börDe kunnanettona

med motåtgärder rationaliseringar det behövermötas utan attgenom
medföra oacceptabla påfrestningar verksamheten.

i de utjämningsalternativ utredningenInte något harövervägtav som
det varit möjligt undvika negativt utfall för Visby stift. antyderDetatt ett

stiftet har speciellstruktur så den svår fångaär äratt att atten som upp
i generellt utjämningssystem. Samtidigt kan försämringenett noteras att
för stiftet storlek kyrkofondens synpunkt relativtär ärav en som ur
marginell. Allt detta talar för stiftets behov kan lösas riktadeatt genom
insatser med särskilda bidrag. långsiktigt stöd bedömsOm ett vara
nödvändigt det möjligt fördelningen strukturbidrag tillär överatt se av
stiftet. närvarande får stiftet i regel tillskottFör utjämnings-extragenom
bidrag och kyrkobyggnadsbidrag.

stiftStockholms har fått begränsad förbättring förslaget,ett genom
utfallet för stiftet endast skattekrona. den kyrkligalöremotsvarar ett per
debatten har det ibland förts fram önskemål kyrkan skulleatt satsa mer

i storstad och där del befolkningen finns ochtätort, storresurser en av
där sociala problem skapar behov kyrkliga insatser. Mot denav
bakgrunden kunde det önskvärt Stockholms stift fåttsetts attsom en
förbättring i fall storlek genomsnittet för övriga stift.vartav samma som
Utredningen vill i detta sammanhang peka två omständigheter som
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utfallet dock bör kunnagör att accepteras.
det första går det inte bortse från stiftets harFör att att pastorat en

Ävenskattekraft.hög nivån på inkomstgarantin sänkts slårom
effektskattekraften igenom och den får på de avgifter beräknasäven som

skatteunderlaget. Eftersom församlingarna i stiftet i fall harmånga
begravningsplatser i relation till de kyrkotillhörigafå kyrkor och ger

utjämningskomponenter negativa för stiftet.också dessa stora netton
det andra består Stockholms stift olika karaktär,För pastoratav av

både och landsbygdspastorat. Behovet insatsertätortspastorat av av ovan
karaktär sannolikt inte lika i allanämnd Ser tillär stort pastorat. man

förortstorstad och till storstad riksnivå medförpastoratsgruppema
dock utredningens förslag förbättringar miljonersammanlagt 46ca
kronor för dessa två Förslaget möjliggör därför vissa ökadegrupper.
insatser i tätorter.

mellan olika landsändarFördelningen och mellan olikaav resurser
frågakyrkokommuner ständigt behöver diskuterasärtyper en somav

och kan komma i framtiden. följd detSomomprövasattsom en av
utredningsarbetet ändrade relationer mellanfortsatta ochstatenom

kan reglerna för finansiering kyrkounderhåll och be-Svenska kyrkan av
gravningsväsendet komma ändras. Sådana förändringar har effekteratt

utjämningssystemet. begravningsväsendets finansiering lösespå Om
uppfyller anspråken utjämning får begravnings-sätt ävenett som
lyftas utjämningssystemet. kanplatskomponenten påverkaDettaut ur

utjämningsprofil medföraoch behov översynsystemets av en av
systemet.

uppfattat det finns stark och entydigUtredningen har dock inte att en
fördelningen utjämningssystemetsönskan väsentli ändringar av avom ga
kyrkokommuner eller mellan olikamellan olika typer avresurser

heller stöd för sådana åtgärder.landsändar. Direktiven inte någrager
Utredningen föreslår därför inte vittgående omfördelningnågon av

olika regioner.mellanresurserna
utfallet pastoratsnivå resultatet inte alltid helt till-Ser på på ärman
Även övergångsreglerna effekternafredsställande. mildrarom av

förslaget utredningen försämringar 20änatt motsvararanser som mer
vidare kan godtas fordrar särskildaskattekrona inte åt-öre utanutanper

gärder. framgår det 40 kommer i dennaSom är pastoratovan som
ändringar isituation. Utredningen har inte funnit detatt systemetgenom

möjligt minska effekterna för dessa samtidigtär pastorat utan attatt man
får effekter för andra utredningen bedömer ännupastorat som som mer
negativa.

lösas riktade formVi därför problemet bör åtgärder iatt genomanser
bidrag. bidrag kan komma i frågasärskilda De är extrasomav
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kyrkobyggnadsbidrag och strukturbidrag. Med denutjämningsbidrag,
utredningen föreslår börfriare användning strukturbidragetav som

stiftsstyrelsen använda detta bidrag för tillkunna även att styra resurser
kyrkofondenssärskilda skäl behöver dem.de Imestpastorat som av

finns sammanlagt miljoner kronor för nämndabudget 250 avsatt treca
finns således avsevärda i anspråk.bidragstyper. Det att taresurser

det inte erfordras förUtredningen bedömer är stora attatt somsummor
för enskilda Totalt behöver detmildra alltför försämringarstora pastorat.

fråga belopp för kyrkofonden.därför inte bli stora

stiftssamfálligheternaEffekterna för10.3

för stiftssam-föreslår begränsade förändringar i utjämningenUtredningen
skillnaden i jämförelse med nulägetfällighetema. viktigasteDen är att

för stiftssamfallighetema föreslås bliutjämningsbidragetdet allmänna
fördel-stiften får utökade uppgifter vidavskaffat. Därtill kommer att

kyrkobyggnadsbidragen.ningen av
inte finns någon automatiskt verkande utjäm-och med detI att

stiftssamfállighetema det inte någraningskomponent för går göraatt
från kyrkofonden till stiften.förändringar i bidragen Iöverprognoser

föreslås bli avskaffatallmänna utjämningsbidragetsamband med detatt
stiftssamfällig-utgångspunkt börframhåller utredningen att atten vara

idagerhåller lika bidrag i detheterna stort systemetnya somgruppsom
utjämningsbidrag och stiftsbidrag.utbetalas allmäntsom

medstrukturbidrag har de åren beviljats 280Stifts- och senast ca
stiften under tidallmänt utjämningsbidrag harmiljoner kronor. I samma

stiften således tillförtserhållit miljoner år. Totalt har 30018 caca per
strukturbidrag. framgårmiljoner kronor för bruk och till Someget av

utredningen budgeteratbudgetsammanställningen har sammaovan
finansierasför stiftsbidrag i det Bidragetkostnad systemet. genomnya

kyrkoavgiften avsedd förandel den allmänna4,5 öre äratt en ca av
får förutsättas utfallet fördetta ändamål. Under övergångsåret att

haft understift den nivå stiftsbidragrespektive motsvarar man senare
utfallet det allmänna utjämningsbidraget.år plus av

friareförutsätts stiftsbidragen komma fådetI attsystemet ennya
fåSamtidigt skall stiftens ekonomiskaanvändning. störreresurseregna

Även strukturbidragen skall kunnabetydelse vid beviljande bidragen.av
öka underanvändas friare och behovet strukturbidrag kan komma attav

detutjämningssystemet. Allt dettainförandet det gör ärattnyaav
stiften kommerförutspå hur kyrkofondens stöd tillomöjligt attatt

stifts-nuvarande fördelningen mellanutvecklas några års sikt.på Den
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mycket väl förskjutas ökad andeloch strukturbidrag kan mot en
utveckling i ekonomiskt hänseendestrukturbidrag. Med den gynnsamma

stiftssamfällighetema uppvisat under år utredningen docksenare sersom
fullföljarisk i dessa inte skall ha sinainte någon attatt resurser

uppgifter.

för kyrkofonden10.4 Effekterna

samtidigt budget förSammanställningen under avsnitt 10.1 utgör
sammanställningenkyrkofonden för det första året i Avett nytt system.

Utfallet förutsätterfonden kommer balanserad.framgår att attatt vara
särskilda kyrkoavgiften och de finansiella intäkterna blirden större än

budgeterade till för Beträffande den särskildavad de år 1995.är
kyrkoavgiften gäller särskilda övergångsförhållanden under år 1995,

Utredningen dockvilket den upptagits till låg nivå.gör attatt en menar
sig genomsnittlig avkastning fråndet rimligt i framtiden väntaär att en

omfattningen särskild kyrkoavgiftprästlönetillgångama den påatt enav
betalas till kyrkofonden. Storleken de150 miljoner kr år avper

prästlönetillgångar förvaltas egendomsnämndemasammanlagda som av
avkastning detta möjligt.kyrkan kan ställa krav på görgör att- en som

Även finansiella till-för kyrkofonden gäller storleken på fondensatt
avkastningbör kunna förvänta sig dengångar gör att somman

sammanställningen anger.
bedöma.för fonden längre sikt svårareUtvecklingen är att

överskott.antal kunnat redovisaUtjämningssystemet har under årett
täcka tidigareutsträckning till årsöverskott har iDessa använts attstor

för säkra den skyldighetunderskott och avsättningargöra attattatt svara
Efterfondens huvuduppgifter. deför pensionerprästers ärsom en av

kunna i och 1996 årspensionsreserveringar bedöms 1995görassom
täcka skulden.bokslut dock avsättningama i principkommer att

buffert i utjäm-mycket viktig funktionFonden har att somen
utgifter.svängningar i inkomster ochningssystemet jämna systemetsut

fonden flerabör därför finnas möjligheter påverkaDet systemetatt om
konstruktion utjäm-skulle visa underskott. Med denår i rad ett av

skall och dessaningskomponentema utredningen föreslår var en avsom
Kyrkofondens styrelse inombalansera ekonomiskt. förslaget ingårI att

eller andramöjlighet påverkavissa skall hagränser att procentsatser
i avgift eller beviljas ifaktorer hur mycket kommerstyr somsom

denna del utjämningssystemetbidrag från dessa komponenter. Från av
fonden.därför inte förutse påfrestningarkan någraman

täckasstiftskostnadema skallrikskyrkliga kostnaderna ochDe av en
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förutsättasallmän kyrkoavgift från alla fårDettas ut pastorat. attsom
avgift justeras för ökade eller minskade behovdenna kan att motsvara

sådana bidrag.av
Övriga fonden för pensionsutbetalningarkostnader är samtsom svarar

och kyrkobyggnadsbidrag. utgifter skallutjämningsbidrag Dessaextra
fondenstäckas den särskilda kyrkoavgiften och avkastning.i princip av

bli de förväntade kan detta iSkulle dessa intäkter något skäl inte vartav
reduceras.sikt nämnda bidragfall på kort attpareras genom
kommer utredasKyrkofonden ingår i den kyrkliga egendom attsom

Vilka eventuella förändringari det fortsatta stat-kyrkaarbetet.närmare
haställning detta kan leda till inte möjligt någonfondens är attav

meningsfulltinnebär emellertid det inteuppfattning idag. Det ärattom
för tid framåt.bedöma fondens utveckling längre några åränatt

Känslighetsanalyser10.5

det föreslagna utjämningssystemetsUtredningen har övervägt prövaatt
olika faktorer varieras.stabilitet det för där Iutsättaatt testergenom

föränd-förändringar antalet tillhöriga ellerförsta hand detär storaav
ifråga.skatteunderlagsutvecklingen skulle kunna kommaringar i som

utredningens uppdrag undersöktProfessor Gustafsson harGöran
kyrkotillhörigheten. frågornaantal frågor med anknytning till Enett av

Undersökningenutvecklingen tillhörigheten års sikt.gällde 10av
betänkandet bilagaingår i som

Gustafsson andelen icke-tillhörigakonstaterarsin GöranI rapport att
utomnordiskttill förklaras andeleni 90än procentett pastorat mer av

utvecklingdet gäller tillhörighetensfödda invånare i När görpastoratet.
andelenberäkning antal faktorer påverkarGustafsson etten av som

blir bör kunna räkna med andelentillhöriga. slutsatsHans attatt man
omkring befolkningen.tillhöriga år sjunkit till 702005 procent av

emellertid mycket ojämn. storstäder-Utvecklingen i detta hänseende Iär
fortare i andra och på landsbygden.går utvecklingen än tätorterna

visar tillhörigheten i utsträckning relateradUndersökningen äratt stor
Ökad invandring kyrkotillhörigatill andelen invandrare. andelengör att

innebära antalet medlemmar iminskar. behöver dock inteDetta att
minskar. faktorer infödda svenskar inteSvenska kyrkan De gör attsom

Hit hörblir medlemmar i kyrkan eller lämnar den denär art.av annan
naturliga befolkningsförändringen födelse och död, resultatet avgenom

emigration in- och faktorimmigration och utträden. Dennasamt senare
effekternatillhörighetsreglema nyligen ändrats ochkompliceras attattav

relationerna mellan och Svenska kyrkanändring ärstatenavav en
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Ävensvårbedömd. storleken dessa förändringar ojämnt fördeladeärav
olika delar landetmellan och olika typer pastorat.av av
sammanfattning de beräkningar Gustafsson gjortEn ut-av av

vecklingen tillhörigheten följande siffror antalet tillhörigaöverav ger
respektive icke-tillhöriga.

Tabell 10.1 Beräknad förändring antalet kyrkotillhöriga årmellan 1993av
2006och

År Invånare Kyrkotillhöriga Icke-tillhöriga

8 6310001993 741 122 7 l ll4 000
9 150 62006 000 405 000 2 745 000

Skillnad 408 878 226 000 l 631 000

känslighetsanalys måste inbegripa de faktorerEn antaletgör attsom
tillhöriga och därmed skatteunderlaget för förändras. Be-pastoraten
räkningen måste utgå från pastoratsnivå. Gustafssons undersökning visar

de nämnda faktorer antalet tillhöriga f°ar medavgöratt ovan som -
undantag relationsändring mellan och kyrkan begränsadstatenav en en-
effekt fram till år Effekten tillhörigheten2006. relationsändringav en

sini mycket svårbedömd och Gustafsson betonar siffrorde hanär tur att
kommit fram till får resultat räkneövningar änmer ses som av som

Därtill kommer det mycket svårt med någon gradäratt attprognoser.
säkerhet för förändringen i enskilda eller olikagöra pastoratav prognoser

denna bakgrundMot utredningen det intetyper pastorat. ärattav anser
meningsfullt genomföra känslighetsberäkningar på utvecklingenatt av
tillhörigheten.

Vad gäller utvecklingen skatteunderlaget i övrigt får beaktaav man
inkomstutjämningen konstruerad kring medelskattekraften. Dennaäratt

följer skatteunderlagsutvecklingen. innebärDet utjämningenatt
successivt till de ändrade förhållandena. Utredningen kan inteanpassas

detta skulle kunna medföra någon fara för stabilitet. Detatt systemetsse
inte troligt känslighetsanalys skulle tillföra ytterligarenågraär att en

fakta i denna fråga. Utredningen avstår därför från genomföraatt en
sådan test.

harDet åren visat sig utjämningssystem andra orsakerattgenom av
de beskrivna efter några blirår i behov skildaiän översynovan av

hänseenden. behöver därförSystemen regelbundet. Utredningenöverses
bedömer utvecklingen tillhörigheten och skatteunderlagetatt oavsett av

det fem till tio år lämpligt med och moderniseringär översynom en av
systemet.
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regionalpoli-Samhällsekonomiska och10.6

konsekvensertiska

samhällsekonomin fleraberör sätt.utjämningssystemetkyrkligaDet
vilkethållasutdebiteringamautjämning kaneffektivGenom nereen

till regionerockså medelkanaliserarUtjämningenskattetrycket.minskar
begränsadendast ibedrivaskunnaskulleverksamhetdär annars
samhälletsandramedhärigenomsamverkaromfattning. Den av

landsbygd.ochglesbygdtillstödåtgärder
föreslåfrånutredningen avståttharutdebiteringen attfrågaI enom

finan-vad gällerpastoratsnivånochstiftsnivånmellanskatteväxling
utredningentill dettaSkäletverksamhet.stiftens är attsieringen anserav

skattenivå.totalt högretillledaskatteväxling kan settatt en
utdebite-Ändringarna påverkaemellertidkanutjämningssystemeti
allmännadennuvarandeI ärpåringsnivån systemsätt.annatett

direktdrasskattekrona. Den pastoratenskyrkoavgiften 16 öre per
varjei botten påliggadärmedkanochskattemedelsfordran sägas

kyrkoav-allmännadenutdebitering. detI sättssystemetpastorats nya
Övriga haravgifterskattekrona. attpastoratengiften till 8 öre somper

således 13 Dettasammanlagtskattekrona, öre.betala 5 öremotsvarar per
förskattekronamedkostnader 3minskade pastoraten,öreinnebär per

skattesänkningar.motsvarandeförförutsättningarskaparvilket
börförändrat påövrigt intei sättUtjämningssystemet ettär som

regionalpolitiskasamhällsekonomiska ellerimedföra konsekvenser
ökat stöd tilllämnasredogörelsenframgårhänseenden. Som ettovanav

ökadekostnadsnivå.med hög Dettaförsamlingarochglesbygdsområden
effektivare utjämning. Extrafinansieratemellertidstöd är genom en

utsträckning gårikyrkobyggnadsbidrag,ochutjämningsbidrag storsom
få iglesbygd föreslåsilandsbygden ochpå stort setttill pastorat

idag.beviljastill vadförhållandestorlek ioförändrad som
positivlångsiktigtfårförslagetutredningenSammantaget att enanser
allmäntlinje med deligger därmed iFörslagetsamhällsekonomisk effekt.

samhället.isträvandenaregionalpolitiskaomfattade

åtagandetoffentligadetPrövning10.7 av

direktiveniiaktta vaddirektivenligt sinaskall sägsUtredningen som
åtaganden Dir.1994:23offentligakommittéersamtligatill prövaatt

tvångsmässigtinbegriperkyrkokommunerInkomstutjämning mellan
frågainte komma ikan därförfrån kommuner. Detavgifter attuttag av
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utjämningen sker inom offentligt reglerad Riksdagenänannat en ram.
har klart uttalat sitt stöd för väl fungerande skatteutjämningssystemett
for de borgerliga kommunerna. finns inteDet någon anledning göraatt

förbedömning de kyrkliga kommunerna.annanen
skulle kunna ifrågasättas någon del utjämningenDet inte kundeom av

offentligt Utredningenhanteras vill då pekaänannat ett attav organ.
förutjämningen i och sig handhas Kyrkofondens styrelse ärav som en

statlig myndighet. Kostnaderna for myndigheten föroch utjämningen
belastar emellertid kyrkofonden, inte betraktas statliga medelsom som

får stiftelseliknande karaktär.utan anses vara av
kan vidare utjämningssystemet allt döma efterDet nämnas att attav

bli verksamhetår 2000 kommer inom Svenska kyrkan såsomatt en
trossamfund. finns därför inteDet någon anledning i detta skedeatt

form förnågon verksamheten.överväga annan

påEU-aspekter förslaget10.8

utjämningssystem funnits det borgerliga och det kyrkokom-De som
munala området har inte påverkats Sveriges inträde i den Europeiskaav

forslagunionen. Regeringen har nyligen lagt till utjämnings-ett nytt
for kommunerna och landstingen i princip harsystem som samma

funktion det förslag utredningen lägger fram. Utredningensom nu
inte heller för den kyrkliga föreliggerbedömer verksamheten detatt

hinder statligt reglerad utjämning.något mot en
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underhållGenomförande och11 av

systemet

Genomförandet1.11

utjämningssystemet införs denförslag: 1Utredningens Det nya
januari 1997.

utjämningssystem omfattande administrativt harEtt är ett system som
effekter för kyrkokommuner och andra kyrkliga instanser.mångastora

framförhållningendet önskvärt för alla berörda godDet ärgör parter att
betydande förändringar inte genomförs med kort varsel. Om detoch

fördelar föreslagen förändring uppkommer å andra sidanfinns med en
möjligt. Avvägningenönskemål förändringen införs såatt snart somom

berörs i detta avsnitt.mellan dessa olika önskemål
medför flera ändringar i kyrkolagen. Kyrkomö-Utredningens förslag

därför inhämtas och riksdagen skall sedan beslutayttrande skalltets om
innebär det kan träda i kraft tidigast den januarilagförslaget. 1Det att

1997.
föregående kapitel leder förslaget, detutredningen visat iSom när är

på lokal nivå tillförsfullt genomfört, till kyrkokommunema 230att ca
fördelas utjämningssystemet.miljoner kronor vad idagutöver som genom

betydelsefull bakgrundpositiva effekt förslaget särskiltDenna är motav
haft vikandekyrkokommuner under åren 1995 1996mångaattav -

skatteinkomster och besvärlig ekonomisk situation. Många pastoraten
väsentligt. talarhar under dessa år fått sitt rörelsekapital minska Dettase

genomförasför utredningsförslaget bör dröjsmål.att utan
utjämningssystem fordrar viss tid innan det blivit inarbetatEtt nytt en

de tillämpande myndigheterna och effekterna blivit kända dehos av
ändringarnaberörda antal innebärFörpastoraten. ett pastorat att man

sin långsiktiga ekonomi efter andra förutsättningar. Medmåste planera
den beslutade stat-kyrkareformen, träder ikraft årtanke på 2000,att som

kan innebära förändringar och vissa påfrestningarmånga pastoratens
administration utredningen det skulle fördel detatt omanser vara en nya
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grunden förgenomfört. ekonomiskadå redan Denutjämningssystemet är
planeringenför och dendärmed klarverksamheten är pastoraten

underlättas.
genomföra föränd-angelägetslutsats detUtredningens är är attatt
Genom-förandedatmnmöjligtutjämningssystemet såringarna i snart som

den januari 1997.föreslås därför bli 1

Övergångsbestämmelser1.21

övergången tillföregående kapitel visariRedogörelsen ett nytt systematt
för antalkonsekvenser Dettafå relativtskulle ett pastorat.stora

erfordras också för deövergångsregler. Sådanafråganaktualiserar om
bidrag frånföreslås för någrahanteringsrutinerändrade typer avsom

kyrkofonden.

effekternade ekonomiskaBegränsning11.2.1 av

underinförsförslag: DetUtredningens systemet ennya
förnominella förändringarnaövergångstid fyra år.på De pastora-

positiva och negativa slårnuvarandejämfört med systemten --
fjärdedel under och åren.medigenom vart ett aven

stiftsbidragen och kyrko-genomförandeåret 1997Under prövas
ordning.enligt nuvarandebyggnadsbidragen

förslaget förför effekternautredningen redogjortkapitel hartidigareI av
förändringarfårvisade någraRedogörelsenolika pastoratattpastorat.
de kyrkotill-skattekrona, beräknat på20 öreänmotsvarar mer persom

skatteunderlag.hörigas
genomföras fråninte kanförändringarUtredningen så storaattanser

Även försämringfårflera detillår pastoratett annat.ett som enom av
erhållerfortfarandeeller skattekronamotsvarande 20 öre mer per

storleksordningen fåbortfall i denavsevärda bidrag kommer attett
möjligheterrimligamåstekännbara konsekvenser. Pastoraten attges
föreslår därförUtredningenekonomiskasig till de ramarna.nyaanpassa

ändringarna. Medeffekternainförs begränsarövergångsregleratt avsom
övergångstiden bli relativt lång.dessa börtill storlekenhänsyn av

kan begränsa deolikaBegränsningsregler kan utformas på Desätt.
effekterna underde årligasikt ellereffekterna långtotala en
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eller iskattebetalareuttryckas i kronorövergångstid. kan örenDe per
skattekronor.per

effekterna för deslagit fasttidigareUtredningen har pastoratatt som
riktadefår lösasförsämringamadrabbas de allra extrastörsta genomav

begränsaskall alltså inteBegränsningsreglemaolika slag.bidrag av
övergångstid.dem underendast mildratotalteffekterna sett, utan en

mellan två år får uppgåskillnadernaBegränsningsregler attangersom
vissaskattskyldig eller högsti kronor örenbelopptill högst ett perper

nackdelar.uppfattning vissautredningensenligtskattekrona har
under övergångs-skattekraftsutvecklingendåBegränsningen påverkas av

riskerarkomplicerade ochteknisktblitenderarReglernaåren. att man
blir oftaövergångsperiodens slut. Detvidtröskeleffekter uppkommeratt

helautvecklingen underöverblickfåförsvårt överattpastoraten en
förändringen tillbestämmabättregenomförandeperioden. Ett sätt är att

förändringensedan fördelaochtill detföljd övergången systemetnyaav
övergångs-föreslårUtredningenövergângsåren.underlikformigt att

positiva ochförändringaroch allatill fyra årperioden bestäms att -
fjärdedel år.medslå igenomnegativa får peren-

delsgenomförandeåretundertill så gördettaPraktiskt går att man
beräkning meddelsutfallet enligt detberäkning systemet, ennyaaven

mellan dessaSkillnadeni det gamlareglernatillämpning systemet.av
med likafår sedan slå igenomlika delar ochi fyraberäkningar delas ett

och undergenomförandeåret 1997i kronor undernominellt beloppstort
förändringenslårfjärde åretföljande åren. Detdeoch ett trevart av

period beräknasunder dennapåpekasfullt börDetsåledes igenom attut.
komponenternavarvid förändringar ireglerna,deenligtutjämningen nya

övergångs-nominella beloppet enligtvarje år.fullt Detgenomslagfår ut
kyrkofonden.frånavräkningeniåterhållanderegeln blir således posten

utjämningskomponentemaavseendeRegler11.2.2

grund för detillföreslår skall liggautredningenolika basfaktaDe som
finna,kanalla, såvitt utredningenfinnsutjämningskomponentemaolika

officielladel ingår i dencentralbyrån. EnStatistiskatillgängliga hos
begravningsplatser harkyrkor ochUppgifternastatistiken. ut-om

medoch dessa börmed hjälp SCB smärresamlatredningen av
Kyrkofondens styrelseanvändaskompletteringar kunnaåterstående av

obligatoriska komponenternadet Detillvid övergången systemet.nya
omedelbart.införasdärför kunnabör

efter ansökanbeviljasde bidraghanteringen ärBeträffande somav
dessaföreslår förutredningenförenklingardedet angeläget att som
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träder i kraft så möjligt. bidragenFör två kyrkobyggnads-snart som av -
bidrag och stiñsbidrag framförhållningen i ansökningsprocessenär-
dock långså särskilda undantag behöver under genomförande-görasatt
året 1997.

kyrkobyggnadsbidraget gällerFör med den hanteringatt nya som
utredningen föreslår skulle stiftsstyrelsema under år 1996 ta emot
ansökningar från planerade kyrkorenoveringar underpastoraten om
kommande år. Eventuellt skulle Kyrkofondens styrelse dessförinnan ha
behov meddela stiftsstyrelsema hur stiftsansökningamaattav om
ramanslag bör utformas.

alltså del arbete skulleDet behöva utföras redan under årär en som
då den1996 nuvarande ordningen fortfarande gäller. Ansökningarna om

kyrkobyggnadsbidrag skall år 1997 kan därför inte beredasprövassom
förslaget förutsätter, kommer beredda enligtutan attsom vara nu

gällande ordning. då finnasDet måste bestämmelser i övergångsreglema
ansökningarna får enligt nuvarande ordning.prövasatt
Stiftsbidragen skall förslagetenligt bygga fördjupadepå ansökningar

tredje år och däremellan tillämpas förenklat förfarande. Medvart ett
tanke på stiftsbidragsansökningama för år 1997 skall tillatt ges
Svenska kyrkans centralstyrelse för yttrande före utgången februariav
månad det inte heller1996 möjligt bereda dessa ansökningarnaär påatt

Under år måste1997 övergångsreglema därför medgesätt.avsett att
ansökningarna enligt nuvarande ordning.prövas

Underhåll11.3 systemetav

Utredningens underlagförslag: Det tillgängligtärsom genom
officiell statistik förnyas årligen.

Regeringen eller myndighetden regering bestämmer fårsom
besluta nivån på strukturkosmadskomponentema och justeringom

vissa de faktorer ingår i dessa komponenterav av som

Inledning1 1.3.1

Ett utjämningssystem inte något statiskt. sker fortlöpandeDetär
förändringar i omvärlden påverkar utjämningen. Hur skallsystemetsom

kunnahanteras och påverkas efter genomförandet därför viktigt förär
framtida funktion.systemets

kyrkliga utjämningssystemDet utredningen föreslår kommer attsom
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påverkas på flera olika Dels sker årligen förändringar vissasätt. av
faktorer, skatteunderlag och folkmängd, vilka direkt påverkart.ex.som
de generella utjämningsfaktorema. Dels påverkas beslutsystemet av som

kyrkofonden och utjämningen. gällerDet regeringens beslutrör t.ex. om
budget för kyrkofonden och de beslut kan komma fattasattsom om
tillämpningen de olika utjämningsfaktorema.av

Årliga basfaktorerförändringar11.3.2 av

nuvarande utjämningssystem justeras utjämningen årligen medI avseende
folkmängd,på ändringar i antalet icke-tillhöriga, skatte-pastoratens

underlag och utdebitering. Samma faktorer kommer ändras årligenatt
i det föreslagna Förändringarna medeltal föräven systemet. ger nya

medelskattekraften och medelutdebiteringen vilket inkomstutjäm-styr
ningen.

Även i kostnadsutjämningen finns flera faktorer ändras årligensom
och tillgängligafinns i officiell statistik. Invånarantal och antalsom
kyrkotillhöriga i påverkar samtliga kostnadsfaktorer och börpastoratet
förnyas fortlöpande. alla kostnadsfaktorer ingårI också genomsnittsvär-
den för verksamhetskostnader hämtas statistiken över pastoratenssom ur
bokslut. närvarande samlas dessa uppgifterFör årligen och de bör
därför ingå i utjämningen med de tillgängliga värdena.senaste

kostnadsutjämningenI ingår också värden för antal kyrkor och
begravningsplatser i och uppgifter dessas storlekett pastorat om m.m.

uppgifter förändras lika oftainte övriga faktorer. alternativDessa Ettsom
aktualiseratill materialet årligen kunde därför låsa dem vidatt attvara

förhållandena råder vid övergången år och sedan1997 göra störresom en
och revidering dem med intervaller på kanske fem år.översyn av

Utredningens erfarenhet det lätt uppstår felaktigheter iär smärreatt
så material det här fråga finns därför alltidDetärett stort ettsom om.

behov och lägga till. Om de felaktiga uppgifterna skullerättaattav
resultera i för höga avgifter eller för låga bidrag under fem års tid skulle
det minska förtroendet för systemet.

årligen infordra uppgifter från allaAtt kyrkor ochpastorat om
begravningsplatser skulle å andra sidan medföra omfattandeen

Å-jourhållningenadministration. uppgifterna skulle dock kunnaav
genomföras på förenklat Kyrkofondens styrelse lämnar varje höstsätt.ett
preliminära besked utfallet utjämningen under kommandeom av
bidragsår. borde möjligt i sambandDet härmed specificera vilkaattvara
uppgifter för kyrkor och begravningsplatser utj ämningen bygger på.som
Kyrkorådets ordförande skulle underskrift specifikationengenom
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demkompletteraellerriktigauppgifternabekräfta ärkunna att om
föregående år.sedanskettändringar

fram årligen.intekostnadsutjämningenibasfaktoremaNågra tasav
för glesbygdkostnaderutjämningenfaktorergäller deDet styr avsom

iklassningenfaktorer pastoratenklimat.och Dessa är gruppenav
f°arfaktorerSådanaenergi-index.kallortsindex ochglesbygds-pastorat,

ändringmotiverardemändringarskerdetjusteras när avensomav
utjämningsberäkningama.

efterutjämningsfaktorer sär-Förändringar11.3.3 av
beslutskilda

betydelse förbeslutfattarårligeninstanserfinns tvåDet avsom
bestämmerårligenregeringendelsDetutjämningssystemet. är som

utjämningen. Delsfördärmedochkyrkofondenförbudgeten ramarna
för detutjämningenbeslutårligenstyrelseKyrkofondensfattar om

enskilda pastoratet.
betydelseharflesta faktorerdeutjämningssystemgällande ärI som

styrelse harKyrkofondensfastlagda i lag.utjämningengenerellaför den
handfor avgörasärskilthaftdärför inte attstort utrymme egen

kunnatenda faktorinkomstutjämningen, Denomfattningen somav
regelinskränkningen. Det säger ettdirekt attärpåverkas är somen

sänkningleda tillkunnaskulledetinskränkasfårbidrag avom
finnasinteregel kommernivå.viss Dennaunder attutdebiteringen en

inkomstutjämning,föri detkvar systemetnya
beviljasbidragdestorlekenstyrelse bestämmerKyrkofondens somav

utslagsgivandeskallkriteriervilkai viss månansökan ochefter varasom
bidragförtotalabeviljas. Denskall kunnabidragsådanafor att ramen

kyrkofonden,budget förbeslutetregeringenfastställs dock omgenomav
KyrkofondensochregeringenBådebestäms.budgetpostemaolikadär de
kyrkofondensochutjämningssystemetsförstyrelse har attett ansvar

balanserad.ekonomi är
grundkonstruk-annorlundaharutjämningssystemetföreslagnaDet en

delsinkomstutjämning,delsdelen bestårobligatoriskation. Den av en
basfaktorerInkomstutjämningensstrukturkostnadsutjämning. ärenav

särskilda beslut.påverkasinte kunnakommerlag ochgivna enligt att av
tillföreslår 50utredningeninkomstutjämningen, sättsNivån på som

i lag.fastställasbör ocksåutjämning,fullprocent av
annorlunda.sig Denförhåller detstrukturkostnadsdelen ärMed

beräkningarnagrund förfaktorerflera olikauppbyggd på utgör avsom
antal ochtillbestämmasmåsteochgrundbeloppende olika som

fastställasocksåmåsteutjämningskomponentvarjeegenskaper. För en
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få den omfattningnivåfaktor för komponenten skall bedömsatt som
avgifternajämfört med andra och för skall täcka bidragen.rimlig att

avgifterna i utjämningen kostnader för kyrkor ochBidragen och av
skall justeras med hänsyn bl.a. till deras storlek.begravningsplatser Det

praktisk tillämpning kommer uppstå behovsannolikt det iär attatt av
och gränsvärdena för sådanaomfattning ändrai viss procentsatsemaatt

därför låsa fast demjusteringar. olämpligtnivåfaktorer och Det är att
förordning ellerbeslutas regeringen i ocksålag. bör kunnaDe avgenom

förstamyndighet regeringen bestämmer idet överlåtas denkan -
kan komma ifråga beslutadet Kyrkofondens styrelsehand är attsom -

denna ändringar.typ avom
skall inte kunna ändrasutjämningssystemetVissa delar änannatav

hör principerna förändring kyrkolagen. Ditriksdagsbeslut om avgenom
Även nivånoch de olika utjämningskomponentema.utjämningssystemet

kyrkoavgiftens storlek skalloch den allmännaför inkomstutjämningen
bestämmas lag.genom

i detta avsnitt visas i följandesammanfattning slutsatsernaEn av
tabell.
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för aktualisering utjämningsfaktorerTabell 12.1 Intervall av

Årligen VidBeslutFaktor översynav
regeringen systemetavgenom

elleroff. sta- genom
lagändringtistik mynd.

Basfakta
ningenlnkgmsmtjam"

Folkmängd
Antal tillhöriga
Skatteunderlag
Utdebitering

Strgktgrkgstnadsutiämningen
Genomsnittskostnader

antal, storlekKyrkor, m.m.
storlekBegravn.platser, ant, m.m

Glesbygdsklassning
Kallortsindex
Energi-index

Nivåer
Xlnkomstutjämningen

kyrkoavgift XAllmän
XStrukturkostnadskomponentema

for justering betr.Procentsatser
och begravningsplatser Xkyrkor
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WKommittédirektiv

Dir. 1994:52
Ekonomisk utjämning Svenska kyrkaninom

Dir. 1994:52

vid regeringssammanträde1994-06-09Beslut

Sammanfattning uppdragetav

särskild utredare för ekonomisk utjämning inomEn skall över systemetse
Svenskakyrkan och lägga fram förslag till hur detta skall utformat ivara
framtiden.

Ujâmningssystemetskall

syfta till utjämna skillnader i kyrkokommunemas skattekraft och iatt-
sådanakyrkokommunala kostnader hänför sig till faktorer utanförsom
respektive kommuns kontroll,egen

iliksom dag bygga helt inomkyrkliga avgifter bidrag viaoch-
kyrkofonden.

det möjligt bedriva rikstäckandegöra kyrklig verksamhetatt en av-
ungefär omfattning,nuvarande

resultera i väsentligen likvärdiga ekonomiska förutsättningaratt-
föreligger för kyrkligaden verksamheteninom landetsolika delar,

möjliggöra finansiering kyrkans riksorganisation föroch andra helaen av-
kyrkan såsompensionerkostnader förkostnadernasamtgemensamma av
biskopar och domkapitel,

långsiktigt hållbart och kostnaderna inom förvara rymmas ramen en-
balanseradbudget för kyrkofonden.
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utjämningssystemetnuvarandeDet

utjämning inomekonomiskför1983januari träddelDen nytt systemett
ochsamtligaomfattarkraft. UtjämningeniSvenska kyrkan pastorat

jämställsförsamlingarna. Medintestiftssatnlälligheter pastoratnumeramen
flerpastoratssamtälligheter.pastoratssamfalligheterochi sammanhangdetta

tidigareförkyrkofonden i ställetheltUtjämningen sker somgenomnu
alltså heltvia statsbudgeten. Systemet ärfonden delvisdelvis via

slutligaandrattågrtt slatlshitlrztgellerinteittmnkyrkligt och involverar
medel.

allmänbestårutjämningssystentetiHuvudkomponenterna av en
utjämningsbidrag. Denkyrkoavgift och allmäntkyrkoavgift, särskild etten

ochskattekronai till l6kyrkoavgiften bestämd lag öreärallmänna per
erhållerkyrkoavgiftenkyrkofonden. särskildatill Denbetalas pastoratenav

värdetlagstadgadevissafonden med för närvarande procentsatserav
fonden tillutjämningsbidrag lämnaslönetillgángar. Allmänt urpastoratens

understiger detskatteunderlagstiftssamfálligheter derasochpastorat om
11695 ochskattekraft mellangaranterad procent avmotsvarar ensom

tillskottgrundval detBidragets storlek bestämsmedelskattekraften. av
medmultipliceratskattekraftsgarantinresulterarskatteunderlag, somav

skattesats.kyrkokommunens egen

utjämningsbidrag detbeviljasstiftssamfalligheter kanPastoratoch extra om
utjämningscffekt.tillfredsställandeutjämningsbidragct inteallmänna ger en

får beviljaskyrkobyggnadsbidragetYtterligare bidragstyp är ettsomen
restaureringunderhåll ochkostnadskrävandeför enavpastorat
utjämningsbidrag ochkyrka. allmäntvärdefull Förutomkulturhistoriskt

förstiftsbidragstiftssamfalligheternautjämningsbidrag fåreventuellt extra
fördelaskallstiftsstyrelsernaför strukturbidragvissa kostnader, bl.a. som

reglerSlutligen finnsför särskilda behov.mellan ompastoraten
ledafall utjämningen kanutjämningsbidrag för detallmäntinskränkning av

utdebiteringen.sänkningaralltförtill stora av

faktornutjämnandedenfunktion inte baraKyrkofonden har till att vara
främst kyrkansfinansieraocksåolika delarkyrkansmellan Svenska utan att

arbetsgivaravgifterpensioner ochbiskopamariksorganisation och samt
fastställda budget ärregeringenför sinför Inompräster. avramenm.m.

utjämningssystemet.förhuvudansvarigstyrelseKyrkofondens

utjämningctnProblem i

kritikkrafti harutjämningssystemvaritnuvarandetio ärUnder de som
framför alltutjämningen,riktats delarolika utgångspunkterfrån mot av
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Vidare harstiftsbidragen.ochkyrkoavgiftensärskilda motdenmot
utjämningsbidrageti det allmännaolikaskattekraftsgarantins procentsatser

sammanhang.olikaiifrågasätts

kyrkan ärSvenskautjämning inomekonomiskföriproblemEtt systemet
denpåverkaskanutjämningsbidragetallmännadet avstorlekenatt

inämligenutjämningsbidrag lämnasAllmäntkyrkokommunen.enskilda
understiger denskattekraftenskatteunderlagtillskottform omett avav - Genomskattesats.kyrkokommunensmultiplicerat medgaranterade egen- skattekraft denänmed lägrekyrkokommunalltsåfårhöja sin skattatt en

utjämningssystemet.frånbidragautomatiskt störreettgaranteratssom

viktig faktorskattesatskyrkokommunensbidragssökandeVidare denär en
kyrkobyggnadsbidrag. högreJuutjämningsbidrag ochi ärenden extraom

motiveras och desto störrebidragkanlättarefall, destoi dessaskatten är
utjämningsbidragetsallmännadetförhållande ochbli.bidraget Dettakan

området.kyrkligaskattesänkningar detönskvärdamotverkarutformning

styrandemedarbetarutjåmningssystcmkyrkansproblem årEtt attannat
ochstrukturbidragenstiftsbidragen,framför alltbidrag,
intebidragsgivning kandennaResultatetkyrkobyggnadsbidragen. typ avav

prioritera,skullesjälvkyrkanmed hur omalltid överensstämma
detta sättinte styrdesutjämningssystemetianvändningen resursernaav

i linjedärför inteliggerbidragformernormgivning. Dessastatlig avav
kyrkligamöjligt denöverlämna så mycketsträvandenamed avatt som

vållarbidragstypemanämndaDetill kyrkansbeslutanderätten organ.egna
risk för missbruk.medförakanadministrativt merarbeteochdelockså en

kommitinvändasocksåutjämningen kannuvarande att systemetdenMot
blivit ganskadärigenomocholika komponenterflertalinnehålla ettatt

kanenskilda kyrkokommunensvåröverskådligt. Denochkomplext
vidolika komponenternanettoeffekten deförutsesvårtexempelvis ha att av

vidareärUtjämningssystemetskatteändringar.eventuellaövervägandenom
kyrkokommunalatillhänförligt dcgrunddragsinaigammalt och

vilarSystemet1980- talet.börjanoch1970-i slutetförhållandena avav
deanalyskartläggning ochaktuellnågoninte avdärför

kostnaderna.kyrkokommunala

utredningaraktuellaochåtgärderHittills vidtagna

syfte1992:300 medi kyrkolagen attbeslutatsändringarNyligen har
kyrkansSvenskahosvärdebestândighetenoch ökaavkastningenförbättra av

kyrkoavgiftensärskildadendärmed harsambandlfinansförmögenhet.
tillprästlönetillgångarvärdetavgift enfrån pastoratensändrats aven

Avgiften betalaslönetillgångarna.vinstdelningsavgift av
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nettoavkastningen50till procentberäknasochstiftssamfállighetema av
1995januariÄndringarna 1kraft deniträderfondavsättningar.gjordaefter

kyrkoavgiftenssärskildadenfråganharHärigenom1993:1323. omSFS
tillfredsställande ochfåttutjämningssystemetnuvarandeutformning i det en

tidigare.lösning änlångsiktigmera

SOUkyrkofrågorVissadelbetänkandesittiharKyrkoberedningen
utjämning inomekonomiskforiförändringarföreslagit systemet1993:46

allmännadetbl.a.föreslårBeredningen attkyrkan.Svenska
regelnochslopas attstiftssamfallighetema omtillutjämningsbidraget

beredningenföreslår attVidarebort.utjämningsbidraginskränkning tasav
delegeralämpligt,så ärdärmöjlighetbörstyrelse att,Kyrkofondens
Slutligenstiftsstyrelsema.tillkyrkobyggnadsbidragbeslutarätten att om

stiftsstyrelsernaavskaffasprincipi samt attstiftsbidragenföreslås att
härmedkonsekvenslstrukturbidragen.finansierarochbeslutarsjälvständigt

utdcbitering, denmellanskattcväxling pnslornlcnsberedningenföreslår cn
öre.medstiftsskattenkyrkoavgiften och treallmänna

delenövervägandetillutfallet ärochremissbehandlatsBetänkandet har
fårförslagenemellertid attkonstaterarremissinstanserMångapositivt.

kompensationoch begärsjälvaför demkonsekvenserekonomiskanegativa
tidpunkt attdet är rättifrågasätter nustyrelseKyrkofondensdetta. omför
å.rkan kommanågrainomiförändringarvissa systemgenomföra ett som

pastoratsförbundochförsamlings-kyrkansSvenskaändras nytt.att
tillsenareläggsreformen urgenomförandet enföreslår att av

ocksåföreslårFörbundet atttid.lämpligaresynpunktkommunalekonomisk
skallutredningochöverskattekraftsgarantinskall att eniprocenttalen ses

Ocksåutformningutjämningssystemets m.m.övervägaförtillsättas att
degällerdetutredning närfortsattförordarcentralstyrelsekyrkansSvenska

direktdomkapitel ärochstiftsstyrelserNågra ettutjämningsbidragen.extra
förslagen.tilltveksammaåtminstonenegativa eller

1994:42 harSOUtrossamfundenochslutbetänkande Statensittl
rättsligaochekonomiskadehurförslagframKyrkoberedningen lagt om

Bl.a.framtiden.ikyrkan börSvenska utochmellan serelationerna staten
finnasmåste systemfortsättningen ettiocksådetberedningenförutsätter att

dockBeredningenolika delar. tarkyrkansmellanutjämningekonomiskför
börutjämningssystemframtidasådanttill hurställningdetalj ettiinte

ikraftträdandemedräknar enslutbetänkandet ett aviTidsplanenutformas.
2000.januari1reform den

utredningartvåtillsattdelsinför avharcentralstyrelsekyrkansSvenska
övertaliga kyrkorutredning m.m.,delssammanhang,i dettaintresse omen

ekonomi.kyrkansSvenskautredningdels omen
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Regeringenhar den 22 december l993 tillkallat utredning med uppdragen
Föreslåhur bidrag till borgerligaatt kommuner respektivestatens landsting

och utjämningen de ekonomiska förutsättningarna mellan dem skallav
utformas från och med den l januari 1996 Kommittén statsbidragochom
utjämning i kommunsektom, dir 1993:137.

Bakgrunden till uppdraget är för statsbidrag tillatt ett nytt system
kommuner har i kraftträtt den l januari l993 samtidigt antalett stortsom
specialdestineradestatsbidragtagits bort. Det innebär vid fulltsystemetnya
genomförande relativt långtgåendeinkomst- och kostnadsutjämning fören
kommunerna utbetalning respektive bidragsamt klumpsummaav som en

särskilda villkor förutan användandet.Grundtankenbakom detta ärsystem
alla kommuner skallatt lägsta beskattningsbar inkomstgaranterasen per

invånare och opåverkbara, strukturellt betingade skillnader iatt kostnader
jämnasskall tillägg till eller avdrag frånut bidraget förgenom

inkomstutjämning. l vissa delar har det bidrzrgs- ochnya
utjämningssystemetför de borgerliga kommunernaemellertid blivit mycket
kritiserat. Det har därför blivit föremål för olika utredningar eftersom
remissbehandlingresulterat i tillkallandet Kommittén statsbidragochav om
utjämning i kommunsektom.

Kyrkofondens styrelse har i skrivelse den 8 l993oktober till regeringenen
med anledning utredningsarbetetbeträffande den borgerligt kommunalaav
utjämningen begärt skyndsam översyn utjämningssystemet fören av
kyrkokommunema. Enligt styrelsen bör bedrivasöversynen parallellt med
arbetet utjämningenutreda mellan de borgerligaatt kommunerna.

Utjämningssystemet kräver ytterligare utredning

Nuvarande Förekonomisk utjämning inomsystem Svenska kyrkan har gällt
i tio åröver det vid införandet delvis hafttrots karaktär provisorium.att av
Systemet har under årens lopp blivit föremål för viss kritik skildaur
synvinklar. En del ändringar har också vidtagits i utjämningssystemet,

vid den nyligen beslutadereformensenast kyrkans frnansförmögenhet.omÄndringarna genomgripandehar dock inte varit särskilt har iutan systemet
förblivit detsamma. reformEnstort sett grundläggande naturav mera

framstår flera skäl angelägen.nu av som

Kyrkoberedningen ihar sitt delbetänkande Vissa kyrkofrågor 1993:416
föreslagit ytterligare delreformer inom det gällande systemets ram.
Visserligen remissutfalletär till övervägandedel positivt flera viktigamen
instanser sigställer i sina antingen tvekande eller avvisande till attsvar
genomföra utjämningsreform i nuläget. Några föreslår fortsatt utredning.en
Styrelsen för kyrkofonden ihar särskild skrivelse begärt översynen en av
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denpåutredningmotsvarandemedparallelltutjämningenkyrkligaden
sidan.borgerliga

frågavaritharskatteunderlag somenkommunernasOmfattningen av utjämningen.kommunalaborgerligtdenutredningsarbetetibehandlats om
ochkyrkokommunemaförocksåbetydelseavgörandespörsmål harDetta

väsentligtiändrasskatteunderlagetOmutjämningssystemet.kyrkligadet
uppkomnadettillkyrkaninomutjåmningenmåste anpassashänseende.

sådankanutjåmningssystemetkyrkliga ennuvarandeMed detläget.
bl.a.Fråganövergångsår.någotunder omendasthanterasförändring
dennärvarandeförövervägsomfattning avskatteunderlagets

utjämning iochstatsbidragKommitténparlamentariskt sammansatta om
kommunsektom.

utjämningekonomiskförkyrkligadetinte systemethärav börPå grund nu
ocksåtalardetta attföreslagit. FörKyrkoberedningensåsomändras

avseendenvissaiförtjänsterbetydandeberedningenfrån trotsförslagen -- ställetlföregående.iför detredogjortsproblemsamtligainte löser som
uppdragmedtillkallasutredaresärskildbördelreformerytterligareför en
till hurförslagframoch läggautjämningssystemetkyrkligadetöveratt se behövsutjämningförframtiden. Etti systemnyttutformatskalldetta vara ellerkyrkanochmellanrelationer statenändradenågrablirdetoavsett om

ej.

uppgifterUtredarens

kyrkan byggerSvenskainomutjämningekonomiskförSystemet
påviktigt kravEttdelar.olikakyrkanssolidaritet mellangrundtanken om förståeligauppfattasför detsammaprincipernadärför somär attsystemet

kyrkligatill denhänsynmedutjämningenocksåViktigträttvisa. är attoch
administrativkompliceradalltförinte är urorganisationsstrukturen
förutseskunnaskall äveneffekter avSystemetssynvinkel.

ärDettasäkerhet.gradrimligmedkyrkokommunema aven
uppdrag.för utredarensutgångspunktema

iskillnaderutjämnatillsyftaskall attförslagUtredarens
kostnaderkyrkokommunalasådanaiskattekraft ochkyrkokommunemas

kontroll. Ettrespektive kommunsutanförtill faktorer egensighänförsom inomkyrkligahelt byggaidag,liksomskall,utjämningssystemframtida
lösningarfrån deavvikafårFörslagetkyrkofonden.viabidragavgifter och

sidankommunalaborgerligtden omtillframkommermansom utredarenbörVidaremotiverar detta.kyrkaninomförhållandena
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uppmärksammaKyrkoberedningensförslag till förändringar i det nuvarande
utjämningssystemetoch remissutfallet häröver.

Mln" ufrnin

för följandeEtt ekonomisk utjämning inom Svenskakyrkan skall hasystem
mål.

Utjânutingcn skall möjligt bedriva rikstäckande kyrkliggöra det att cn
verksamhet ungefär omfattning.nuvarandeav

Utjämningen skall i väsentligen likvärdigaresultera ekonomiskaatt-
förutsättningar föreligger för kyrkligaden verksamheten inom landets
olika delar.

Systemetskall möjliggöra finansiering kyrkans riksorganisation ochen av-
andra för hela kyrkan kostnader såsompensioner samtgemensamma av

förkostnaderna biskopar domkapitel.och

Vid utformningen utjämningssystemet följandeskall beaktas.av

Systemet bör inte jämna avgifterskillnader i service, kvalitet. ochut-
effektivitet.

Utjämnittgen bör vidare baseras förmätbara och kyrkokommunerna-
opåverkbara faktorer mäter strukturella skillnader.som

Systemetskall långsiktigt hållbart och kostnaderna inomvara rymmas-
för balanserad förbudget kyrkofonden.ramen en

Arbetets bedrivande

Utredarens arbete bör bedrivas i kontakt med andra utredningarnära som
förhar betydelse utredningsuppdraget.Utredaren skall preliminärasedan-

förslag tagits fram inhämta synpunkter förslagen från referensgruppen-
insiktmed god i förhållanden.Svenskakyrkans

Utredaren skall beakta i regeringens direktiv till samtligavad sägssom
kommittéer särskildaoch utredare offentliga åtaganden dir.prövaatt
1994:23. EG-aspekteri ittredningsvcrkszunhctcudir. l088:43 ochom om
regionalpolitiska effekter dir. l992z50.

Utredarensarbeteskall slutfört 3l l995.den oktobersenastvara
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tillkomst ochKyrkofondensBilaga 2

utveckling

föreskrevs bl.a.kyrkofonddecember 1910lagen den 9 attI om
boställenasecklesiastikalöneregleringsfond och deprästerskapets

kyrkofondenunder benämningensammanföras ochskogsfond skulle
Överföringen kyrkofonden nämndatilländamål.för kyrkligaanvändas av

Storlekenjanuarifr.o.m. den 1914.till delen lskeddetillgångar större
miljoner kronor.uppgick då till drygt 8överförda tillgångarnapå de

kostnaderna förursprungligen utjämnauppgiftKyrkofondens attvar
bidragBestämmelsermellanavlöningprästemas pastoraten. om ur

decemberutfärdades i lagen den 19109för avlönandefonden prästerav
Kyrkofondens inkomster komavlöning.prästerskapetsreglering avom

ecklesiastika löneboställena. Ettavkastningen defråntill delenstörre
ochprästlöneboställenavkastningen sinaanvändafick intepastorat av

skattekrona.ändamåletför 30avlöningsfonder förrän öreuttaxerats per
fickprästlönekostnademaräckte till betalauttaxering intedennaOm att

i anspråk. Denprästlöneboställenavkastningen från taspastoratets m.m.
levereradesinte fick utnyttjasavkastningendel pastoratetavsomav

beräknadesförsamlingsskattenfastställandetkyrkofonden. Vidtill av
taxeringsvärdet ochjordbruksfastighet till 6inkomsterna procent avenav

taxeringsvärdet.fastighet till 5inkomsterna procent avannanav
utdebitering 60behöva ha högreskulleInget än örepastorat peren

prästlönekostnaderdeför betala sina prästlöner. Förskattekrona att som
fickskattekronautdebitering 60inte täcktes öre peravgenom en

kostnadernabetalade ocksåtillskott från kyrkofonden. Dennapastoraten
adjunkter.lönerför pensioner åt präster samt

utreda hur dehade i uppdragKyrkofondskommittén, attsom
betänkandeförvaltas, föreslog iboställsskogama skulleecklesiastika ett

skullekyrkofondsstyrelsemaj 1923:71den 31 1923 SOU att en
däravskulle enligt förslaget beståinrättas. Styrelsen tre enav personer,

och verkställandeårligt arvode 000 kronorordförande med 6ett en
skulle haåret. Styrelsendirektör med lön 000 kronor17 ettomen

byrådirektör för domänärenden,ombudsman,kansli bestående enav en
och vaktmästare.registrator, två biträdenkamrer, revisor, enenen en

beräknades till 98 500för styrelsen och kansliettotala kostnadernaDe
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kronor dröjdeår. Det emellertid år innan kyrkofonden60 fickper en
särskild styrelse fr.o.m 1983 och ytterligare fem år innan den fick1988

kansli bestående kanslichef, halv juristtjänstett eget samtav en en en
och halv biträdestjänst.en

års prästlöneregleringssakkunniga föreslog1927 radikal förändringen
det kyrkliga utjämningssystemet. Enligt de sakkunnigas förslag skulleav
kyrkofonden bestridas alla de prästlönekostnader vilka skulle bliur

föremål för utjämning SOU 1929:39 och liknande förslag40. Ett har
förts fram i betänkandet fmansförmögenhetSvenska kyrkans Dssenare

1992:2.
Behoven tillskott kyrkofonden blev under de första årtiondenaav ur

lägre beräknat. Samtidigt blev fondens inkomster från prästlönetill-än
gångarna hade Kyrkofondens tillgångarstörre än väntat. växteman
härigenom till cirka miljoner56 kronor år 1932.

prästlöneutredning1931 års konstaterade det dåvarandeatt systemet
indragning kyrkofondenmed till överskott boställs- fondav-ochav av

kastning inte motsvarade fordringarna beskattning efter förmåga.på en
förSom stöd detta uttalande redovisade utredningen tabell i vilkenen

bl.a. antalet skattekronor i och inbetalningar till kyrkofondentogs upp
från följandeår 1926 kyrkokommuner.

Tabell från. årl Inbetalningar till kyrkofonden vissa 1926pastorat

Antal skattekr Inbet kyrkof. kr

Stockholms samtl. förs. 8 709 994 6835
Malmö förs.samtl. 1 399 616 575
Ramsele 12 660 47 278pastorat
Föllinge ll 746 36 188pastorat
Rätans l0 794 26 052pastorat

Detta inbetalning skattekrona för Stockholmsför-motsvarar en per av
samlingarna för Malmöförsamlingama6 för Ramsele4öre, öre, pastorat
3 kronor för Föllinge73 kronor3 8 och för Rätansöre, örepastorat

kronor2 Innerstadsförsamlingama41 i Stockholm,öre.pastorat som
grund sitt skatteunderlag hade låg utdebitering, betalade intestoraav en

några medel till kyrkofonden. Kostnaderna för pensioner ipräster
Stockholm och för avlöning adjunkter tjänstgjorde i dessaav som
församlingar fick alltså bekostas landsortsförsamlingama. Flertaletav
landsbygdspastorat eller omkring två tredjedelar det totala antaletav

hade år 1926 27 den maximala utdebiteringen på 60pastorat öre per-
skattekrona. Samtidigt hade församlingarna i Stockholms innerstad en
utdebitering varierade mellan och3 10 skattekrona.öresom per
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årsKyrkofondskommittén, 1927frångrundval förslagenPå av
prästlöneutredningårsprästlöneregleringssakkunniga och 1931

utjämningssystemet.det kyrkligarefonneringgenomfördes år 1932 aven
reformgrund dennapåförändringarnaviktigastedeEn varavav

lagen 1932:404kyrkoavgiftallmäninförandet omgenomav en
tidigare orättvisandenhärigenom bortfickkyrkofond. attMan

utgifter.kyrkofondensdelenbetaladelandsbygdspastoraten större av
skattekrona.enligt lagen 15grundbelopp öreKyrkoavgiftens pervar

grundbeloppdettadelhurför varje årbestämde storKonungen somav
skulle tas ut.

ficklönekostnademainte täckteavlöningstillgångarPastorat vars
avlöningstillgångarvilkas överstegkyrkofonden. Detillskott pastoratur

fonden.överskottet tillhälftenbetala inställetfick ilönekostnadema av
avkastningenkyrkofondenochmellanavräkningenVid togspastoraten

norrnalavkastningsbelopp. Dessauppskattademedlöneboställena uppav
Kyrkofondensavkastningen.faktiskadenoftaunderstegbelopp

statsverketprästerskapets tillförersättningutgjordesinkomster av
frånöverskottsmedeljordkyrkligtionde, inkomsterindragna m.m.,av

kyrkoavgiften. Dennaden allmännainkomstersamtpastoraten genom
utgifter.balanserade dessinkomsterfondensfastställas såavgift skulle att

ochlydelse 3ändrad5801936 nrnovemberlagen den 27I avom
avlöningsför-biskoparnaskyrkofond föreskrevslageni att6 §§ om

tillfördesanledning häravMedkyrkofonden.betalasskullemåner ur
biskopslönereglerings-frånkronormiljoner1,4bl.a.fonden år 1937

förfamiljepensioneringenreform prästermedsambandfonden. I aven
kyrkofondentillkronormiljonerbelopp 30,81942överfördes år ett om

pupillkassa.änke- ochprästerskapetsfrån
tilljuli 1942kapital den 1fondensuppgick etttillskottEfter dessa

beräknadesutgifterKyrkofondensmiljoner kronor.84bokfört värde av
täckteskronormiljoner5kronor,miljonertill 21för 1943 avvarav

till fyra årsuppgick alltsåkapitaletdåvarandestatsbidrag. Det egna
motsvaradepenningvärdeårstill 1993Uppräknatfonden.utgifter för
förändring.konsumentprisemasefterkronormiljonerkapitalet 1 281 mätt

kapitalkyrkofondensbokvärdetjämförelse kan egetSom nämnas att av
Fond-kronor.miljonertill 339redovisades 1december 1993den 31

mycketintepenningsvärde änstörreräknat i fastalltsåkapitalet är nu
starkt.ökatverksamhetensedan,femtio årför drygtdet atttrotsvar
totaltvilka för 1993utgifter,endast årstäckerKapitalet ettnumera

miljoner kronor.uppgick till 4361
omfattaocksåÅr tillutjämningssystemetutvidgades att1952

kyrkomusiker.förlönekostnadema
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Bl.a. lagen 1932:404 kyrkofond 1972 lagenersattesom av
1970:940 kyrkliga kostnader.om

Genom förordningen 1965:268 skatteutjämningsbidrag erhöllom
de kyrkliga kommunerna fr.0.m. år statliga1966 skatteutjämningsbidrag

deras skattekraft understeg viss andel medelskattekraften iom en av
riket. statligaDe skatteutjämningsbidragen till de kyrkliga kommunerna
avvecklades successivt med ingången år 1982.av

För skapa bättre ekonomiska för Svenska kyrkans arbeteatt resurser
riksplanetpå bildades år Stiftelsen1975 rikskyrklig finansiering. Flertalet

kyrkokommuner betalade frivillig avgift till denna stiftelse.en
På grundval förslag från Kyrkofondsutredningen infördesettav

fr.0.m. år 1983 för ekonomisk utjämning ochett centralnytt system
finansiering inom Svenska kyrkan. Systemet både de tidigareersatte
statliga skatteutjämningsbidragen till kyrkliga kommuner och den tidigare
inomkyrkliga utj ämningen via kyrkofonden kostnader förpastoratensav

och kyrkomusikerlöner. Fonden fickpräst- samtidigt ökat förett ansvar
finansieringen den rikskyrkliga verksamheten och Stiftelsenav
rikskyrklig finansiering avvecklades i samband hänned. Med hänsyn till
kyrkofondens ökade i fråga såväl utjämning riks-ansvar om som
kyrkofinansiering ansågs det motiverat Svenska kyrkan fickatt ett
medinflytande fondens förvaltning.över En särskild styrelse för
kyrkofonden inrättades därför med början år 1983. Närmare uppgifter

tillkomsten nuvarande för utjämning finns i bilaga 3 tillsystemom av
betänkandet.

Enligt det bestod kyrkofondens inkomster främstsystemetnya av
allmän och särskild kyrkoavgift. Kyrkokommunema kunde fonden fåur
allmänt, särskilt och utjämningsbidrag. kyrkofondenUr betaladesextra
också kostnader för löner inte knutna tillpräster visstettsom var

Reformen innebar både förbättring ochpastorat. förenklingen en av
utjämningssystemet. Man hade emellertid inte någon samlad kontroll

fondens alla utgiftsposter. Stiftenöver kunde nämligen själva fatta beslut
fick ekonomiska konsekvenser för kyrkofondenstora samtidigtsom som

riksdagen varje år fick ställning till olika förslag bidrag fondenta om ur
vilka saknade ekonomisk betydelse. Stiften kunde inrätta så mångat.ex.
pastoratsadjunktstjänster ansåg sig behöva. Kostnaderna härförsom man
betalades kyrkofonden. friaDenna dragningsrätt på fonden för vissaav
prästlöner ledde till kraftig ökning kostnaderna för detta ändamål.en av

Som exempel kan fondens kostnader förnämnas pastoratsadjunkteratt
budgetåret 1956/57 uppgick till omkring miljoner1,5 kronor, vilket i
1987 års kostnadsläge knappt miljoner10 kronor.motsvarar Den verkliga
kostnaden för pastoratsadjunktema hade emellertid 1987 stigit till cirka

miljoner75 kronor. Kostnadsökningen kan bara delvis förklaras attav
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förenkling avlöningssystemet för pastoratsadjunkter fr.o.m. år 1961en av
medförde fördubbling kyrkofondens kostnader för detta ändamål.en av
Antalet pastoratsadjunktstjänster ökade också, särskilt i Lunds,
Stockholms och Uppsala stift där hade lättast rekryteraattman nya
präster.

Möjligheten för stiften belasta kyrkofonden med vissa Iönekost-att
nader för begränsades kyrkofondslagen 1988:182.präster Degenom
olika regeringsbesluten anslag kyrkofonden endaersattes ettom ur av
beslut i vilket fastställderegeringen budget för fonden. stället förl
tidigare detaljkontroll mindre del kyrkofondens utgifter fickav en av
regeringen härigenom kontroll fondens totala ekonomi. Medöveren
hänsyn till och omfattningentyngden de beslut skulle prövasav som av
Kyrkofondens styrelse fick styrelsen fr.o.m. år kansli.1988 ett eget

Införandet allmännaden kyrkoavgiften har inneburit radikalav en
förändring kyrkofondens finansiering. Medan det under de första årenav

landsoitsförsamlingama försvarade de bidragen tillstörstavar som
kyrkofonden det storstadsförsamlingama sina bidragär nu som genom
till kyrkofonden det möjligt för Svenska kyrkan bedrivagör att en
rikstäckande verksamhet. Stockholms stift betalade år 1993 ett
nettobidrag till kyrkofonden drygt 180 miljoner kronor efter avdrag
för pensionskostnader Uppsala, Strängnäs, Västerås, Lunds ochm.m.
Göteborgs stift betalade år sammanlagt cirka miljoner200samma

Övrigakronor till kyrkofonden. stift fick tillbaka från fondennetto mer
de betalade in. Nettoinbetalningama till kyrkofonden från Stockholmsän

stift motsvarade drygt1993 13 skattekrona. analysEnöre per av
fördelningen mellan stiften kostnaderna för i avsnitt 6görssystemetav

bilagai till betänkandet.5
Samtidigt kyrkofonden ökadefått inkomster har den fåttävensom

ökade uppgifter. Utjämningssystemet ursprungligen endast avsågsom
kostnaderna för prästlöner omfattar kyrkokommunemas hela ekonomi.nu

införandetGenom skattekraftsgaranti har inkomstfördelningenav en
mellan kyrkokommunema blivit jämnare. kyrkokommunEn inte nårsom

till den garanterade skattekraften får allmänt utjämningsbidragettupp
bristen i skatteunderlag gånger den utdebiteringen.motsvararsom egna

höjning utdebiteringenEn medför för dessa kyrkokommunerav
automatiskt höjning bidraget från kyrkofonden. bidrag harNyaen av
införts i första hand har kunnat utnyttjas medpastorat svagtsom av
skatteunderlag. Som exempel kan kyrkobyggnadsbidraget,nämnas vars
införande har inneburit ökad skatteutjämning. Kostnader för prästlöneren
betalas däremot endast i begränsad utsträckning direktnumera ur
kyrkofonden.

viktigEn uppgift för kyrkofonden också bidra tillär attnumera
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Omkring 13verksamheten.rikskyrkligaden procentfinansieringen av
verksamhet.närvarande dennaföromslutningfondens avserav
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Bilaga Tillkomsten nuvarande3 av

för utjämningsystem

Inledningl

statligt skatteutjäm-för kyrkokommunema bådeår fanns1983Före ett
kyrkofonden.utjämning vissa lönekostnader viaochningssystem en av

verkningsgraden iinte samordnade ochbådaDe ut-systemen var
grund häravfår betecknas ganska Bl.a. påjämningshänseende som svag.

denkyrkliga utdebiteringen påskillnaderna i den avsevärt större änvar
sidan.borgerligt kommunala

Kyrkofondsutredningen2

därför utredning med uppgift framdecember tillsattes1980l att taen
effektivt förförslag till enhetligt och kyrkligett systemett mera

Kyrkofondsutredningen,Utredningen,utjämning. antog namnetsom
betänkande Ekonomisk utjämning inomi oktober 1981 sittavgav

kyrkan 1981:88.Svenska SOU
omfattade fyra huvudkomponenter:Förslaget

den allmänna kyrkoavgiften,-
skattekraftsgaranti,en-
särskild kyrkoavgift lönetillgângar,pastoratens samten-
särskild kostnadsfaktor.en-

belopp förKostnadsfaktom bestod varje prästtjänst iett pastoratenav
tillskotten kyrkofonden.viss andel de dittillsvarande Densamt uren av

gamla mellan fonden och skulle avskaffas.avräkningen pastoraten
Utredningen betonade alla de fyra komponenterna nödvändigaatt var

och dem kunde varieras. fatta beslut främst iFöratt attmen var en av
utjämningsfrågor föreslogs kyrkofonden skulle få styrelse medatt en

för både och Svenska kyrkan.representanter staten

KyrkofondsutredningensVissa delar förslag hade uppenbarligenav
karaktär provisorium. gäller speciellt denDetta särskilda kyrkoav-av
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i kostnadsfaktom. Från utredningengiften och delkomponentema
för och revisionskulle bli föremålförutsattes också översynatt systemet

skatteutjämningen, förstaborgerligt kommunalaparallellt med den
första revisionenUnder tiden fram till denomkring årgången 1985.

sikteutredningsarbete främst skullefortsattvidareförutsattes taett som
och finna former förkyrkokommunala kostnadernadeanalyseraatt

Kyrkofondsutredningens förslaginombeakta dessa systemetsatt ram.
1981/82: 58,1982:379, 1 KUväsentligt oförändrat SFSi alltantogs prop

utjämnings-kskr och det11och skr 1982:8, KLU28, rskr 309 nya
den januari 1983.gälla fr.o.m. 1komsystemet att

departementschefen iföredragandeintresse kanAv att samman-vara
utjämningsfrågan inte bordeställningstagande iuttaladehanget att ett

i hög gradmed Svenska kyrkanskopplaskompliceras att sammangenom
framhöll också detDepartementschefenstrukturfrågor.ömtåliga

analys de kyrkokommu-fick till ståndönskvärda i snarastatt avenman
ekonomiskaunderlag för säkrareDärigenom skullenala kostnaderna. ett

skapas.området kunnabedömningar på
sidanutjämningssystemet åi detTyngdpunkten var ena ennya

och 95-procentigfrån tillkyrkoavgift 10 16kraftigt höjd allmän öre en
från början tänkt sigKyrkofondsutredningen hadeskattekraftsgaranti. att

avvägningutjämningseffekt lämpligtillräckliguppnå avgenom enen
visade sig dock inte möjligtdessa två komponenter. Detta systemetutan

kostnadsfaktorer. Bl.a.ytterligare intäkts- ochmedfick kompletteras
skattekraftsklasser beroendei olikadelades de kyrkliga kommunerna upp
därvid till byggnads- ochgeografiska läget.på det Hänsyn togs

uppvärmningskostnader ochtransportkostnader,underhållskostnader,
grundadeBeräkningsunderlagen härför, påför kallortstillägg.kostnader

förfrån skatteutjämningssystemet degeografiska förhållanden, hämtades
mindre avvikelser gjordes dock vad gällerborgerliga kommunerna. Vissa

Öland, Norrbotten.Gotland, Blekinge och
konstaterade själv endastKyrkofondsutredningen att attman genom

hängde med det geografiska läget,beakta sådana kostnader, som samman
fann emellertidfick otillräcklig utjämningseffekt. Utredningen atten

för ålders- ochkalkylema i det borgerligt kommunala systemet
innehåll de inte lämpliga detbebyggelsestruktur hade sådant att var

Vid genomgång den befintliga finans-kyrkokommunala området. av
för Svenska kyrkan konstaterade utredningen vidarestatistiken att

kostnadsbe-statistiken inte kunde underlag för några generellage
räkningar.

önskad nivå på effektiviteten i behövde alltsåFör uppnåatt systemet
utjämningsbidragetden allmänna kyrkoavgiften och det allmänna

Därför infördes intäktssida den särskildakompletteras. systemets
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schabloner skullekyrkoavgiften enligt vissa pastoratenstas utsom
avkastningskravberäknades utifrån den tidensAvgiftenlönetillgångar.

bestämdes till skildaochinvesteringarolika procentsatsertyper av
avgiftenutformade utredningenDärvidinvesteringsslagen.de olikaför

diversifiera sinaförincitamentden skulleså attutgöra pastoratenettatt
kyrkans finans-totala risken i Svenskaminska denförplaceringar att

länge varit investerad ifönnögenheten sedanEftersomförmögenhet.
slagbelades dessabanktillgodohavandenochfrämst jord, skog av

till marknadensavgifter i förhållandehögremed någottillgångar
fickvärdepapper däremotaktier och andraObligationer,prissättning.

avkastnings-det dåvarandeavgifter. Jämfört medlägrerelativt någotsett
mycketgenomgåendeavgiftsuttagetdockmarknadenkravet på sattes

försiktigt.
kyrkoavgiften förutomsärskildatill denMotiveringen var -

den allmännakraftiga höjningendenutjämningsbehovet att av-
krävde solidaritet frånstorstädernadrabbadekyrkoavgiften främstsom

särskilda kyrkoav-denlandsbygden. Vidare sågsrikare delarnade av
avräkningen medfortsättning den gamlamotiverad pågiften som en

under avveckling.vilkenpastoraten var
infördeutjämningseffektdetförbättraytterligareFör systemetsatt nya

delar.bestående två DenkostnadsfaktorKyrkofondsutredningen aven
kronor årtill på 000lönebidrag 25utgjordes pastoratenett perena av

storleken på denungefär motsvarandeprästtjänst, totaltinrättadför varje
delen bestodkyrkoavgiften. andrasärskilda Denberäknade av en

under årentilltillskott betalatsårligen defjärdedel ut pastoratensomav
avräkningsförfarandet.enligt det tidigare1978 1981-

förslagKyrkofondsutredningensinnehöllSlutligen ett extra ut-
fonnsäkerhetsventiler, bl.a. ivissa spärregler såsomjämningsbidrag samt

Utredningeninskränka bidrag.förutsättningarunder vissarätt attenav
kyrkofonden förtill bidragmöjligheternaövervägde också öppnaatt ur
för begravnings-kyrkor ochrestaureringarsärskilt kostnadskrävande av

beslutsunderlag och behövligerforderligtbriständamål. Närmast av
förslag i dessa frågorfram någrautredningen från läggatid avstod att

betänkande.i sitt
Kyrkofondsutredningen eftertanken hade varitursprungligaDen att

presenteradeutredningsarbetet.första skulle fortsätta Detsin etapp
generella kostnaderberäkningargrundat översiktligaförslaget avvar

mål för andraöverväganden. Somförfinadekrav på etapputan enmera
grundvalställas påutredningens meningborde enligt att av enupp

ytterligarekyrkokommunala kostnaderna läggadesärskild Översyn av
skattekraftsklassemaskostnadsfaktorer i de olika procentsatser.
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Något fortsatt utredande detta slag blev det emellertid inte frågaav
för Kyrkofondsutredningens vidkommande. stället avslutadesIom

utredningens arbete och frågan utvärdering och detöversynom en av
utjämningssystemet lades års kyrkokommitté.1982övernya

förslag trädde kraftkommitténs i fr.o.m. gjordes vissaInnan 1989
provisoriska förändringar i för utjämning avseende för1988systemet att

Ändringamastärka kyrkofondens ekonomi. innebar höjning ochen
justering särskilda kyrkoavgiftenden reduktion detsamtav en av
särskilda utjämningsbidraget SFS 1987:769.

års kyrkokommitté3 1982

Efter omfattande utredningsarbete med bl.a. diskussionsbetänkandeett ett
och lägesrapport lämnade 1982 års kyrkokommitté år 1986 sitten
slutförslag till lokal och regional organisation inom Svenska kyrkan med
titeln Framtid i samverkan SOU 1986:17- 18.

alla väsentliga avseenden behölls det kyrkliga utjämningssystemetI
oförändrat Kyrkokommittén. allmänna kyrkoavgiftenDen fickav vara
kvar på nivån föreslogs bli fastställd i lag i stället för16 öre, men som
tidigare i förordning. Också det allmänna utjämningsbidragets skatte-
kraftsgaranti fickblev kvar garantinivån sänkas med procentenhetmen en
för hålla för oförändradeinom kostnader. Indelningenatt systemet ramen

skattekraftsklasseri justerades i vissa avseenden, delvis beroende den
borgerligt kommunala sidans utveckling, delvis särskilda orsaker.av
Även det utjämningsbidraget behölls oförändrat och iextra gavs
kommittéförslaget ökad tyngd.

Beträffande det särskilda utjämningsbidraget, provisoriumettsom var
med sina lönebidrag och kyrkofondstillskott, föreslogs däremot ett
avskaffande. Kommittén ställde sig avvisande till den tidigare tanken att

utredning kyrkokommunemas kostnader ochgöra närmareen om
grundval härav införa förfinade utjämningskomponenter. ställetImera
föreslogs det särskilda utjämningsbidragets lönedel vissaoch andraatt
kostnader för kyrkofonden skulle omvandlas till strukturbidragett att -
inom de fondens styrelse bestämde fördelas inom stiften därramar som -
behoven strukturella skäl särskilt krävande.av var

Vidare föreslogs stiftskostnadervissa kyrkofonden respektiveatt som
tidigare för skulle utgå till de stiftssamfállighetemastaten svarat nya som

del utjämningssystemet i form stiftsbidrag. Enetten av av annan ny
fonn bidrag Kyrkokommittén ville införa kyrkobyggnads-av som var
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särskilt kostnadskrä-ekonomisk hjälp tillvissför kunnabidraget att ge
kyrkobyggnader.restaureringunderhållsarbeten ochvande av

dennakyrkoavgiften kommitténsärskilda ansåggällde dendetNär att
bestämmas iskulle kvari utjämningssystemetfaktor sammamenvara

särskildainförandet denkyrkoavgiften. Vidden allmännaformer avsom
hadeoch detmycket försiktigtbestämtshadekyrkoavgiften uttaget

egendomen ocholönsammasälja denbordeförutsätts mestatt pastoraten
konstaterade kommitténplaceringsformer. Dettalönsammavälja mera --

föreslogsDärföromfattning.skett i någondock inte ha störresyntes
placeringar istimulera tillföravgiftsuttagenijusteringarvissa att a

skulle öka densannoliktbedömdesvärdepapperaktier och liknande som
lönetillgångama.frånavkastningentotala

områdekyrkokommitté inom dettafrån årsFörslagen 1982 antogs
SFSkraft den januari 1989trädde i 1och reformenändringarmed vissa

väsentligasterskr 181. Den1987/88:31, 30,KU1988:182, avprop
detutjämningsbidraget ochdet allmännaändringarna extraattvar

och detillendast skulle utgåutjämningsbidraget pastorat genom
kom utjämnings-Härigenomstiftssamfällighetema.skapadereformen

särskildaförsamlingarna,omfattalängreinte änannatattsystemet genom
gälldeAndra ändringartill utgången år 1991övergångsregler fram av .

skulle bestämmasfortsättningenkyrkoavgiften isärskildaden som
bidragsåret.januari året före Avinnehavet denberäknas på 1årligen och

aktier, beräknasvärdepapper, bl.a.avgiften pårättviseskäl skulle vidare
anskaffningsvärdet.förut Dettaoch intemarknadsvärdet som

avgiftsuttagetökninglångsiktigvidkommandeinnebar för aktiemas aven
slutligenbestämdesövergångsreglemaför denna placering. I atttyp av

skulle betalasskogarbelöptedel avgiftenden pastoratenssomav
stiftsnämnd/egendomsnämnd frånrespektivekyrkofondentill av

samtidigtspärregel infördesden förvaltade skogen. Enavkastningen av
inte fickkyrkoavgiften skogsinnehavetpåden särskildainnebörd attav

avdrag förfrån skogen efteröverskottetöverstiga 80 procent av
skogsvårdsavgift.

Kyrkoberedningen4

regleringenden statligahaft till uppgiftBeredningen har överatt avse
ekonomi Dir 1992:45. Somorganisation ochkyrkans ställning,Svenska

delbetänkande Vissasittberedningen iarbete harled i dettaett
utjämningssystemetdenkyrkofrågor redovisat1993:46 översyn somav

slutsatser iberedningenslåtit Statskontoretberedningen göra samt
sammanhanget.
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korthet föreslåsI det allmänna utjämningsbidraget till stiftssam-att
fällighetema slopas och regeln inskränkning utjämningsbidragatt om av

bort. Enligt beredningen bör också kostnaderna för detas extra
utjämningsbidragen kunna minska. Kyrkofondens styrelse föreslås vidare
få möjlighet inom särskild i varje enskilt fall, till stiftsstyrel-att, en ram

delegera besluta kyrkobyggnadsbidrag.rätten Slutligenattserna om
föreslår beredningen nuvarande stiftsbidrag avskaffas ochatt att
stiftsstyrelsema självständigt beslutar och finansierar strukturbidra-om

Stiftssamfállighetema i huvudsak bli kompenserade förgen. avses
bortfallet stiftsbidragen höjd stiftsskatt samtidigtav genom som
höjningen växlas motsvarande sänkning den allmännamot en av
kyrkoavgiften. Särskilt stiftsbidrag skall dock kunna till stift medges
särskilt behov inkomstförstärkning för tillfälliga behov högsamtav av
angelägenhetsgrad.

Det kan Kyrkoberedningen i delbetänkandet uttalarnoteras att att
utjämningssystemets generella delar bör neutrala till den kyrkligavara
organisationsstrukturen. kanDet också beredningen inomnoteras att -
givna tidsramar inte kunnat någon omfattande utredning ochgöra mera-
analys inkomst- och kostnadsutjämningen i Svenska kyrkan.av

års5 1993 reform förvaltningen Svenskaav av
kyrkans finansfönnögenhet

lagGenom 1993:1323 ändring i kyrkolagen 1992:300 träderom som
i kraft den januari1 1995 har beslutats vissa reformer vid för-om
valtningen Svenska kyrkans finansfönnögenhet prop 1993/94:73, betav
1993/94:KU rskr14, 1993/94:47. Till grund för lagändringen ligger ett
förslag från Kyrkoberedningen i den l 1993 avlämnaden mars
promemoria. Beredningens förslag i denna del grundar sig i sin påtur
det i oktober avgivna1990 betänkandet Jorden, skogen och fonderna från
Kyrkofondens styrelse, den inom Civildepartementet utarbetade
promemorian Svenska kyrkans finansförmögenhet Ds 1992:2 och
remissinstansemas synpunkter dessa utredningar.

På grund reformen sammanförs alla prästlönefastigheter ochav
prästlönefonder stiftsvis och förvaltas egendomsnämndema. Somav en
konsekvens härav övergår betalningsskyldigheten för den särskilda
kyrkoavgiften från till stiftssamfällighetema. Vidare ändraspastoraten
konstruktionen på avgiften från ha varit schablonmässigt bestämdatt en
avkastning på lönetillgångama till bli 50 tillgângamasatt procent av
faktiska avkastning efter gjorda avsättningar. De tillåtna avsättningama
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består dels det rörelsekapital behövs för förvaltningenav som av
prästlönefastighetema, dels det belopp prästlönefondemasmotsom svarar
värdeminskning grund inflationen. Samtidigt egendomsnämn-av som
den betalar del avkastningen på lönetillgångama skallut pastoratens av
nämnden betala lika belopp till kyrkofonden såsom särskildett stort
kyrkoavgift. och fondenPastoraten delar alltså i fortsättningen på det
varje år uppnådda reala resultatet egendomens förvaltning.av
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Bilaga kyrkliga4 utjämnings-Det
olika komponenter och utvecklingsystemets

under perioden 1983 1993 m.m.-

Inledning1

gäller det nuvarandeFr.o.m. 1983 för ekonomisk utjämningsystemet
mellan de kyrkliga kommunerna. Utjämningen sker heltnu genom
kyrkofonden föri stället tidigare delvis via fonden, delvis viasom
statsbudgeten. Huvudkomponentema i det gällande utjämningssystemet
består allmän kyrkoavgift och särskild kyrkoavgift från pastoratenav

allmänt utjämningsbidrag till och stiftssamfällighetema.samt pastoraten
Ett kan vidare beviljas utjämningsbidrag och sedan 1989pastorat extra

kyrkobyggnadsbidrag. Förutom allmänt utjämningsbidrag kanäven
stiftssamfällighetema få stiftsbidrag och utjämningsbidrag. delEnextra

stiftsbidragen används till särskilda bidrag, strukturbidrag,av som
stiftsstyrelsen fördelar mellan för särskilda behov.pastoraten

Regeringen fastställer årligen budget för kyrkofonden förslag av
fondens styrelse. för budgetenInom Kyrkofondens styrelseärramen
huvudansvarig för utjämningssystemet medan fonden i övrigt förvaltas

Kammarkollegiet. frågor vikt fondenI samrådet destörre rörav av som
båda myndigheterna med varandra. Styrelsen för fonden består av en
ordförande och andra ledamöter, ordföranden och detresex varav av
övriga ledamöterna för år regeringen. återståendeDeutses tre treav
ledamöterna kyrkomötet vid första sammanträde undermötetsutses av

undersin valperiod och gäller till dess förrättatsmotsvarande val denatt
nästföljande perioden. För styrelseledamötema finns det lika många

och dessa på ledamöterna.ersättare sättutses samma som
Statistiska centralbyrån SCB lämnar Kyrkofondens styrelse senast

den 25 augusti föreåret bidragsåret preliminär uppgift medelskatte-om
kraften för underlag till beslut bidrag och avgifterutgöra iatt om

Allmän och särskild kyrkoavgift allmänt utjämningsbidragsystemet. samt
och vanligen utjämningsbidrag påförs respektive tillgodo-även extra

utbetalningenräknas månadsvis nettoavräkning i samband medgenom en
församlingsskatt. Under januari och februari månad kan regleringenav
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ochskall den slutlig dåmånadfr.o.m.preliminär, varamarsmenvara
första månader.tvåbidragsåretsslutregleringocksåsker av

månadvarjeden iredovisar 25Skattemyndighetema genom
och bidrags-avgifts-resultatetStockholms läniSkattemyndigheten av

kyrkofonden. PåförvaltareKammarkollegiet såsomtillregleringen av
tillkommermedeldeskattemyndighetemaförmotsvarande översätt som

Kyrkofondensförserregleringenunderlaget förnödvändigafonden. Det
utjämnings-allmäntbidragmed. Andraskattemyndighetema änstyrelse

Kammarkolle-betalasförfondenkostnaderbidrag utsamt avsvararsom
giet.

tillskottetvarjefastställer förkyrkofondenför pastoratStyrelsen av
vad skallutjämningsbidragetdet allmännaskatteunderlag för samt som
kyrkokommu-meddelarkyrkoavgift. Styrelsensärskildochi allmänutgå

ledning förTillbidragsåret.januaridenuppgifter 25dessa senastnema
denstyrelseKyrkofondensbudgetarbetetkyrkokommunala senastdet ger

preliminärmotsvarandebidragsåretföreseptember året pastoraten10 en
Stiftsstyrelsenöverklagas.får intebeslutFondstyrelsensinformation.

strukturbi-uppgifterpreliminärakyrkokommunerberördameddelar om
bidragsåret.föreoktober åretden 1draget senast

denfunktion inte baratillKyrkofonden har att varanumera
ocksåolika delarkyrkansmellan Svenska attutjämnande faktorn utan

arbets-ochpensionerriksorganisationkyrkansfinansiera främst samt
karaktäriseraadekvatdetDärigenomförgivaravgifter är attpräster.

förReglernafmansfunktion.centralakyrkansSvenskafonden såsom
kyrkolagensifinns främstutjämningssystemetoch förkyrkofonden

Juridisktkyrkofondsförordningen 1 98811 148.och ikap.1992:300 42
förrnögenhetsmassasjälvägandedefinieraskyrkofondenkan varsensom

enligtmedel erlagdaoch byggtsi lagändamål bestämtär avuppsom
i för-uttalandeuttryckligtEnligtförpliktelser.tvingandelagens ett

utanför dennakyrkofondenfaller1994: 1220till stiftelselagenarbetena
Även fårsjälva fondenalltsåtillämpningsområde.lagstiftnings ansesom

Kyrkofondensförmögenhetfrånrättssubjekt skilt ärstatensett egetvara
regeringen.myndighet understyrelse en

utjämnings-för de olikaredogörelselämnasdet följandeI närmareen
under periodenoch förändringkonstruktiontekniskakomponentemas

viktigarekyrkofondens övrigaför hurSamtidigt redogörs1983 1994.-
kortfattadperiod.avseende Enkostnader utvecklatsintäkter och samma

källa för hurvarje avsnitt. Somutvecklingen också underanalys görsav
fondbokslutenframför alltförändrats harkomponenterna använts

hur fondensavslutas med översiktFramställningenrespektive år. aven
avkastning utvecklat sig.och realiseradomslutning, tillgångar
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främstbehöver kanske påpekas detta avsnitt belyser detDet att
finansieringenekonomiska utjämningssystemet och den centrala inom

Effekterna utjämningenfrån kyrkofondsperspektiv.Svenska kyrkan ett av
de kyrkligasammanhängande finansieringen påoch den därmed

och söka belysas i bilaga tillkommer 5utdebiteringama att tas upp
betänkandet.

Kyrkofondens intäkter2

kyrkoavgiftAllmän2.1

kyrkoavgift kyrkofonden.varje betala allmän tillskall årPastoraten
tillskatteunderlaget och i lag bestämdAvgiften beräknas är numera

allmänna kyrkoavgiften påförs medskattekrona.16 Denöre enper
under bidragsåret och avräknas dettolftedel varje kalendermånad mot

samtidigt betalarförskott församlingsskatt skattemyndighetenpå ut.som
detberäkning den allmänna kyrkoavgiften skall antalVid av

hänför sig till inte tillhör Svenska kyrkanskattekronor som personer som
konsekvens den lokala folk-minskas med Som75 attprocent. av

från pastorsämbetena till skattemyndighetemabokföringen förts över
frånsistnämnda till nuvarande nivåhöjdes fr.o.m. 1993 procentsats

för25-procentiga skatteuttaget icke-tidigare gällande 70 Detprocent.
andelbegravningsverksamhetens detillhöriga skall motsvara avanses

nettokostnader.kyrkliga kommunernas
komponenten i förAllmänna kyrkoavgiften denär systemettyngsta

kyrkan och kyrkofondensekonomisk utjämning inom Svenska största
den allmänna kyrkoavgiftenintäktspost. Utslaget år har tillväxten avper

jämfört till miljoner kronor.med 1983 uppgått 63,1 Detta motsvarar en
nominell förändring och real uppgång med13,6 6,1procentav en

årligen.procent
Utvecklingen den allmänna kyrkoavgiften framgår tabellavav
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-1993kyrkoavgiften 1983AllmännaTabell 1

År Andel intäkt,förändr,förändr, Realkyrkoav- NomAllm av
%r°$Påjfn-83jfn-83 %,respår %,gin, mkr19-

58,2463,583
63,70,48,6503,284
63,812,6 -1,7521,885
69,46,024,0574,986
73,812,136,2631,287
77,114,546,1677,488
73,021,862,0750,889
71,121,677,2821,290
78,030,498,3919,391
79,654,2125,01043,092
78,465,2142,91125,793

Även kyrkofondens samladeandelkyrkoavgiftensden allmänna av
bortemottill 80från knappt 60periodenunderintäkter har ökat procent

medvarit kontinuerligintäktsandelen harUppgångenprocent. enav
utplaning underunder 1989 och 1990nedgångtillfällig samt senareen

stift har deGöteborgsLunds ochStockholms, störstaEftersomår.
delardessadet främstkunnaskulleskatteunderlagen äratttro avman

finansiering. Dekyrkofondensdelförfåttkyrkan större avensvarasom
skatteunderlaget hartotala kyrkligaandel detstorstadsstiftenstre av

oförändrad nivå 46 47legat påunder periodenemellertid procentaven -
nivålägsta 46,5och och1984 1990andel 47,3med högsta enaven

Årsbok Slutsatsenför Sveriges kommuner.enligt SCB:s1986 procent
kyrkanSvenskautveckling i helaskatteunderlagetsställetblir därför i att

finansieringenföroch alltbetydelsealltfår vägerstörre tyngre aven
utjämningen.

kyrkoavgiftSärskild2.2

varjehaft lönetillgångarhar sådanaUnder 1983 1994åren pastorat som-
Lönetillgångama harkyrkofonden.kyrkoavgift tillbetalat särskildår

andelar iprästlönefonderlöneboställen ochutgjorts präst-samtav
Stiftssamfällighetema harprästlönefondsfastigheter.lönejordsfonder och

särskild kyrkoavgift.inte betalat någon
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beräknats1989fr.o.m. årkyrkoavgift harSärskild
fastighetstaxeringslagenenligtegendomför taxeratssom-

taxeringsvärdet,till två1979:1152 procent av
enligt lagenvärdepappersfonderiandelarochför aktier-

marknads-till tvåvärdepappersfonder1990:1114 procent avom
värdet,

skuldebrev till åttakonvertiblaförlagsbevis ochobligationer,för-
marknadsvärdet,procent av

dettill åttafordringaroch andrabankmedel procentfor av-
värdet.nominella

avgiftenskogsbruksvärde hartaxeringsvärdet beståttden delTill av
dendelskogsbruksvärdet. Dennatillberäknats procent avavsex
frånegendomsnämndenbetalatskyrkoavgiften harsärskilda av

Avgiftenförvaltat åtnämndenden skog pastoraten.avkastningen somav
förvaltningenfrånöverskottetöverstiga 80inte fåtthar procent avav

skogarna.
med hänsynbestämtskyrkoavgiften harsärskildadenförUnderlaget

föregåttdet årföredecember året närmastden 31förhållandenatill som
påpåförtskyrkoavgiften harsärskilda pastoratenbidragsåret. Den samma

dockskogsbruksvärdet harAvgiften påkyrkoavgift.allmänsätt som
kvartalsvis iprincipitill fondenoch erlagtbetaltegendomsnämndema

bidragsåret.underefterskott
följande.varitkyrkoavgiften harsärskildadenUtvecklingen av

-19941983kyrkoavgiftenSärskilda2Tabell

intäkt,Andelförändr,RealÅr forändr,kyrkoav- NomSärsk av
%°SPåjfrt-83jfn-83 %,respår %,gift, mkr19-

8,567,883
8,6-8,4-0,267,784
8,3-14,5-0,267,785
8,28,2-0,267,786
7,9-24,3-0,267,787

13,947,979,5121,788
13,362,3102,5137,389
13,168,3123,9151,890
12,854,8122,7151,091
11,143,2114,0145,192
9,830,3108,0141,093

13,9125,3207,4208,494
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Vid införandet nuvarande utjämningssystem motiverades särskildav en
kyrkoavgift med den kraftiga höjningen allmänna kyrkoavgiften,att av

främst drabbade storstäderna, krävde solidaritet från de rikaresom
delarna landsbygden. Utslaget år har den särskilda kyrkoavgiftenav per
jämfört med ökat med miljoner kronor,1983 12,8 motsvarande en
nominell höjning och real uppgång med18,9 11,4procent procent.av en

den särskilda kyrkoavgiften i förhållande tillSer på andraman
ökat under perioden helhetkyrkofondsintäkter har denna som men

andelen sjunkit framförvarierat mellan åren. 1983 1987 alltAtt synes-
kyrkoavgiften tid varit oförändradbero särskilda denna medanpå att

kyrkoavgiften samtidigt Under harunderlaget för allmänna ökat. 1988
kyrkoavgiften högre nivå till följdden särskilda etablerats på vissaen av

Åretavgift. därpå har denprovisoriska ändringar i dennauttaget av
stiftsplanetreform resulterat i bl.a. organisation lokal- ochsom en ny

kyrkan i kraft, innebärande för den särskilda kyrkoav-i Svenska trätt
vidkommande avgiften bestäms årligen med jämfört medgiftens att ett

hittillstidigare justerat Sedan slutet 1980- och under 1990-taletuttag. av
har särskilda kyrkoavgiftens andel utj ämningssystemet varierat. Dettaav

för speciellt gällande begränsningenförklaras å sidan den skogenav ena
i avgiftsuttaget och å andra sidan den på många håll kraftiga höjningen

fastighetstaxering fr.o.m.värdena i års allmänna med genomslag1992av
1994.

beträffandeAvgiftsunderlaget har de viktigare tillgångsslagen
utvecklats på följande under perioden åren respektivesätt avser
bidragsår.

prästlönetillgångarnaTabell 3 Utvecklingen 1983 -1994av

År Övrigt,Prästlönetill- Fastigheter, % Bank, % %
gångar, mkr19-

83 1490,7 75,5 22,9 1,6
84 1490,2 75,5 22,9 1,6
85 1490,2 75,5 22,9 1,6
86 1490,2 75,5 22,9 1,6
87 1490,2 75,5 22,9 1,6
88 2991,0 82,7 15,9 1,4
89 3013,5 81,1 15,8 3,1
90 3060,8 79,0 16,1 4,9

3138,791 76,3 17,3 6,4
92 3190,5 75,7 18,3 6,0
93 3175,5 74,9 18,7 6,4
94 5624,9 84,7 11,2 4,1
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framgår föregåendeSom uppställning visar utvecklingennärmastav av
underlaget för den särskilda kyrkoavgiften bild betydande stabilitet.en av
Anledningen härtill främst dels avgiftsunderlaget varit låst underär att
periodens fem första år, dels förskjutningarnågra i placerings-störreatt
inriktningen inte ha skett. förändringar kanDe registreras isynes som
de inbördes relationerna mellan de skilda slagen tillgångar fr.0.m.av
1988 beror sannolikt främst verkställda fastighetstaxeringar.på Genom
lag 1993:1323 ändring i kyrkolagen med ikraftträdande den 1om
januari 1995 har egendomsnämndema övertagit förvaltningen allaav
lönetillgångar vilka särskild kyrkoavgift skall betalas. konsekvensI
härmed varje egendomsnämnd skyldig betala den särskildaär attnumera
kyrkoavgiften till kyrkofonden. Avgiftsberäkningen har ändrats från det

differentieradetidigare med för olika tillgångsslag tillsystemet uttag en
hälftendelning avkastningen mellan fonden och pastoraten.av

Avkastningsdelningen frånutgår nettovinsten och denna utgörs
för prästlönefastighetema vad återstår vinsten efter detav som av-

egendomsnämnden det rörelsekapital behövs föratt avsatt som
förvaltningen egendomen,av
för stiftets prästlönefond avkastningen under räkenskapsåretav-
minskad med föreskriven avsättning för skydda fondensatt
realvärde.

Finansiella2.3 intäkter

Kyrkofonden finansiellahar tillgångar främst bestårsom numera av
andelar i Kammarkollegiets aktiekonsortium och Kammarkollegiets
räntekonsortium kyrkofondsfastigheter. Konsortiemasamt utgörsav av

aktieportfölj respektive portfölj räntebärande värdepapper, ien en av
fondervilka förvaltas Kammarkollegiet delägare och medärsom av

regler fastställda kollegiet.Tillgångama i konsortiema desamägsav av
delägande fonderna i proportion till deras innehav andelar i respektiveav
konsortium. Konsortiema inte några juridiska och deär egna personer
fungerar på värdepappersfonder föreskrifternasätt utan attsamma som

sådana fonder formellt tillämpliga. Resultatet förvaltningenärom av
fördelas efter antalet andelar dessaoch värderas kontinuerligt vilket
möjliggör delägarna kan eller i konsortiemaatt sättata ut pengar
närhelst detta önskas. Kyrkofonden den delägaren i konsortier-är största

och på grund härav har kyrkliga synpunkter i vissa fall beaktats vidna
placeringama. Styrande för dessa förordningen 1987:778,är annars
ändrad 1993: 1730 placering fondmedel under Kammarkollegietsom av
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investeringspolitikkortsiktigaoch närlång-kollegietsförvaltning samt
värdepapper.gällerdet

sedanfinnskonsortierbådaKammarkollegietsiandelarFörutom
Sverigesödraochmellerstaifastigheterantalgammalt varsett

kyrkofondsfastigheter. Dessa ärs.k.kyrkofonden,tillförsavkastning
Göteborgs,Lunds,Växjö,Västerås,Strängnäs,Uppsala, Skara,ibelägna

uppgick den 31taxeringsvärdetsammanlagdaKarlstads stift. Detoch
hektar301fördelat på 4kronor,miljoner186,6till1994december

Kyrkofonds-skogsmark.produktivhektaroch 708jordbruksmark 10
haft förvaltaransvaret,Kammarkollegiet tidigarevilkaförfastigheterna,

13231993:enligt lagegendomsnämndema1995fr.o.m.förvaltas omav
1992:300.kyrkolageniändring

följande.varitintäkter harfinansiellakyrkofondensUtvecklingen av

-19941983intäkterfinansiellaKyrkofondens4Tabell

intäkt,Andelförändr,År Realförändr,Nomintäkt, mkr,Fin av
år%,jfrt -83jfrt %,%, -83år19- respresp

4,437,483
4,7-0,47,837,484
5,412,827,144,185
3,8-27,8-9,831,386
4,0-25,0-0,934,487
2,9-57,2-25,625,888
2,9-54,6-14,429,789
4,4-10,645,050,390
5,931,299,169,191
7,8122,3193,1101,792
8,8186,0263,7126,293
6,7109,0191,1101,094

periodenunderochharfondintäktemafinansiella svängtDe nerupp
detdessa kanomständigheter. nämnasFrämst attolikaberoende på av
ochbörs-konjunkturema,ochvarieratkyrkofondenkapitalet i attegna
börmed åren. Detväxlatskogsavverkningamaränteutvecklingen samt

inkluderar någrainteintäkternatabellende iunderstrykas upptagnaatt
placeringar.fondensiförändringarorealiseraderealiserade eller

intäkterövrigastället underredovisas ioch förlusterRealiserade vinster
har deårUtslagetföljande.i detkostnaderövrigarespektive per

miljoner kronor.med 6,0ökatmed 1983jämförtintäkternafinansiella
realochhöjning 17,4nominell procentDetta enmotsvarar aven

kyrkofondsfastighetemafrånIntäkternaårligen.med 9,9uppgång procent
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miljoner kronor ochhar mellan 12,5 1992 lägstsvängt mestsom som
andel hela finansintäkten frånmiljoner kronor 19831,5 samt som av

till1988 4,3 1983.26,4 procent procent
det varit långsiktig detvarje fall under år harI strävan närsenare en
kapitaltillväxt, dvs. på aktier ochgäller värdepapper att satsa

verka för kon-beträffande fastigheternamotsvarande, attsamt en
Kyrkofondenshar styrelseinnehavet. Under våren 1995centration av

avveckla detta innehav fastigheter.principbeslut låtafattat attett av

Övriga intäkter2.4

fondintäkter skilda slagrubrik har tagits återståendeUnder denna avupp
utjämningsbidrag,från statsbudgeten, inskränkningsåsom anslag av

och fastigheter resultatrealisationsvinster värdepapper åretssamtm.m.
inneburit förlust.i den mån detta

Kyrkofondens styrelse får bestämmainskränkningen stadgasOm att
utjämningsbidrag skall eller inte längre lämnas,beviljat sättasatt ett ner

bidraget kan leda till sänkningutbetalningen ett pastoratsav en avom
forsamlingsskatt under nivå fastställsutdebitering en som avav

regeringen. har bestämt nivån inte får överstiga medelut-Denna att
församlingsskatt i landet med Fondstyrel-debiteringen 20än öre.merav

beslutat inskränkningsregeln inte skall tillämpashar olika skäl attsen av
för år 1995.

harKyrkofondens övriga intäkter liksom fmansintäktema varierat
övrigtintäktematill de visarunder perioden, i motsats senare enmen

Ökningen varit tillfälligstarkt minskande trend. 1989 och 1990 har av
värdepappersportföljen.karaktär och berott realisationsvinster istora

övrigtintäktema har varit följande.Utvecklingen av
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Övriga 1983-1994utvecklingenTabell intäkter,

År Övr Rel förändr, Andel intäkt,mkr, forändr,intäkt, Nom av
jfrt årjfrt %, -83 %,år %, -8319- respresp

28,9230,383
23,0-29,3181,8 -21,184

-34,4 22,5-20,1183,985
-51,0 18,6-33,0154,486
-70,9 14,3-46,8122,587

6,1-76,7 -108,353,688
10,8-91,9-51,7111,289

-98,3 11,4-42,7131,990
3,3-83,8 -151,738,991

-162,2 1,5-91,419,792
3,0-81,3 -159,043,193

-166,8 2,3-84,735,294

sjunkit medjämfört med 1983övriga intäkternaår har deUtslaget per
nominell minskning ochmotsvarande 7,7kronor,miljoner17,7 aven

framför allt berotordemed Dettareal nedgång 15,2 attprocent.en
betydande storlek,stundtals varitstatsbudgeten, vilkaalla bidrag från av

tabellbelyses i 6Utvecklingenhelt upphört. närmare somnumera
intäkter.i övrigakomponenternainnehåller de viktigaste posten

Övriga 1983 -1994intäkter, fördelningTabell 6

År år InskränknStatsanslag, mkr avresp
f inkomst- utjbidrag, mkr,indraget Bidrag Ersför19- Ers p g a

årbortfall vidindragen10:e respm.m
besk jurskatteutjämn. av per

88,0 57,57,683
58,66,6 44,884
44,09,4 85,085
31,410,4 67,986

23,4 41,087 5,1
22,6 24,688 5,1

30,0 23,4 5,489 5,1
30,090 5,1 23,4 11,8

91 14,3
92 19,5
93 32,2

34,094
För garantibeskattning fastigheter.kompensation slopadAvser av
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Även inskränkningen utjämningsbidrag växlat med i kronorårenom av
räknat har denna komponent minskat i relativ betydelse i det ex-

förpanderande ekonomisk utjämning inom Svenska kyrkan.systemet
sittKyrkoberedningen har i delbetänkande Vissa kyrkofrågor SOU

föreslagit1993 246 reglerna inskränkning utjämningsbidragatt tasom av
bort, framför allt i förenklingssyfte.

Kyrkofondens kostnader3

Allmänt utjämningsbidrag3.1

stiftssamfällighetema fåroch varje år allmänt utjämnings-Pastoraten ett
bidrag, skatteunderlaget understiger det skatteunderlag motsvararom som

garanterad skattekraft mellan medelskattekraften.95 l 16 procenten av-
Bidraget belopp tillskottetlämnas med motsvarande skatteunderlagett av

eller stiftssamfällighetensgånger skattesats förpastoratets egen
bidragsåret. kyrkliga samfälligheter tillskottetFör skatte-utgörs av

tillskotten tillunderlag de ingår i samfällig-pastoratav summan av som
heten.

skattekraftenden garanterade varierar beror de kyrkligaAtt att
kommunerna indelats i skattekraftsklasser efter sitt geografiska läge. Vid
indelningen har hänsyn tagits till byggnads- och underhâllskostnader,
transportkostnader, uppvärmningskostnader och kostnader för kallorts-

kyrkokommunemastillägg. Modellen for gruppering i detta sammanhang
hämtats från det för ekonomisk utjämning gällde för dehar system som

1980-talets början.borgerliga kommunerna vid Indelningen av
skattekraftsgarantinkyrkokommunema och nivån på har justerats något

i samband reform organisationmed 1989 års på lokal- ochom ny
stiftsplanet i Svenska kyrkan m.m.

Liksom den allmänna kyrkoavgiften den komponentenär tyngsta
utjämningssystemets intäktssida det allmänna utjämningsbidragetutgör
den viktigaste delen utjämningens kostnader. bidragstypDenna ärav
också den enskilt kostnadsposten för kyrkofonden denstörsta även om
inte har dominerande ställning den allmänna kyrkoavgiftensamma som
har i intäktshänseende. Utslaget år har det allmänna utjämnings-per
bidraget jämfört med ökat med miljoner kronor.1983 13,3 Detta

nominell höjning 3,9 real sänkning medmotsvarar procenten av men en
årligen.3,5 procent

Utvecklingen det allmänna utjämningsbidraget har varit följande.av



Bilaga232 4 SOU 1995:144

utvecklingen 1983 -1994utjämningsbidrag,Tabell 7 Allmänt

År Andel kostn,Real förändr,förändr,Allm utjbidrag, Nom av
årjfrt -83 %år jfrt -83 %,mkr %,19- respresp

42,4338,083
48,613,6 5,4383,884
42,22,0 -12,3344,685

-13,2 42,84,8354,386
45,715,6 -8,5390,887
48,425,9 -5,7425,488
34,54,9 -35,3354,789
35,2-35,320,3406,590
38,6-33,334,6455,091
37,8-24,346,5495,292

-28,7 35,1503,6 49,093
-38,7 32,343,4484,894

andelutjämningsbidragetdet allmännaUnder perioden har som av
första och på lägrenivå för de årenlegat högrekostnaderna på ensexen

detta har främst varitAnledningen tillåterstoden tiden.nivå för attav
sänkts med iårs reformskattekraftsgarantin i samband med 1989

genomsnitt procentenheter.tre
har kyrkobe-kyrkofrågor SOU 1993:46delbetänkande VissasittI

till stiftssam-allmänna utjämningsbidragetföreslagit detredningen att
slopas.fållighetema

utjämningsbidrag3.2 Extra

och stiftssamfälligheterstyrelse får beviljaKyrkofondens pastorat extra
utjämningsbidraget inteutjämningsbidrag det allmänna gerom

utjämningsbidragutjämningseffekt. Ansökantillfredsställande extraom
den april året föreskriftligen hos fondstyrelsen 15skall göras senast

skäl får utjämningsbidragfinns särskildabidragsåret. Om det extra
Till bidragsansökan skall fogas yttrandebeviljas ansökan.även ettutan

från stiftsstyrelsen.
konstruerats förbidrag harDenna att systemetstyp varaav

oforrnligheter i utjämningenkomma till medsäkerhetsventil och rätta
beaktas särskiltfondstyrelsens praxismellan kyrkokommunema. I om

kommunalaoch den totalasökanden hög utdebiteringhar egen omen
församlingsskatten ochför invånarna ligger högt. Förutomskattenivån

vidbeaktar styrelsen sinfrån den borgerliga kommunenutdebiteringen
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sådana faktorer kyrkokommunens finansiellabidragsprövning som
befolkningsutvecklingenställning i form låneskuld och likviditet samtav

kommunen. 1995 års beslut de utjämningsbidragen hari I extra somom
nyckeltal i stället den kyrkliga och den borgerliga kommunal-utöver-

rörelsekapital långfristigaskatten storleken och skulder i-använts
faktorernaförhållande till antalet kyrkotillhöriga. olika viktas, varvidDe

särskilt den kyrkokommunala och totala skattenivån ochväger tungt,
och bidraget.viktningen bidrag skall utgå storlekenavgör om om

det utjämningsbidraget har varit följande.Utvecklingen extraav

utvecklingen 1983 -1994Tabell 8 Extra utjämningsbidrag,

År utjbidr, förändr, Real förändr, Andel kostn,Extra Nom av
år jfrt jfrt årmkr, %, -83 %, -83 %,19- resp resp

0,783 5,5
-90,9 -99,1 0,184 0,5

958,4 7,285 59,0 972,7
705,5 687,5 5,386 44,3
310,9 286,8 2,687 22,6

-128,0 0,00,2 -96,488
4,950,7 821,8 781,689

61,9 l025,5 969,9 5,490
513,9 3,237,5 581,891
389,2 2,492 30,8 460,0

383,6 305,9 1,926,693
1370,9 l288,8 5,480,994

utjämningsbidraget jämfört med ökatUtslaget har det 1983år extraper
nominell höjning 124,6med miljoner kronor, motsvarande6,9 aven

med procenttaloch real uppgång 117,2 Dessa görprocent.procent en
i Svenskabidragsform till snabbast växande komponentendenna den

karaktärför ekonomisk utjämning. På grund sinkyrkans system av av
inte förvånasäkerhetsventil i utjämningssystemet detär ägnat att

skiftat från det âret tilldet utjämningsbidragetomfattningen extraav ena
mellan vissaSärskilda skäl har bidragit till variationemadet andra. att

gäller denna kostnadskomponent.varit speciellt detår närstora
och kyrkokommunemaSålunda har under åren 1986 19871985,

intäktsbortfallutjämningsbidrag förmed generellakompenserats extra
med respektivejuridiska 57,3, 42,9 21,5från beskattning personerav

för slopadgenerell kompensation utgåttmiljoner kronor. Vidare har
miljoneroch utbotaxering med 32,0garantibeskattning fastigheterav

miljoner och 0,8miljoner 1990, 1991för år 1989, 31,8 1,5kronor
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miljoner Slutligen har för bidrag betalats med1992. 1994 drygt 47
miljoner kronor för kompensera höjda taxeringsvärden präst-att
lönefastigheter och med knappt miljoner i räntekompensation for22
prästlönefondsmedel i bank m.m.

allt väsentligtför dessa generella bidrag, iRensat motsvaratssom av
till kyrkofonden och i det föregående redovisats under övrigastatsanslag

individuella bidragen utvecklats följer.intäkter, har de som

utjämningsbidrag 1983 -19949 IndividuellaTabell extra

År Real forändr, Andel kostn,forändr,Ind. Nomextra av
årjfrt jfrt -83 %,utjämningsbidr, -83 %,19- %, resp

mkr, årresp

0,75,583
0,1-99,l0,5 -90,984

-83,4 0,2-69,185 1,7
-87,1 0,2-69,l86 1,7

0,1-80,0 -104,11,187
-128,0 0,00,2 -96,488
199,8 1,818,7 240,089

2,6447,3 391,790 30,1
486,6 3,136,0 554,591
374,7 2,392 30,0 445,5
305,9 1,993 26,6 383,6

25,2 0,894 11,4 107,3

utjämningsbidragen ökat fr.o.m. berorde individuella 1989 påAtt extra
Dels det förelegat behov kompenserasärskilda orsaker. har ett attett par

för sänkningen skattekraftsgarantin i samband med refonnenav
sistnämnda Dels har kyrkokommuner behövt stöd för sinår. många
ekonomi och då kommunalt skattestoppunder åren 1991, 1992 1993
varit för handen.

Enligt kyrkoberedningens förslag i delbetänkandet Vissa kyrkofrågor
1993:46 bör det utjämningsbidraget behållas såsomSOU extra

säkerhetsventil kostnaderna kunna minskas.systemets men
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Kyrkobyggnadsbidrag3.3

Kyrkofondens styrelse får bevilja bidrag till kostnadskrävandeett pastorat
underhåll och restaurering kulturhistorisk kyrka. Ansökanav en om
kyrkobyggnadsbidrag skriftligen hos Kyrkofondensgörs styrelse före
november månads utgång. Riksantikvarieämbetet och historiskastatens

Svenska kyrkans centralstyrelse och stiftsstyrelsen skallmuseer, ges
tillfälle sig ansökningarna.överatt yttra

Inte bara församlingskyrkor också andra kyrkobyggnader såsomutan
småkyrkor, kapell eller kyrkor, enligt särskilda beslut inte längresom
skall församlingskyrka, bidragsberättigade.är Tillvara numera
byggnaden räknas bl.a. klockstapel och byggnadstillbehör enligt
jordabalkens definition innebärande bidrag kan förutgå renoveringatt

exempelvis fast orgel, bänkinredning och Däremot kanvärmesystem.av
inte kyrkobyggnadsbidrag utgå till konservering lösa skulpturer ochav
altarskåp textilier i kyrkan. hellerInte står denna bidragsformsamt öppen
för upprustning kyrkogård eller för investeringar i tillbyggnader,av
toaletter eller andra åtgärder går vården den befintligautöversom av
byggnaden. Föreligger stödbehov därför sådana åtgärder vidtagitsett att
får i stället utjämningsbidrag tillgripas.extra

enlighetI med uttalanden under lagens förarbeten utgår kyrkobygg-
nadsbidrag med 20 80 kostnaderna för den bidragsbe-procent av-
rättigade åtgärden. Avgörande för storleken på bidraget den bidrags-är
sökande kyrkokommunens ekonomi.

Utvecklingen kyrkobyggnadsbidraget framgår tabell 10.av av
Utslaget år har kyrkobyggnadsbidraget jämfört med 1989 ökatper

med miljoner14,3 kronor. Detta nominell höjning 47,6motsvarar en av
och real uppgång med 41,6 årligen.procent Det genomsnitt-procenten

liga bidraget kyrka har under perioden legat på nivå mellanper en
400.000 och drygt kronor.500.000

Tabell 10 Kyrkobyggnadsbidrag 1989 -1994

År Kyrkobyggnbidr. förändr,Nom Real förändr, Andel kostn,av
19- mkr, år jfrt%, -89 jfrt%, -89 %, årresp resp

89 30,1 2,9
90 55,0 82,7 71,8 4,8
91 72,0 139,2 119,5 6,1
92 72,4 140,5 118,7 5,5
93 89,7 198,0 171,3 6,2
94 101,7 237,9 208,0 6,8
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års kyrkokommittéinfördes förslag 1982Kyrkobyggnadsbidraget av
diskuterades redan ibidragsfomidennaverkan fr.0.m. 1989,med men

för ekonomisk utjämningnuvarandeskapandetsamband med systemav
bidrag detta slaghade föreslagitKommitténkyrkan.i Svenska att av

kyrkofonden förstatsbidraget åtmotsvarandebeloppskulle utgå till ett
Från börjanjuridiskaskattebortfall frånkompensation varpersoner.av

ändrades tilldettabidragsberättigade,församlingskyrkorendast men
kyrkolagen denikraftträdandet li allmänhetkyrkor av nyagenom

januari 1993.
utjämnings-individuellaoch detkyrkobyggnadsbidragetBåde extra

båda formernaVidunder år.i betydelsehar ökatbidraget avsenare
skattenivån heltframför alltekonomiska situationsökandensbidrag är --

utjämningsproñlengrund härav harPåför bedömningen.utslagsgivande
markerad tidigare.bliviti änsystemet mera

omfattande undertill kyrkorna blivit såbidragsgivningenSkälet till att
motiveratbyggkonjunkturenvarit denharde årensenaste somsvaga

kostnadsskäl. detarbetsmarknads- och Närbådesärskilda insatser av
första hand prioriteratbidragspraxis ibyggnadsåtgärder hargäller

fasader kyrkorna.tak ochupprustning av
föreslår kyrkobe-kyrkofrågor 1993:46Vissa SOUdelbetänkandetI

lämpligt,möjlighet där såKyrkofondens styrelseredningen äratt,att ges
kyrkobyggnadsbidrag till stiftsstyrelsen.beslutadelegera rätten att om

medel förinnefatta för deocksådelegering börsådanEn en ram
anspråk.högst får istiftsstyrelsenkyrkobyggnadsbidrag tasom

ändamålrikskyrkligaKostnader för3.4

beslutar Kyrkofondens1988:1148kyrkofondsförordningenEnligt
fonden tillbidraganslag ochstyrelse urom

kyrkans centralstyrelse ochSvenskakostnader för kyrkomötet,-
besvärsnämnd,Kyrkomötets

ärkebiskopsämbetet,förvaltningskostnader för-
Svenska kyrkansbedrivsför verksamhetkostnader som av-

ochverksamhet SFRVstiftelse för rikskyrklig
regleras irikskyrklig verksamhet inteförkostnader somannan-

författning.lag eller någon annan

till kyrkomötetbidrag för nästkommande åranslag ellerAnsökan om
hos Kyrkofondensoch skallärkebiskopsämbetet SFRVm.fl., göras
för nästkommandeAnsökan bidragden september.styrelse 15senast om
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år till övriga rikskyrkliga kostnader skall hosgöras Svenska kyrkans
centralstyrelse den 1 juli. Centralstyrelsen skallsenast den 15senast
september med yttrandeeget sammanställning dessage en av
bidragsansökningar till Kyrkofondens styrelse.

denI regeringen för år 1995 fastställda budgeten för kyrkofondenav
preciseras vad med rikskyrklig verksamhet i kyrko-som avses annan
fondsförordningen, nämligen

Svenska kyrkans stiftelse for rikskyrklig verksamhet SFRV,
Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund för verksamhet

övertagits från SF RV,som
Stiftelsen svenska kyrkan i utlandet SKUT,
Svenska kyrkans deltagande i internationella konferenser m.m.,
Svenska kyrkans deltagande i ekumeniskt arbete,
Szt Lukasstiftelsen,
kyrkomusikerutbildningen vid Sköndalsinstitutet,
kurser för utbildning kyrkomusiker,av
Svenska Bibelsällskapet.

Utvecklingen kostnaderna for de rikskyrkliga ändamålen har varitav
följande.

Tabell ll Kostnaderna för rikskyrkliga ändamål 1983 -1994

År Rikskyrkl ändam, forändr,Nom Real förändr, Andel kostn,av
19- mkr, år %, jfrt -83 %, jfrt -83 %, årresp resp

83 31,6 4,0
84 55,0 74,1 65,9 7,0
85 51,3 62,3 48,0 6,3
86 58,8 86,1 68,1 7,1
87 61,9 95,9 71,8 7,2
88 67,6 113,9 82,3 7,7
89 90,4 186,1 145,9 8,8
90 107,2 239,2 183,6 9,3
91 127,4 303,2 235,3 10,8
92 166,0 425,3 354,5 12,7
93 178,8 465,8 388,1 12,5
94 165,9 425,0 342,9 11,0

Kostnaderna för rikskyrkliga ändamål lång siktär snabbt växandeen
komponent i Svenska kyrkans for ekonomisk utjämning.system
Anledningarna härtill flera. rikskyrkligaDenär organisationen har under
perioden delvis varit under uppbyggnad och kostnadsnivån initialt får
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beloppvidareharårunderSärskilt storalåg.betecknas senaresom
kollekteravvecklingutbildning,kyrkligförbättrad internpå avsatsats

kyrkans be-Svenskaoch påändamålrikskyrkligaforförmåntill
jämförtkostnadernarikskyrkligadeharårUtslagetkännelsearbete. per

nominellmotsvarandekronor,miljonermed 12,2ökatmed 1983 en
med 31,2uppgångreal procent.och38,6höjning procent enav

sedanändamål harrikskyrkligaförbidragende störstaMottagaren av
verksam-frånhartill dettaBidragsgivningenvarit SFRV.1985 organ

följandesig sätt.utvecklatbörjanhetens

-19941983SFRVtillKyrkofondsbidrag12Tabell

kostn,Andelförändr,Realförändr,År Nomtill SFRV, avBidr
år%,jfi1 %,-85jfrt -85år %, respmkr,19- resp

54,828,185
73,149,753,043,086
75,156,865,546,587
77,571,486,552,488
57,160,983,651,689
61,899,4135,666,290
66,9156,3203,285,291
63,6225,9275,4105,592
61,0232,4287,9109,093
66,9235,6295,0111,094

miljoner15,0engångsanslagläggaskan1993förbidraget ettTill
rikskyrkligamed andraSFRVUppsalaisamlokaliseringförkronor av

till SFRVbidragsgivningenanslag harsärskildadettafrånBortsettorgan.
med 1985. Dettajämförtkronormiljonermed 9,2ökatårutslaget per

meduppgångrealochhöjning 32,8nominell procent enmotsvarar aven
Ökningstakten totalaför dehögrenågot änårligen. är26,2 procent

hardessaandelenändamål och SFRV-rikskyrkligaförkostnaderna av
fåttårunderhar SKUT,Samtidigtperioden.undervarierat senaresom

vägandealltmeraframträdabörjat tungtansvarsområde,vidgat som enett
miljoner 1990,1989, 21,3för årkronormiljoner18,0bidragsmottagare:

och 35,01993miljoner34,01992,miljoner34,1miljoner 1991,25,1
åren påanslag desärskildaHärtill kommer1994.miljoner senare

förkompensationBryssel och ikyrkolokal itillbeloppbetydande en ny
kursfallkronans m.m.
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Stiftskostnader3.5

fondenbidragstiftssamfälligheterfår beviljastyrelseKyrkofondens ur
stiftsbidrag:kostnaderföljandeför betalning av

förvaltnings-egendomsnämndensochstiftsstyrelsensdomkapitlets,-
kostnader,

stift, deni Uppsalabiskopen eller,sekreterare tilllönekostnader för-
biträdande biskopen,

pastorsadjunk-kontraktsadjunkter,för stiftsadjunkter,lönekostnader-
kyrkoherdar förochi Bodengamisonspastomter, samer,

handledareochtill praktikantertill kontraktsprostararvoden samt-
för dessa,

ochmed stiftetsmedi sambandkostnader prästermöte-
stiftsstyrelsenstrukturbidragsärskilda bidragförkostnader som-

behov.för särskildamellanskall fördela pastoraten

försam-främjauppgift allmäntfrämstahar tillstiftssamfállighetEn att
uppgifterna hörobligatoriskastiftet. Till deutveckling inomlingslivets
teckenspråkigablandförsamlingsarbeteskall främjasamfällighetenatt

andlig vårdfrämjandeandra språk.samiska och Ettfinska,påsamt av
kriminalvârdsanstaltervidvårdinrättningar,sjukhus och andravid större

föruppgifterobligatoriskaandrai fredstidförbandvid militäraoch är
begravningslagenuppgift enligtytterligarestiftssamfälligheten. En

begravningsplatserunderhålla allmännaochanordna1990: 144l är att
kristetnågottillhörför dem integravplatsermed särskilda som

ekono-andrahandfår också haStiftssamfällighetentrossamfund. om
stiftet.församlingarna ifördeangelägenhetermiska är gemensammaom

kyrkansSvenskaskriftligen hosstiftsbidragAnsökan görsom
Tillbidragsåret.föreåretmånads utgångföre februaricentralstyrelse

underresursbehovenplanerstiftsstyrelsensansökan skall fogas över
Centralstyrel-domkapitlet.frånyttrandeverksamhetsårkommande samt

månadsaprilstyrelse föreKyrkofondenstillyttrande,inger, med egetsen
harstiftsbidragansökningarföre bidragsåret deåretutgång somom

hurstyrelse bestämmerKyrkofondenscentralstyrelsen.kommit till stor
ändamålen inomolikaför deanvändasstiftsbidraget fårdel somav

bidragsramen.
tillavlöningsförmånerkostnader förkyrkofondenVidare betalas ur

ocharvodenUppsalaibiträdande biskopenbiskopar och den samt annan
domkapitlen.iochersättning ledamöter ersättare

nivåklart högreefter år 1989 änliggerStiftskostnadema en
istiftsplanetlokal- ochpåorganisationenföljd dentidigare till nyaav

Även andelstrukturbidraget.tillkomstenSvenska kyrkan samt somav
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kyrkans utjämningssystem och centrala finansiering har stiftskost-av
nadema stigit. Utslaget år har dessa kostnader jämfört med 1983 ökatper
med miljoner17,1 kronor, motsvarande nominell höjning 15,6en av

och real uppgång med 8,1 stiftssamfällighetemasprocent Avprocent.en
totala intäkter uppgår stiftsbidragen för närvarande till högaså andelar

cirka 40 60 procent.som -
Utvecklingen stiftskostnadema har varit följande.av

Tabell 13 Utvecklingen stiftskostnaderna 1983 -1994av

År Stiftskostn, mkr, förändr,Nom förändr,Real Andel kostn,av
19- år jfrt%, -83 %, jfrt -83 år%,resp resp

83 109,6 13,8
84 119,4 8,9 0,7 15,1
85 144,2 31,6 17,3 17,6
86 154,5 41,0 23,0 18,7
87 154,4 40,9 16,8 18,1
88 164,2 49,8 18,2 18,7
89 236,1 115,4 75,2 22,9

90 248,8 127,0 71,4 21,5
91 280,8 156,2 88,3 23,8
92 315,8 188,1 117,3 24,1
93 298,9 172,7 95,0 20,8
94 297,3 171,3 89,2 19,8

Strukturbidrag till kostnader för olika aktiviteter lokalplanet därges
behoven stöd särskiltär Det kan fråga befolknings-stora.av vara om en
struktur innebär krav speciellt omfattande arbetsinsatser ellersom
medför betydande kostnader i övrigt. Exempel härpå kyrkokom-är att en

ligger i glesbygdsområde, det i kommunen finnsettmun att större
institutioner och arbetsplatser, det förekommer säsongmässigaatt
befolkningsvariationer turism, särskilt snabba befolknings-genom
förändringar näringslivets utveckling eller andelgenom storen
invandrare. Ett särskilt stöd till cityförsamlingar för verksamhet som
riktar sig till betydande dagbefolkning kan också i denna form.en ges
För närvarande tredjedelöver strukturbidragen användas försynes en av

bekosta Ävenkyrkliga insatser inom sjukvården.att verksamhet för fritid
och turism, flyktingar och invandrare, skolväsendet kriminalvårdensamt

i nämndär ordning viktiga användningsområden för strukturbidragen.nu
Under perioden har stiftsbidrag utgått med 146,3 miljoner kronor år

1990, 161,9 miljoner 1991, 187,2 miljoner 1992, 182,2 miljoner 1993
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Motsvarande siffror för strukturbidragenoch miljoner182,4 1994. är
miljonermiljoner miljoner 1991, 91,9 1992, 92,21990, 87,682,1

miljoneroch 93,8 1994.miljoner 1993

strukturbidragssiffroma ingår inteI
Alsike medkyrkligt uppbyggnadsarbete i 1,0projektbidrag för-

och miljoner 1993,miljoner 1992 0,8miljoner kronor år 1991, 1,1
miljoner kronor årfjällkyrkan i Sälen med 1,3projektbidrag for-

miljoneroch 1993,miljoner 1992 2,01991, 3,3
Göteborg med 3,7för Stadsmissionen istrukturbidragextra-

âr 1992,miljoner kronor
medStockholm 8,0domkyrkoförsamlingen iförengångsbidrag-

och1992miljoner kronor år
miljoner kronor år 1993.havsbad medengångsbidrag för Pite 0,7-

Stadsmissionen ihar förbeslutade strukturbidragcentraltdessaUtöver
utjämnings-miljoner kronor år 1993betalats 5,0Göteborg extraut som

bidrag.
stifts- ochstrukturbidragen harcentralt beslutadeExkluderas de

visasföljandemellan stiften på Förstfördelatsstrukturbidrag sätt.
stiftsbidragen.fördelningen av

stiftsbidrag 1990 1994,FördelningenTabell 14 procentav -

stiftsbidrag, årAndel %,Stift av resp
1993 199419921990 1991

9,39,1Uppsala 9,1 9,39,3
7,07,0Linköping 7,2 7,4 7,1

7,3 7,2Skara 7,5 7,27,5
6,66,6 6,75,9 6,2Strängnäs

7,6 7,6Västerås 7,87,9 7,8
7,5Växjö 7,6 7,6 7,57,7

10,7Lunds 10,5 10,911,0 11,1
10,3 10,4Göteborg 10,5 10,310,1

Karlstad 6,4 5,8 5,8 5,96,5
Härnösand 7,6 7,4 7,4 7,4 7,5
Luleå 7,6 7,67,9 7,7 7,6
Visby 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
Stockholm 8,7 8,6 10,0 10,2 10,0-

bidragstyp mellan de olika stiften framstår såsomFördelningen dennaav
bidragsandel kan dockunder perioden. viss uppgång imycket stabil En
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registreras för ochSträngnäs Stockholms stift medan för övriga andelama
har varit i oförändrade eller något sjunkande.stort sett

Vad härefter beträffar strukturbidragen har dessas fördelning mellan
stiften varit följande.

Tabell 15 Fördelningen strukturbidrag 1990 1994, procentav -

Stift Andel strukturbidrag, år%,av resp

1990 1991 1992 1993 1994

Uppsala 7,2 7,2 7,2 7,2 7,1
Linköping 8,3 8,3 8,3 8,2 8,1
Skara 6,5 6,5 6,5 6,5 6,4
Strängnäs 5,2 5,2 5,2 5,2 5,1
Västerås 6,2 6,3 6,3 6,3 7,9
Växjö 10,6 10,7 10,610,7 10,4
Lund 11,3 11,3 11,3 11,3 11,1
Göteborg 11,4 11,4 11,4 11,4 11,2
Karlstad 5,1 5,2 5,25 5,1
Härnösand 7,3 7,4 7,3 7 7,1
Luleå 7,7 7,8 7,7 7,67,7
Visby 1,8 1,8 2,0 2,3 2,2
Stockholm 11,4 10,9 10,9 10,8 10,7

andelsfördelningen det gäller stiftsbidragAtt tämligen oförändradnär är
från det året till det andra bör inte förvåna då främstägnat attena vara
löner och förvaltningskostnader inom stiftssamfallighetema täcks genom
detta slag bidrag. stället detI överraskande andelamaär attav mera
beträffande strukturbidragen antingen varit helt opåverkade eller bara
undergått marginella justeringar. viss långsiktig höjning förEn Visby
stifts vidkommande och motsvarande sänkning för Stockholms stiften
kan dock noteras.

delbetänkandet Vissa kyrkofrågorI 1993:46 föreslår kyrkobered-
ningen nuvarande stiftsbidrag avskaffas stiftsstyrelsemaatt samt att
självständigt beslutar och finansierar strukturbidrag till Förpastoraten.

kompensera för de uteblivna stiftsbidragen och den finansieringenatt nya
strukturbidragen skall enligt förslaget stiftsskatten höjas med 3 öre.av

stifts-Om och strukturbidrag avlastas kyrkofonden föreslår beredningen
den allmänna kyrkoavgiften sänks med 3 samtidigtatt öre som

utdebitering minskas med motsvarande belopp. Ett särskiltpastoratens
stiftsbidrag skall dock kunna utgå fonden till stift med särskilda behovur
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inkomstförstärkning för tillfälliga behov hög angelägenhets-samtav av
grad.

Pensioner och arbetsgivaravgifter3.6

kyrkofondensSom led i utjämnande ekonomiska funktion inomett
Svenska kyrkan fondenhar sedan gammalt haft till uppgift föratt svara
prästpensioneringen. I överensstämmelse härmed betalas kyrkofondenur
kostnader för pensionsfonnåner till enligt föreskrifterpräster som
regeringen meddelar eller enligt avtal.

fondens bokslut redovisas under rubriken Pensioner ochI arbets-
givaravgifter för närvarande

pensioner efterlevandetill och tillpräster präster,-
arbetsgivaravgifter for biskopar,e
grupplivförsäkring för präster,-
särskild löneskatt pensionskostnad och-
kompletterande ålderspension.-

pensioner folkpensionPrästemas och regleras i statligaATPutöver- -
kollektivavtal och hanteras Statens löne- och pensionsverk SPV. Detav

gällande avtalet tjänstepension har beteckningen ochPA-91 träddenu om
krafti den januari beräknar1 1992. SPV pensionema och betalar demut

månadsvis belastar i samband med utbetalningen inkomsttitelnsamt
Statliga pensionsavgifter, statsbudgeten. Samtidigt får SPV efternetto,
fakturering motsvarande belopp Kammarkollegiet tillföraattav
inkomsttiteln och kollegiet debiterar i sin kyrkofonden.tur

Arbetsgivaravgiftema för biskopama enligtutgår stadgandena i lagen
1981:691 socialavgifter med därtill hörande författningar.om
Riksförsäkringsverket skall fastställaRFV avgifterna preliminärt senast
den februari under18 utgiftsåret och slutligt före utgången aprilav
månad efter utgiftsåret.året Avgifterna skall vidare betalas till RFV med

tolftedel årsbeloppet månadsvis. stället förI denna rutin tillämpasen av
för kyrkofondens vidkommande slutlig debitering efterskotti årsvisen

biskopamas arbetsgivaravgifter.av
Avtalet tjänstegrupplivförsäkring TGL-S gäller ocksåstatensom

och vad här prästpensioneringenprästerna i tillämpligasagts ärsom om
delar giltigt for KyrkofondenTGL-S. betalar inte via Kammarkolle-även
giet några premier till SPV står själv for kostnaderna i sambandutan
med inträffade försäkringsfall. delpost fondensDenna kostnader förav
pensioner och arbetsgivaravgifter varierar därför i viss utsträckning från
det året till det andra.ena
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löneskatt på pensionskostnadersärskildEnligt lagen 1991:687 om
utfäst tjänstepension skalljuli dengäller fr.0.m. den 1 1991 att som en

pensionsutfástelsen.kostnaden försärskild löneskatt påtill betalastaten
pensioner följer den statligaåtagandenutgår påSådan skatt även somom

närvarandeför 17,69området. Skattesatsenregleringen på är procent
för utfästelsen pension.kostnadenprocenttidigare 22,2 om

med sjättedelbetalar skattenKammarkollegietKyrkofonden engenom
skattemyndighet. skallfall RFVi dettamånad till RFV ärsomvarannan

underden januaripreliminär skatt 25för beräkningha underlag senastav
året efterden 31och slutlig skattbeskattningsåret senast marsav

frånerhåller SPV.skatteunderlaget RFVbeskattningsåret.
i avgift tilllönerSedan år 1991 1,5 prästemasavsätts procent enav

KåpanTjänste, enligt PA-9l.ålderspension, Kåpankompletterande är
tilläggspension ITP-Kprivattjänstemännensmotsvarighet tillstatligen

pensionFörsäkringsgivare för dennaanställda år.gäller för 28och över
Statliga Området,örsäkringsföreningen för detinte F SO-Fär staten utan

understöds-understödsförening enligt lagen 1972:262vilken är omen
Finansinspek-under tillsynverksamheten stårföreningar och avvars

tillpensionshanteringen SPVuppdragit den praktiskationen. harFSO
pensionsberäkningar gångombesörjer erforderligadärför samt ensom

utbetalningfr.0.m.premier och år 1994i månaden uppbörd avav --
pensioner.

avsnitt finansierarredogörelsen i dettaha framgåtttordeSom av
utgifterlöpandepensionskostnader för såsomkyrkofonden sina prästerna

Prästpensione-kompletterande ålderspensionen.för denmed undantag
innebärande varjes.k. fördelningssystemdärför i principringen attär ett

denavgifter. Endast vadtäcks varje årsårs pensioner utgörs avsomav
premiereservsystemålderspensionen fungerarkompletterande ettsom

sparande.fonderatfinansierasdvs. pensionerna ettgenom
arbetsgivaravgifter visarför pensioner ochKostnaderna stagneran-en

minskande utveckling i reala. Omochde bild i nominella termer manen
utjämningssystemetandel det expanderandekostnaderspå dessa avser

spelartraditionella verksamhetstarkare dennablir intrycket än att en
sammanhanget. Utslaget år harmindre roll isuccessivt allt per

minskat medarbetsgivaravgifterna jämfört med 1983ochpensionerna
minskningmotsvarande nominell 0,5miljoner kronor,0,5 procentaven

medoch real nedgång 7,9 procent.en
arbetsgivaravgifter visas i tabellpensioner och 16Utvecklingen av
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Tabell 16 Utvecklingen pensioner och arbetsgivaravgifter 1983 1994av -

År Pensioner Nom förändr, Real förändr, Andel kostn,m m, av
19- mkr, år jfrt%, -83 %, jfrt -83 %, årresp resp

83 103,3 13,0
84 104,6 1,3 -6,9 13,2
85 90,8 -12,1 -26,4 11,1
86 85,3 -17,4 -35,4 10,3
87 94,0 -9,0 -33,1 11,0
88 96,2 -6,9 -38,5 11,0
89 98,7 -4,5 -44,7 9,6
90 83,0 -19,7 -75,3 7,2
91 84,0 -18,7 -86,6 7,1
92 105,5 2,1 -68,7 8,1
93 98,6 -4,5 -82,2 6,9
94 98,0 -5,1 -87,2 6,5

Någon skyldighet förmedel kommandesätta pensionsut-att mötaattav
betalningar i allmänhet föreligger inte för kyrkofonden då pensionerna
får säkerställda den kyrkliga beskattningsrätt ytterstanses genom som

fondens finansiering. Rätten För Svenska kyrkan skattgaranterar att ta ut
har emellertid ifråga i samband med övervägandena eventuelltsatts om
ändrade relationer mellan och kyrkan. Därför har sedan år 1990staten
frivilliga avsättningar gjorts i fondboksluten För pensionsåtagandet till

med sammanlagt 720 miljoner kronorprästerna inklusive avsättningen
för Eftersom1994. detta inte varit obligatoriskt åtagande förett
kyrkofonden har avsättningama redovisats vinstdispositioner ochsom
inte löpande kostnader.som

har beräknatSPV den samlade framtida pensionskostnaden För deatt
redan pensionerats uppgår tillpräster 501 miljoner kronor. Densom

pensionsfordran inarbetats de vilka inte gått ipräster ännusom av
pension har FörSPV 1994 uppskattat till 302 miljoner kronor. totalaDet
pensionsåtagandet För kan i enlighet härmedprästerna uppgå tillantas

800 miljoner kronor i nuläget.över hittillsDe gjorda avsättningama
täcker alltså inte kyrkofondens sammanlagdaännu skuld För präst-

Ävenpensioneringen. de löpande kostnaderna För pensioner ochom
arbetsgivaravgifter relativt sjunkit i betydelse har denna kostnadspostsett

vinstavsättningama strategisk betydelse för fondens vidarestorgenom
utveckling.
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Övriga kostnader3.7

Kyrkofondens styrelseförkostnadernahänförtskategori hardennaTill
formdriftskostnader iövrigakanslistyrelsens t.ex.och samt av

ñnansstatistiken.och förutjämningssystemetfördatakömingar hos SCB
tillsattregeringenutredningarför dekostnadernaingår ocksåHär som

ERK-utredningen.ochbibelkommissionenområdet såsomkyrkligadet
ochrealisationsforlusterinkluderatskostnaderbland övrigaharVidare

visatdettaresultatåretsvärdepappernedskrivningar samt omm.m.
vinst.

varit följande.harövrigtkostnademaUtvecklingen av

19941983kostnadernaövrigaUtvecklingenTabell 17 av -

Övr Andel kosm,År forändr,Realforändr,kostn, mkr, Nom av
årjfrt -83 %,%,jf11 %,-83år19- respresp

26,2208,383
16,0-47,3-39,1126,884
15,6-53,0-38,7127,685
15,8-55,l-37,1131,186
15,4-60,7-36,6132,187
14,2-71,6-40,0124,988
16,4-59,4-19,2168,389
16,7-63,0-7,4192,890
10,3-lO9,5-41,6121,791
9,7-109,4-38,6128,092

16,7-62,515,2239,993
18,2-50,931,2273,294

singrundkostnaderna påövrigadeövrigtinkomstemaLiksom är av
bildenallmännaanalysera. Densvårakaraktärheterogena närmareatt

ekonomiskförikomponentför dennautvecklingen systemetav
delövervägandedock tillkyrkan visarSvenskaiutjämning en

jämfört medövrigtkostnademaharUtslaget årtendens.stagnerande per
nominellkronor.med miljoner Dettaökat 5,9endast1983 motsvarar en
årligen.nedgång med 4,6realochhöjning 2,8 procentprocent enav

kostnadernade övrigabestod del1988Under åren 1983 stor aven-
miljoner kronor år 1983,utjämningsbidraget: 123,1särskildadetav

likasåmiljoner 1986,miljoner 1985, 122,7miljoner 1984, 122,8122,9
särskildamiljoner 1988. Detoch slutligen 79,1miljoner 1987 ut-122,7

delar.innehöll två Denochtillbetaladesjämningsbidraget pastoraten ena
den juliför varje lkronorlönebidrag på 25 000delen utgjordes ettav
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andrainrättad församlingspräst. Dentjänstföre bidragsåretåret som
kyrkofondenvad utgått i tillskottfjärdedeldelen bestod urav somav en

det tidigare utjämningssystemet. Detenligtunder 1978 1981åren -
provisorium ochendast tänktutjämningsbidragetsärskilda ettsomvar
organisationreformmed årssamband 1989avskaffades i om ny

Svenska kyrkanioch stiftsplanetlokal- m.m.
utgjortsövrigtkostnadernadelenhar1989 1994årenFör större av-

redovisadedenna period.kyrkofonden fått under Detvinsterde somav
-19,6miljoner kronor år 1983,följande: -66,4varitfondresultatet har

miljoner-47,9miljoner 1986,miljoner 1985, -42,0miljoner 1984, -42,5
miljoner 1990,miljoner 1989, 154,038,6miljoner 1988,1987, 33,6

miljoner och228,3 1993miljoner 1992,112,1miljoner 1991,110,7
tidigare-1987 harunder åren 1983Förlustemamiljoner 1994.260,8

Övriga för åren 1990intäkter. vinsternarubriken Avundertagits upp -
förmiljoner kronortotalt 720tidigarehar1994 avsatts attnämntssom

pensioneringenåtagande i frågafondens prästerna.säkerställa avom

ochtillgångaromslutning,Kyrkofondens4

avkastningrealiserad

visar huruppställningföljandei detAvslutningsvis görs somen
i kyrkofon-realiserade avkastningenoch dentillgångarnaomslutningen,

här defondens omslutningperioden. Medunderutvecklatsden menas
Fondtill-under visst år.eller kostnadernasammanlagda intäkterna ett
årsskiftemarknadsvärden vid respektivetill sinahar tagitsgångarna upp

tillstället redovisatsikyrkofondsfastigheternaförmed undantag som
marknadsvärdering.heltäckandetillgängligi brist påbokförda värdena
nettointäkter i formfinansiellafondensavkastning bestårRealiserad av

nettointäkternaextraordinäradeutdelningaroch samträntor m.m.av
realiseradenedskrivningar.och Denrealisationsvinstersåsom av-

till-angivet värderaderelation till deikastningen har sättsatts
bör observerauttryckts iårsskiftena och Manvidgångarna attprocent.
tolkas medavkastningsmåttet måsteframtagnadet härigenom stor

medeltill nettotillskottethar tagitsdärför hänsyn inteförsiktighet att av
förmarknadsutvecklingenvärdeförändringar ochorealiseradeutifrån,

kyrkofondsfastigheterna.
realiseradtillgångar ochkyrkofondens omslutning,Utvecklingen av

ochUppgifterna tillgångarnaföljande.varitavkastning har om
från Kammarkollegiet.erhållitsavkastningen har
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Tabell 18 Utvecklingen kyrkofondens omslutning 1983 1994av -

År Kyrkofonden, Kyrkofonden, mark- Realiserad avkastn,om-
19- slutn, mkr, år nadsv, mkr, år år%,resp resp resp

83 796,3 604,9 5,8
84 790,1 620,1 6,5
85 817,5 561,0 8,4
86 828,3 713,8 4,8
87 855,8 781,3 5,1
88 878,5 937,3 2,9
89 1029,0 l 128,3 6,8
90 l 155,2 102,7l 10,2
91 1l78,4 l355,6 6,9
92 1309,5 1571,3 6,5
93 l436,0 2306,7 5,9
94

Skälet ha finansiella tillgångar i kyrkofonden bl.a. tillgångarnaatt är att
skall kunna fånga svängningar i fondens intäkts- och kostnadsflödenupp

därför behöver ändra den allmänna och denutan att uttagetman av
särskilda kyrkoavgiften. finnsDet inte något uttalat mål for hur
relationen bör mellan storleken fonden och dennas omslutning,vara
dvs. omfattningen fondens buffertfunktion har aldrig formellt lagtsav
fast. Såsom framgår den föregående uppställningen harnärmastav
emellertid i praktiken fondens storlek brukat ligga omkring årsett
fondomslutning. Inte heller finns det några fastställda regler hurom
mycket den realiserade avkastningen skall läggas till fond-av som
kapitalet eller användas till fondens ändamål. Under år harsenare en
medveten kapitaluppbyggnad skett i kyrkofonden for dels säkerställaatt

pensionering, dels möjliggöra Svenskaprästemas kyrkan iatt även
framtiden skall kunna bedriva rikstäckande verksamhet.en
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Bilaga Utvecklingen de kyrkliga5 av

utdebiteringarna under årsenare

Inledning1

föregående bilaga har redogjorts för utjämningssystemets olika kompo-I
har haftoch utveckling under perioden 1993. Redogörelsen1983nenter -

ochsin utgångspunkt i kyrkofonden vilket medfört komponenternaatt
Syftetutvecklingen främst belysts fondens perspektiv. med dennaur

försöka kyrkokommunemabilaga i stället bild hurär att ge en av
påverkats utjämningen kortfattat beskriva hur framför alltattav genom
församlingsskatten förändrats under tidsrymd. Vissa jämförelsersamma

motsvarande kommunalskatten dendärvid med utveckling pågörs av
Också förändringen skatteunderlaget förborgerliga sidan. av personer

inte tillhör Svenska kyrkan i detta sammanhang. Bilagantassom upp
för denavslutas med redogörelse hur kostnaderna för utjämningen ochen

finansieringen kyrkan fördelas mellan stiften.centrala i Svenska
Underlaget för uppgifterna och analysen i denna bilaga har till största

Årsbokdelen hämtats från Statistiska centralbyråns för SverigesSCB
införandet nuvarande utjämnings-kommuner. detFör att se om av

haft effekterår 1983 några skattemässiga har 1982 årsävensystemet
siffror tagits med i förekommande fall. regional indelningsgrundSåsom
används i fortsättningen ibland länet, ibland stiftet beroende på hur
kommunstatistiken upplagd.är

Medelskattesatsens utveckling2

Under perioden 1982 1994 har den kyrkliga medelskattesatsen i hela-
landet ökat från 1,04 kronor skattekrona till medelskatte-1,14. Dennaper

medelvärde kyrkoskatterna med skatteunderlagetär vägtsats ett av som
vägningstal. bara primärkommunaladen delen den kyrkligaInte av
skatten församlingsskatten detta stiftsdeleningår i begrepp ocksåutan
stiftsskatten. periodens ökning medelskattesatsenI procent motsvarar av
med med har tämligen10 uppgång 9,6 Uppgången varitöre procent.en
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framförpå grundför härefterår 1990kontinuerlig att stagnerat.o.m. av
ochgällt under åren 1991, 1992skattestoppkommunalaallt det som
harstiftssamfälligheterna under år 1989tillkomstenGenom1993. av

höjts med fyrafrom. året därpåmedelskattesatsen örenivån per
till följdavvikelse iskattekrona. Någon mönstret nytt systematt ettav

inte utläsasfr.o.m. 1983 kaninförtsutjämningför ekonomisk av
skillnaderbetydande regionalastatistikenuppvisarmaterialet. Däremot

medelskattesatsen.utvecklingeni av

under periodenmedelskattesatskyrkligförändringProcentuelllTabell av
1994, län:1982 -

FörändringFörändring LänLän

Älvsborgs 5,812,9Stockholms
8,3Skaraborgs0,8Uppsala
9,9Värmlands8,3Södermanlands

ÖrebroÖstergötlands 5,25,7
10,1Västmanlands15,7Jönköpings
3,8Kopparbergs4,4Kronobergs

16,5Gävleborgs13,6Kalmar
Västernorrlands 18,619,0Gotlands
Jämtlands 13,29,3Blekinge

4,0Västerbottens5,8Kristianstads
Norrbottens 5,58,9Malmöhus

5,0Hallands
9,6RiketBohus 7,6Göteborgs o

starkt stödfåttlän, olikaGotlandskan sättDet ettnoteras att avsom
höjtsmedelskattesatsenvilkenregion inomdenutjämningssystemet, är

Även förökat, liksommedelskattesatsenVästernorrlands län harimest.
Bidraganderiksgenomsnittet.dubbelt så snabbtlänGotlands nästan som

Västernorrlands län kanochi Gotlandstill dessa höjningar vara
högst i landet.ligger Närstiftssamfällighets skatteuttagrespektive som

hänseende underi dettahar förändringendet gäller storstadslänen
medelskattesatsen stigitStockholms län harvarit olika: inomperioden

liggeroch Bohus länhelhet medan Göteborgsför landet i dessänmera
genomsnittet.nivålän ungefärunder och Malmöhus samma som

avviker från detinom Uppsala länvarit lägstHöjningarna har som
undvikandeprocentenheter. Tillmindre 8,8genomsnittliga med inte än

sigunderstrykas det härmissförstånd böreventuella röratt omav
i öretalen.inte ändringarförändringar i skattesatserna,procentuella om
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Även aktuell nivå den kyrkliga medelskattesatsen uppvisarnu
avsevärda olikheter i regionalt hänseende.

Tabell 2 Kyrklig medelskattesats år 1994, kronor skattekrona, län:per

Län Skattesats Län Skattesats

ÄlvsborgsStockholms 0,79 1,27
Uppsala Skaraborgs1,28 1,44
Södermanlands 1 l Värmlands 1,33
Östergötlands Örebro1,30 1,21
Jönköpings 1,33 Västmanlands 1,20
Kronobergs 1,41 Kopparbergs 1,35
Kalmar 1,34 Gävleborgs 1,20
Gotlands 1,69 Västernorrlands l ,40
Blekinge 1,29 Jämtlands 1,46
Kristianstads 1,28 Västerbottens 1,3 l
Malmöhus 0 Norrbottensl 1 16,Hallands 1,27
Göteborgs Bohus 0,99 Riket 1,14o

högstaDen skattesatsen har Gotlands län följt Jämtlands ochav
Skaraborgs län medan storstadslänen, framför allt Stockholms län, ligger

under genomsnittet föravsevärt landet.
jämförelseSom med utvecklingen de kyrkliga utdebiteringama kanav

den totala kommunalanämnas medelskattesatsenatt i landet för tiden
Ökningen1982 1994 stigit från 29,74 kronor skattekrona till 31,05.per-

4,4 eller mindre hälftenmotsvarar uppgången för detprocent än av
kyrkliga skatteuttaget under period. En förklaring till attsamma
utdebiteringen inom kyrkan ökat snabbare den borgerligtän
kommunala sidan statsbidragen tillär Svenska kyrkan upphört underatt
perioden medan den statliga bidragsgivningen till de borgerliga
kommunerna stundtals varit och fortfarande betydandeär av- -
omfattning. förklaringEn till skillnaden i ökning skatteuttagetannan av
kan den kyrkliga organisationen byggtsatt stiftsplanet undervara ut
perioden tillkomsten stiftssamfällighetema.genom av

denI totala kommunala medelskattesatsen ingår skatterna till både
de borgerliga och de kyrkliga kommunerna på såväl lokal regionalsom

Ävennivå. i fråga den totala medelskattesatsen Gotlands ochom svarar
Västernorrlands län för de starkaste ökningama. De skattehöj-svagaste

Östergötlandsningarna uppvisar Jämtlands, och Jönköpings län i nu
nämnd ordning.
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ochkyrkligamellan deöverensstämmelseregionalfullständigNågon
undantagmedföreligger inteökningstaktutdebiteringamastotalade av

inomÖkningstakten likavarit idockhar settstortlän.Norrbottens
Örebro avvikelsemalän därVästerbottensÄlvsborgs, ochKronobergs,

medelskattesatsentotalaoch denkyrkligadenutvecklingenmellan av
i dettaskillnadendärunder. Deneller störstaprocentenhet1,0legat

medlänGävleborgsochJämtlandsJönköpings,förkanavseende noteras
tiopåmedelskattesatstotal överochkyrkligmellandifferenser

procentenheter.
publikationenligt SCB:ssammanhangi detta attkanDet nämnas
lokala nivåkyrkansSvenskahar19921982förfinanserKommunernas -

till 19,8kapital från 11,5redovisadesittökatperiodenunder egna
primärkommunaladeförstärkningkronor. Dennamiljarder resursernaav

med 72,2uppgångmiljarder kronormed 8,3kyrkan motsvararinom en
vidkommandestiftssamfällighetemas ärtio åren. Fördeförprocent

starkare:19921990periodenavseende ännuförändringmotsvarande -
eller 105,4kronormiljonermed procentstigit 137kapitalet hardet egna

ochkonjunkturerekonomiskaOavsettkronor.miljonertill 267från 130
mättillfallevarjevidkapitaletdetövrigt harisamhällsutvecklingen egna

belopp.till alltregistrerats störretiddennaunder
kyrkokommunemasföljer hurkapitaletdetstället föriOm egnaman

framträder1992tiden 1982underrörelsekapital ändratsredovisade -
minusomsättningstillgångardvs.Rörelsekapitalet,bild.samma
från 2med 128,3periodenunderökat procentharskulder,kortfristiga

rörelsekapitalStiftssamfållighetemaskronor.miljonertill 234293 5 -
skogsförvaltningenbedrivnaegendomsnämndemadenexklusive av -

belopp.sistnämndamed ifinns
starkt:expanderatÄven har mättverksamhetenkyrkokommunaladen

kronormiljonermed 768ökning 6sketthar detutgifterefter externa en
undereller med 159,8kronor procentmiljoner004till 11236från 4

stiftssamfállig-utgifterna försiffror ingåri dessatidsperiod. Ocksådenna
skogsförvaltningar.egendomsnämndemasundantagmedheterna av

förskatteunderlagetUtvecklingen3 personerav
kyrkanSvenskatillhörintesom

medelskattesatsematotalaoch dekyrkligadetillförklaringamaEn attav
andelminskandedenkanårunderolikautvecklats avvarasenare

1951:691Enligt lagenkyrkan.Svenskatillhörtotalbefolkningen som
Svenskatillhörickedenförskattskyldighetenilindringviss somom
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kyrkan skall nämligen sådan endast betala 25en procentperson av
församlingsskatten. Detta skatteuttag för icke-tillhöriga skall anses

den del kyrkokommunemas nettokostnadermotsvara belöperav som
begravningsverksamheten. En minskande andel tillhöriga krymper alltså
det kyrkliga skatteunderlaget och verkar uppdrivande försam-
lingsskatten.

Andelen skatteunderlag i riket hänförlig till icke-tillhöriga har
kontinuerligt stigit från till7,9 11,5 under tiden 1982 1994.procent -
Procentuellt denna uppgång med 3,6 procentenheter ökningmotsvarar en
med 45,6. Liksom beträffande medelskattesatsen utvecklingen olikaär
för skilda delar landet.av

Tabell 3 Procentuell förändring andelen skatteunderlag, belöpande påav
inte tillhör Svenska kyrkan, under perioden 1982 1994, stift:personer som -

Stift Förändring Stift Förändring

Uppsala 50,7 Göteborg 41,3
Linköping 54,2 Karlstad 62,8
Skara 45,0 Härnösand 62,9
Strängnäs 50,0 Luleå 69,6
Västerås 43,8 Visby 71,1
Växjö 46,7 Stockholm 34,9
Lund 58,3 Riket 45,6

skall betonasDet den föregåendenärmast uppställningenatt visar
utvecklingen det skatteunderlag hänföra till icke-tillhöriga.är attav som
Tabellen alltså inte någon bild hur den personliga tillhörighetenger av
i sig utvecklats Äninom de skilda stiften eller i landet i dess helhet.
mindre kan nivån på den andel läsas dessa uppgifter.utträtt utsom av

förändringenAtt varit olika för skilda stift får bero flertalantas ett
faktorer, främst demografisk förefallerDet emellertid rimligtnatur.av

utgå ifrån skatteuttagets utveckling och utdebiteringsnivånatt att också
haft betydelse därvidlag. Ett sådant samband kan eventuellt spåras när
det gäller Visby, Härnösands och Stockholms stift. För samtliga stift, kan
tilläggas, har andelen icke-tillhörigas skatteunderlag stigit tämligen jämnt
under perioden.

Differensen4 mellan högsta och lägsta utdebitering

utjämningssystemEtt inom kommunsektom har eller mindremer
långtgående effekter på utdebiteringen skatt i de olika delarnaav av
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kyrkligahögstaochmellan lägstaskillnadenFörändringenlandet. av
har därför1982 1994under tidenförsamlingsnivåpåskattesats -

positivautjämningssynpunktfrånkommunstatistiken. Detistuderats
tillfrån 3,63 2,04minskatperiodenfördifferensdennaresultatet är att

uppgår tillMinskningenhelhet.i dessför landetskattekronakronor per
totalt 43,8ochskattekronakronor1,59 motsvararmindreinte än per
föreliggerstiftenmellanjämförelsematidigarevid deLiksomprocent.

skillnader.regionalastora

och högstalägstamellandifferensenförändringProcentuell4Tabell av
stift:1994,1982periodenunderskattesatskyrkliga -

FörändringStiftFörändringStift

15,2Göteborg57,1Uppsala --
-38,8Karlstad48,9Linköping -

6,7Härnösand39,5Skara --
21,4Luleå20,0Strängnäs -
69,8Visby14,2Västerås --
22,1Stockholm23,1Växjö --
43,8Riket60,3Lund --

minskningförsiffranhögstadenintressantDet attnotera avär att
den regionsamtidigtstiftVisby äruppvisarutdebiteringispannet som

kanVidareutjämningssystemet.stödrelativtfåttvilken mest genom
stiftLuleåavvikelsen för ärfästas på denuppmärksamheten stora som

och denden lägstamellanskillnaden ökatvilketområde inomendadet
föremellertid inteMaterialet hållerperioden.underskattesatsenhögsta

nämligen i sakensliggerifrån. Detlångtgående slutsatserdraatt mera
falleller i varjeenstakapåmåste byggamätningdennaatt typnatur av

Utvecklingenrepresentativa.generellt intevärdenfå ärnågra settsom
långsiktigadenojämnvarit någotdel stiftför ävenocksåhar omen

avseende. viktigEnnedåtgående i dettastadigtbetecknastrenden får som
skattesatskyrkligaoch högstamellan lägstaskillnadentillförklaring att

organisation påmedreform1989 årsårminskat under är nysenare
reform harkyrkan, DennaSvenskastiftsplanet ilokal- och m.m.

påföljd delmedinomtill utjämningbl.a. lettnämligen attpastoraten en
försvunnit.skattesatserhöga

förändringenjämförelse kanavslutande nämnas spannetSom att aven
under tiden 1982församlingsnivålandet påikommunal skattesatsi total

minskningPeriodensminus 18,8uppgått till1994 procent. av-
tillfrån 9,20 7,47.skattekronakronorvarit 1,73skillnaden har per
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Fortfarande det dock skillnadenså i den kyrkliga utdebiteringenär att
högre procentuellt differensen i den totalaär avsevärt änsett- -

kommunala skattesatsen. På den kyrkliga sidan uppgår år 1994spannet
till 2,04 kronor skattekrona med den högsta noteringen inomper

stiftKarlstads 2,44 och med det lägsta inom Stockholms stiftuttagetav
Samtidigt den högsta totalapå 0,40. kommunala skattesatsen 33,94är

kronor skattekrona inom Västernorrlands län och den lägsta 26,47per
inom Stockholms län. siffrorMotsvarande år 1982 bestod skillnadenav

kronor skattekronapå 3,63 i kyrkoutdebitering med Lunds stift i toppper
och Stockholms stift i botten med Beträffande3,75 0,12. total

kommunal skattesats noteringen for tolv sedan högst inomårvar som
Jämtlands län med kronor skattekrona och lägst inom34,20 per som
Stockholms län med 25,00.

i fördelningKyrkokommunernas i skatteklasser5

försöka effekterna utjämningssystemetEtt sätt mätaannat att av
utdebiteringama hur antalet kyrkokommuner förändras inom deär att se
skilda skatteklasser kommunstatistiken innehåller. Under densom

här studerats framgår kyrkligatidsrymd tydligt andelenattsom
kommuner med mycket låg respektive mycket hög skattesats kontinuer-
ligt minskat.

Tabell 5 Procentuell fördelning kyrkokommuner församlingar mellanav
skatteklasser:

Kyrklig -82 -83 -84 -85 -86 -87 -88
skattesats
kr/skkr,år

0,49 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0-
0,50 0,74 1,7 1,6 1,4 1,2 1,2 1,2 1,2-
0,75 0,99 7,3 6,9 5,9 5,7 5,8 6,0 5,8-
1,00 1,24 22,0 21,2 19,8 18,9 19,0 19,6 19,2-
1,25 1,49 25,4 24,8 24,8 24,3 24,7 25,6 26,7-
1,50 1,74 23,9 26,1 26,7 27,6 28,4 27,2 26,3-
1,75 1,99 10,2 10,0 11,3 11,8 11,2 11,9 12,7-
2,00 2,24 6,0 6,2 6,6 7,0 6,5 5,8 5,5-
2,25 2,49 2,3 2,2 2,4 2,3 2,4 2,1 2,1-
2,50 2,74 0,5 0,6 0,7 0,8 0,5 0,5 0,5-
2,75 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1- -
Summa 100,0
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Fördelning kyrkokommuner församlingarTabell 5 forts Procentuell av
mellan skatteklasser:

-91 -92 -93 -94Kyrklig -89 -90
skattesats
kr/skkr,år

0,1 0,1 0,00,0 0,00,49 0,1-
1,2 1,21,1 1,10,50-0,74 1,1 1,1

5,6 5,9 5,75,1 5,10,75 0,99 4,7-
18,818,0 18,6 19,020,5 17,91,00 1,24-

27,6 28,025,4 26,61,25 1,49 26,6 25,2-
30,1 29,128,7 29,1 30,31,50 1,74 27,9-

12,312,7 14,9 14,7 12,9 11,71,75 1,99-
4,15,0 4,1 3,72,00 2,24 4,7 5,5-

0,6 0,7 0,81,3 1,6 1,42,25 2,49-
0,2 0,0 0,2 0,12,50 2,74 -- -
0,22,75 -- - - - -

100,0Summa

framgår bara de skatteklassema i mittenuppställningenAv treatt
sina andelar.och 1,99 ökatskattesatserna 1,25 1,49, 1,50 1,74 1,75 -- -

eller mindre minskat iAlla övriga åtta skatteklassema harde mer
föregående avsnittet,indikerar, liksom detomfattning. Detta närmast att

studeradekyrkliga utdebiteringama under denmellan despannet
verkar rimligt utjämningssystemetperioden har krympt ihop. Det anta att

utveckling. visst stöd föri varje fall långsiktigt medverkat i denna Ett- -
Kyrkobered-finna i Statskontorets analyser fordetta antagande kan man
for Svenskaräkning i Enklare utjämningssystemningens rapporten

skattomedelbara effekter i form utjämningkyrkan 1993 Några27. avav
det analyserade materialet i samband medemellertid inte i systemetssyns

införande.
landstingende borgerliga kommunerna exklusiveFör är motsvaran-

utvecklingen inneburitde bild inte entydig här harså mest attutan
alltfler flyttats i allt högre skatteklasser.kommuner upp

utj ämningen ochFördelningen kostnaderna for6 av
Svenska kyrkanden centrala finansieringen i

inomfor ekonomisk utjämningår då nuvarandeFr.o.m. 1983, system
Årsbok huruppgifter for Sveriges kommunerkyrkan infördes, finns i om

invånare iinvånare i hela landet ochmycket kostatsystemet perper
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grundarfullständigaemellertid inteUppgifternastift.respektive är utan
utjämningen,ivägande komponenternadesig på tyngstett netto av

ochkyrkoavgiftenden särskildakyrkoavgiften,allmännanämligen den
utvecklingensammanställningutjämningsbidraget. Enallmännadet av

resultat.följandeför stiftenhela landet ochperioden forunder ger

Ökning invånareiför utjämningen kronornettokostnaden6Tabell perav
-1994, stift:1983periodenunder

Förändring, krStiftFörändring, krStift

79Göteborg85Uppsala --
Karlstad 7579Linköping --

41Härnösand80Skara --
22Luleå98Strängnäs --

117Visby77Västerås -
Stockholm 9062Växjö --

7685 RiketLund --

förmed kronornettokostnader stigit 76detta harpåMätt sätt systemets
medanökat bidragstift fåttendadettid och Visbydenna ettär som

kostnadsökningar. Förmindreellerdrabbatsövrigasamtliga störreav
kostnaderna stigitstift harUppsala och LundsStockholms,Strängnäs,

stiftoch VäxjöHärnösandsför Luleå,varit lägstökningenmedanmest
ordning.angiveni här

kostnadsfördelningenbeträffandeaktuella lägetdetpåSer gernuman
bild.följandestatistiken

invånare,år i1994 kronorför utjämningenNettokostnadTabell 7 per
stift:

Nettokostnad,StiftNettokostnad,Stift
kr/invkr/inv

100Göteborg99Uppsala --
69Karlstad81Linköping --
19Härnösand67Skara --
5Luleå123Strängnäs --

236Visby92Västerås -
155Stockholm57Växjö --
91Riket100Lund --

räknaenligt dettaalltsånärvarande uppgår systemetssätt attFör
genomsnitt.ioch invånarekronor årtill drygt 90kostnader netto per

väsentligtalltikostnaderna år 1994fördelningen ärBilden avav
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densamma i föregående uppställning kostnadsföränd-närmastsom om
ringen åren 1983 1994. Några förskjutningar i detta hänseendestora-
mellan stiften har inte inträffat under den studerade tidsrymden.

skall emellertid betonasDet statistiken inte fullständigtatt mäter
nivån på kostnaderna för eller kostnadslördelningen mellansystemet
stiften. Visserligen finns allmän och särskild kyrkoavgift, allmänt
utjämningsbidrag inskränkning utjämningsbidrag medsamt av som
underlag. övriga komponenterna i saknas dock:De generellasystemet
och individuella utjämningsbidrag, stifts- och strukturbidragextra samt
kyrkobyggnadsbidrag. Om övriga komponenter också med blir bildentas

framför allt kostnadsnivå fördelningenävensystemetsav men av
kostnaderna mellan stiften och rättvisande. De extraen annan mera
utjämningsbidragen, stifts- och strukturbidragen kyrkobyggnads-samt
bidragen har nämligen olika skäl kommit spela successivt alltattav en

roll istörre systemet.

Tabell 8 årJusterad nettokostnad cirka för utjämningen 1994 i kronor
invånare och kronor kyrkotillhörig, stift:per per

Stift Kr/inv Kr/tillh Stift Kr/inv Kr/tillh

Uppsala Göteborg56 -63 64 -75- -
Linköping -l7 -19 Karlstad l-
Skara 2 -3 Härnösand 53 56-
Strängnäs 82 -95 Luleå 33 36-
Västerås 41 -46 Visby 379 407-
Växjö 10 Stockholm1l 134 -170-
Lund 66 -76 Riket 47 -53- -

Räknat på detta med alla komponenter inkluderade kostar Svenskasätt
kyrkans utjämningssystem för närvarande drygt miljoner400netto
kronor år motsvarande mellan fem och i allmän kyrkoavgift.öreper sex

kostnad skall täckaDenna utgifterna för den rikskyrkliga verksamheten,
biskopama, den löpande utbetalningen pensioner till ochprästernaav
kapitaluppbyggnaden i kyrkofonden för bl.a. klara prästemasatt
pensionsskuld. Utslaget invånare, alternativt kyrkotillhörig, i landetper
ligger den årliga nettokostnaden något under respektive något 50över
kronor. Beräkningen grundas de kyrkobyggnadsbidragpå beslutatssom
under år i övrigt1994 på de utjämningskomponenter tillförtsmen som

och stiftssamfälligheter sistnämnda år.pastorat
stiften det inte baraAv Visby också Härnösands, Luleåär ochutan

Växjö stift nettobidragstagare. KarlstadsFör och Skara stiftär gårsom
i jämnt och Linköpings stifts kostnadsnettosystemet stort ävensett ut
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relativt begränsat. Störst nettobidragsgivareär i och ordningär tur
Stockholms, Strängnäs, Lunds och Göteborgs stift. bidragetHögsta per
invånare och kyrkotillhörig får Visby stift med 379 respektive 407
kronor årligen medan Stockholms stift betalar 134 kronormest, per
invånare och år respektive kronor årligen170 för varje kyrkotillhörig.
Beloppen invånare och kyrkotillhörig har beräknats medper per
utgångspunkt från avrundat invånarantal 8 745 000 respektiveett av

Äventillhörighetstal 634 000 i hela landet vid7 ingången år 1994.av av
motsvarande uppgifter för de olika stiften har rundats av.

Om jämför de sistatvå uppställningarna stiftsvis visar det sigman
de skillnaderna i kronor räknat finns mellan Visby,största Här-att

nösands, Karlstads och Växjö stift medan Stockholms, Lunds och
Göteborgs stift har den minsta differensen. beror främstDetta denatt
bidragssökandes skattekraft och skattesats tillmäts vikt i ärendenstor om
både individuellt beslutade utjämningsbidrag och kyrkobyggnads-extra
bidrag. Effekten härav och dessa komponenters sammanlagt ökande vikt
i har fått till följd utjämningen tenderat skärpas.systemet Detatt äratt
denna tendens kommit till uttryck i skillnaden mellan kommunstati-som
stikens nettokostnad och den här justerade nettokostnaden för systemet.

Om går vidare och fördelar biskopslönerna ochett steg utman
pensionerna på respektive stift, framträder bilden hur kostnaden förav
rikskyrkan och kapitaluppbyggnaden i kyrkofonden får bäras de olikaav
stiften. En sådan fördelning finns inte för år får1994 nöjaännu utan

med 1993 års siffror tagits fram kyrkofondens kansli.oss som av

Tabell 9 Slutlig nettokostnad cirka för årutjämningen 1993 i kronor per
invånare och kronor tillhörig, stift:per

Stift Kr/inv Kr/tillh Stift Kr/inv Kr/tillh

Uppsala -36 Göteborg41 -50 59
Linköping 0 0 Karlstad 5 6
Skara 3 3 Härnösand 71 75
Strängnäs -70 81 Luleå 64 69
Västerås -27 30 Visby 426 457
Växjö 17 Stockholm19 124 158-
Lund -50 58 Riket -32 37

Den slutliga nettokostnaden hamnar då något miljoner280över
kronor totalt eller fördelat på invånare och kyrkotillhöriga i storleksord-
ningen 30 kronor40 Uppdelningenår. mellan stiften blirper-
väsentligen densamma i föregående uppställning mednärmast densom
justerade nettokostnaden. Genomgående dock naturligt beloppenär nog
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lägre for dem betalar och högre for dem får betalt. Invånare-som som
och tillhörighetsantal har antagits lika och avrundats på sättvara samma
i de bägge fallen. Siffrorna därför ungefärliga och skallär mera ses som

angivande nivå exakta belopp i varje enskilt fall.än börett Detav som
slutligen observeras varken vid beräkningen den justerade eller denatt av
slutliga nettokostnaden hänsyn har tagits till kyrkofondens finansiella
nettointäkter i form utdelningar och arrenden. Endasträntor,av
utjämningssystemets komponenter intäkts- och kostnadssidan haregna
beaktats vid dessa beräkningar.
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Sammanfattning1

verksamhet hela lan-omfattande ibedriverkyrkanSvenska en
Antaletterritoriella församlingar.dvs. landetsdet, i 2 547 an-

tillkyrkan uppgick år 25 500Svenska 1993ställda i personer,ca
ochavtal prästernastatligt 22 000anställda på5003varav var

förtro-anställda demånga deDubbelt såkommunalt. ärpå som
påkyrkokommunala arbetetdetengagerade iendevalda ärsom

nämnder,utförsdet arbete iregional nivåoch ilokal samt som
oavlönadeallanivå. Härtill kommercentralpåkommittéer m.m.

kyrkans aktiva.insatser av

de flesta harkyrkorkyrkan har 500Svenska 3 ettän varavmer
ingårBokförda värden kyrkorna ipåkulturhistoriskt värde.stort

tordekyrkoranläggningstillgångar. Förbalansräkningarnas nya
för debyggutgifterna,delaravskrivnaickevärdena avavse

ochavskrivna delar renoverings-ickeäldre kyrkornamånga av
ombyggnadsutgifterna.

försam-lokal nivåpåomfattar Svenska kyrkanDenna rapport
stiftssamfälligheter ochregional nivåoch pastorat, cent-lingar

Stiftelsencentralstyrelse,Svenska kyrkanskyrkomötet,ral nivå
Svenskastiftelsernaverksamhet SFRVför rikskyrklig samt

utlandet.kyrkanoch Svenska iLutherhjälpenkyrkans mission,

Ärkebiskopsämbetet centralpåingår:enheterYtterligare några
flertaletregional nivå. Fördomkyrkor påäldrebiskopar ochnivå,

kyrkokommu-Kyrkofonden och detspelarnämndade organenav
omfördelare skatte-rollnala utjämningssystemet avsomen -

stifts-delñnansiärellerhuvud-ochmedel mellan pastorat avsom
kyrkanoch Svenska icentralasamfälligheterna, de ut-organen

förför kostnadernaocksåKyrkofondenlandet. präst-svarar
arbetsgivaravgifter del kostna-vissför vissapensioner, samt av

domkyrkor mil.äldreför försäkringderna av

jämförelseredogörelsen årekonomiska 1993 görsDen menavser
Redogörelsenoftast, med åreneller 1990 1992.med år 1990, -
SCB publika-Statistiska centralbyrånsuppgifterpå ibaseras

Sven-för och Nyckeln tillredogörelse årEkonomisk 1993tioner
frågafinanser, Bokslutoch Iverksamhet 1993.ska kyrkans om

uppgifter inhämtatscentral nivå harverksamhet påredovisad
verksamhet, Kyr-för rikskyrkligför Stiftelsenfrån sekretariatet

församlings- ochSvenska kyrkanskofondens kansli och pasto-
ratsförbund.
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På sidan 4 visas sammanfattande resultaträkning för Svenskaen
kyrkan år Så1993. långt det varit möjligt har dubbelräkningar

kostnader undvikits.av

I resultaträkningen ingår Svenskainte Kyrkans Unga, de kyrkli-
utbildningsorganen och diakoniinstitutionerna,ga inte heller

stadsmissionerna. Dessa organisationer har friståendeen mer
ställning de medtagnaän centrala organisationerna. Insamlade
medel kollekter, syföreningar m.fl. har inte hellergenom tagits
med.

Resultaträkningen visar Svenska kyrkansatt ekonomi summe--rad på och dess nivåer myckettre god årvar Såen 1993.av var-har den också varit under de föregående årentre under 1990-
Årtalet. 1993 intäkternaöversteg kostnaderna inklusive av-

skrivningar med precis miljarder2 kronor. För mindre antalett
enskilda kyrkokommuner på lokal och regional nivå för-var
hållandet inte så Detta framgårgynnsamt. lån harattav upp-
tagits med 179 miljonerpastorat kronor och stiftssamfällig-av av
heter med miljoner.25

I avsnitt 2.2 kyrkansnoteras ekonomi försvagasatt i mitten av
1990-talet beroende på skatteintäkternaatt minskar avsevärt

från 9,3 miljarder kronor på lokal nivå år till1993 miljarder7,7-
år 1995 och miljarder7,5 år 1996. Minskningen delvis kon-är
junkturellt betingad, delvis orsak förändratett be-sätten attav
räkna förskott på skatt till kyrkokommunerna. Från 1997 väntas
skatteintäkterna öka igen för något överskridaatt 1993 års nivå
år 1998.

Efter den sammanfattande resultaträkningen visas en samman-
fattande balansräkning för de ingår i resultaträk-organ som
ningen. Enligt denna tabell 1.2 uppgick Svenska kyrkans sam-
lade bokförda tillgångar till 27,5 miljarder kronor år 1993. Skul-
derna inklusive förvaltat fondkapital uppgick till närmare 4,5
miljarder och det kapitalet följaktligen till 23 miljarder kro-egna

Det kan Svenska kyrkannoteras att helhetnor. inte ärsom en
juridisk förfogar kyrkansöver tillgångar.person som

Därefter följer sammanfattande balansräkning för de fonderen
och donationer förvaltas och stiftssamfälligheterpastoratsom av
tabell 1.3. Med fond förmögenhet stiftelsekaraktär.avses av
Endast avkastningen får användas. Om värdet förvaltade fon-av
der läggs till tillgångar i tabell ökar1.2 de samlade bok-summa
förda tillgångarna till miljarder30 kronor.
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utdelning,ñnansiella tillgångarna ränta,deAvkastningen av
den kyrkokommunal,oberoendehyra,skogsnetto,arrende, ärom

fonderprästlönefonder eller andraiprästlönefastigheter,ligger i
kronor.miljarderuppgick till 1,2donationer,eller i närmare

tabellvisas i 1.4.Detta
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Sammanfattande resultaträkning för SvenskaTabell kyrkan år 1993,1.1.
miljoner kr

Kostnader Intäkter
pastoratssamfálligheterFörsamlingar och 8504 10115

Verksamhet 7733 712- till KyrkofondenSkatt 9295 670 8625./. netto-
Prästgårdar löneboslällen, 213och 170- kostnader/intäkterFinansiella 159 565-
Avskrivningar 442-

Stiftssamfálliglmeter 550 622
Verksamhet 538 54-
Skatt 339-
Kyrkofondsbidrag 202netto-
Finansiella kostnader/intäkter 272-
Avskrivningar 10-

Biskopar och domkapitel 21m.m.
Äldre domkyrkor 2420
Ärkebiskopsämbetet 2
Kyrkomötet, centralstyrelsen, SFRV 169150

Verksamhet 21149-
Kyrkofondsbidrag 142- gåvorKollekter och 1-

5Finansnetto-
Avskrivningar 1-

Svenska kyrkans mission 128126
2Verksamheten 126-

Statsbidrag 41-
Kollekter, gåvor, bidrag 74övriga-
Finansnetto 11-

Lutherhjälpen 213 290
Verksamheten 213-
statsbidrag 44-
Kollekter, gåvor, bidrag 193övriga-

18Finansnetto-
Extraordinärt 35netto-

Svenska kyrkan utlandet 87i 77
Verksamheten 75 36- Kyrkofondsbidrag 37- gåvor,Kollekter, bidrag 12-
Avskrivningar 2-
Extraordinärt 2netto-

Kyrkofonden, 339111netto
från stiftssamfälligheter, kyrko-Netto bidrag till 202pastorat-
centralstyrelsen, SFRV och SKUT inkl.mötet., restpostm.m.

arbetsgivaravgifterochPensions- 99-
Administration, utredningar 12-

126Finansnetto-
Extraordinära intäkter 11-

Totalt 9774 11774
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Tabell Sammanfattande1.2. balansräkning för Svenska kyrkan
år miljoner kr1993,

Tillgångar Skulder/
Eg.kapital

Lokala nivån
Församlingar och pastsarnfälligheter
Omsättningstillgångar 6866
Anläggningstillgångar 17770
Summa tillgångar 24636
Kortfristiga skulder 1026
Långfristiga skulder 2631
Summa skulder 3657
Eget kapital 20979
Regionala nivån i
Sti/lssanzfälligheter
Omsättningstillgångar 345
Anläggningstillgångar 166
Summa tillgångar 511
Kortfristiga skulder 91
Långfristiga skulder 89
Summa skulder 180

kapitalEget 331
Äldre domkyrkor
Omsättningstillgångar 39
Anlággningstillgångar 148
Summa tillgångar 187
Kortfristiga skulder 4
Långfristiga skulder 26
Summa skulder 30
Eget kapital 157
Centrala nivån
De centrala organen
Omsättningstillgångar 47
Anläggningstillgångar förvalt. fonderinkl. 108
Summa tillgångar 155
Kortfristiga skulder 14
Långfristiga skulder förvalt. fonderinkl. 81
Summa skulder 95
Eget kapital 60
SKA/I, Lutherhjälpen, SKUT
Omsättningstillgångar 102
Anläggningstillgångar inkl. förvalt. fonder 342
Summa tillgångar 444
Kortfristiga skulder 90
Långfristiga skulder inkl. förvaltade fonder 136
Summa skulder 226
Eget kapital 218
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för SvenskaSammanfattande balansräkningforts.Tabell 1.2
krmiljonerkyrkan år 1993,

Skuld/Egk.Tillgångar
Kyrka/anden

193Omsättningstillgångar
1324Anläggningstillgângar
1517tillgångarSumma

178skulderKortfristiga
0Långfristiga skulder

178skulderSumma
1339kapitalEget

totaltkyrkanSvenska
7592Omsättningstillgångar

19858fonderFörvaltadeinkl.Anläggntillgångar
27450tillgångarSumma

1403skulderKortfristiga
2963fonderförvaltadeinkl.skulderLångfristiga
4366skulderSumma

23084kapitalSumma eget

pastoratsnivå ochpådonationerfonder ochFörvaltadeTabell 1.3.
krmiljonerstiftsnivå år 1993,

År 1993fonderFörvaltade
1239Prästlönefonder

Övriga lokal nivå 16 13pådonationerfonder och
stiftssamfälligheter 85förvaltadeFonder av

2937Totalt
Kammarkollegietochdomkapitelförvaltasingår fonderHär även avsom

arrende, skogsnetto,utdelning,Avkastning ränta,Tabell 1.4.
miljoner kronortillgångar,finansiellaårhyra 1993 av

SzaAvkastning
.kyrkokommunalt 492ochFörsamlingar pastorat,

2 13Prästlönefastigheter
73Prästlönefonder

89912donationer 1fonder ochFörvaltade
27Stiftssamfälligheter
7fonderFörvaltade

38Äldre 4domkyrkor
5centralaDe organen
19Utrikesstiftelserna

24 1217Kyrkofonden
1178kyrkanSvenska
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leostnadsslzillnaderStrukturella

påvisas strukturellai avsnitt 2.7nyckeltalsanalysdenI görssom
verksamhetskostnaderNyckeltalenkostnadsskillnader. utgörs av

Enoch utgörskyrkotillhörig pastoratsgrupppastoratsgrupp.per
Antaletbebyggelsetyp. ärpastoratsgrupperpastorat sammaavav

åtta.

landsbygdspastora-ochglesbygdspastoratenuppvisarSom väntat
kyrkotillhörig. Därverksamhetskostnadernade högstaten per

landet,delarfler kyrkor i övriga präst-förhållandevisñnns än av
Kostnadernahögre.kyrksamhetenfler ochockså ärtjänsterna är

förgenomsnittligadehögrerespektive 22 ändär 34 procentär
förorternaför ikostnaderna pastoratenlägstariket. De noteras

dessaochoch Malmö i justGöteborgStockholm,storstädernatill
lägrerespektive 16 änstorstäder. 18 procentDessa är genom-

för allasnittet pastoratsgrupper.

huvudfunktionernafor dekyrkotillhörigkostnaderna treNär per
kyrkogårdsförvaltningochfastighets-administration,gemensam

ñnnerstuderasförsamlingsverksamhet attnärmare mansamt
kyrkans kärn-församlingsverksamheten, ärförkostnaderna som

Så-spännvidden.relativt minstadenuppvisarverksamhet, sett
församlingsverksamhet,förkostnadernalägstauppgår deledes

till 73ochförorterna i tätorter,för i störrepastoratennoterassom
glesbygds-forredovisaskostnaderna,högstadeprocent somav
kyrkogårds-ochfastighets-förkostnadernalägstaDepastoraten.

endast 48förortspastoraten procentiförvaltning motsvarar av
förvärdelandsbygdspastoraten. Lägstakostnaderna ide högsta

58storstadsp procentutgöriadministration, astoraten,gemensam
mindre tätorter.värdet ihögstadetav

despännviddenden minstaförsamlingsverksamheten harAtt av
tidigare.uppmärksammatknappasthuvudfunktionerna ärtre

så ojämntprästtjänsternabakgrund ärnotabelt attDet motär av
gles-många igånger så2,5olikafördelade i pastoratsgrupper -

kost-de hyggligt jämnstoraorsak tillförorterna. Enbygden isom
ochdetordeförsamlingsverksamheten störreattförnaderna vara

anställerochstäderi tätorterprästglesa pastoraten perso-annan
utsträckningförsamlingsverksamhet i änför störrenal prästerän

glesbygdspastoraten.ochlandsbygds-smådei

fastig-speciellthuvudfunktionerna,tvåandraalltså deDet är
struk-till debidrarkyrkogårdsförvaltningen,och mesthets- som

verksamhetskostnaderna.skillnaderna iturella
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Strukturella skillnader finansiella aspekterur

I redovisasavsnitt också finansiella2.7 nyckeltal. Enligt de mått
där den ekonomiska ställningen bästanvänts är isom pastoraten

mindre Därefteri följer på landsbygdentätorter. ochpastoraten i
glesbygden. Sämst ekonomisk ställning har ipastoraten storstä-
derna och förorternai tillnäst sämst dessa.pastoraten



Bilaga 6 271SOU 1995:144

lå PM 10STATSKONTOR ET

1995-04-10U||lr:1gsonh0L l

nivånlokalaDen2

ochFörsamlingar2.1 pastorat

för-dessligger 2 552verksamhet ikyrkansSvenskaförBasen
1980-taletsEfterterritoriella.alla 5samlingar ärutomvarav

försam-tillkompetensförsamlingarnasbegränsasreformarbete
kris-förkunnelse,kyrkliggudstjänstliv ochlingsverksamhet med

och andrasjukaäldre,ungdom,ochbland barnverksamhetten
förkostnadskrävandeDet ansvaretförsamlingen.boende i perso-

pastoratsnivån. Pastoratet ärtillförtsfastigheter harochnal
de åråvilaruppgifterverksamhetsområde. Dekyrkoherdens som

fas-pastoratssamfálligheterna ärobligatoriskabildade1989
central administ-kyrkogårdsforvaltning ochtighetsförvaltning,

ekonomiadministrationpersonal- och samtvilken ingårration i
pastoratssamfállig-församlingarnakyrkobokföring. Såväl som

kyrkliga kommuner.heterna är

geografiskaomfattarochförsamlingfallde pastoratI om-samma
för-samtligaförsamlingensköterastoratenförsamlingspråde

försam-deMångapastoratsangelägenheter.ochsamlings- av
allt ekono-lagtpastoratssamfällighet haringår ilingar ensom

totaloch bildatpastoratsnivån pastoratssam-påmiskt enansvar
samfallighetertotalabildatsocksåharfållighet. Det om-som

pastoratskate-olikaFördelningenfattar än pastorat.ett avmer
tabellframgår 2.1.gorier av

inteförsamlingar utgördeframgårtabellenAv att ensamsomav
detenförsamlingspastoraten, ärde 325församling i pastoratet,

pastoratssamfállig-obligatoriskadeförsamlingarna 266ihos
för-förekonomisktfinns kvar visstdetheterna ett ansvarsom
för-utdebiterarförsamlingarsamlingsverksamhet. Dessa egen

skattekrona.ochmellan 30vanligtvis 10 öresamlingsskatt, per
skatt.någoninteFörsamlingarna i övriga pastorat uttar egen

påskattekrona,kyrkoavgiften, ut16 tasallmänna öreDen per
kyrkansdärpastoratsnivån,tillocksåpastoratsnivån. Det är

kyrkanstillkyrkoutjämningsbidragenfinns,kostnaderstora som
nivå går.lokala



272 Bilaga 6 SOU 1995: 144

anag STATSKONTOR ET PM 11

Uppdrogsonhct 1995-04-101

Tabell kategoritillhörighetPastoratens2.1.

kyrko-DäravKategori Antal Invånar-pas-
tillhörighetantaltoratlsam-
AntalfáLligheter 93-12-31 %

Obligatorisk kyrklig 92,01029 1224610266 133sam-
fällighet för pastorats-an-
gelägenheter

éTotal ekonomisk samhäl- 1845852 1699086 92,0318
omfattandelighet ett past.

Enförsamlirgspastorat 2759659 2398565 86,9325
Total ekonomisk samfál- 2808569 2308720 82,253
lighet omfattande änmer
ett pastorat
Totalt 7630981 87,3962 8745109

2.2 Driften

påekonomiska beskrivningen kyrkans verksamheterDen av
dentabell baserad på uppställningilokalplanet i 2.2 gängseär

Svenskakyrkokommunala redovisningsplanen. uppdelningEn av
utredningenverksamhet på lokalplanet på detkyrkans sätt om

förhållandenekonomiska och rättsliga ERK-Svenska kyrkans
huvudverk-dvs. på fyrautredningen orde har möjlig,inte varit

församlingsverksamhet, begravningsverksamhet,samheter:
kyrkobokföring förvaltning.folkbokföring inklusive centralsamt

för fastighetsförvaltning-Underlag saknas nämligen delaatt upp
huvudverksamheter. Vidare sedan årpå dessa 1991ären

folkbokföringen ford kvarståendetill skattemyndigheterna. Den
kyrkobokforingendelen, kyrkans medlemsregistrering,ärsom

den administrationen.ingår inumera gemensamma

Tabell kronorIntäkter, bruttokostnader och nettokostnader olika miljoner2.2. i program,

Program 1990 1993
Intäkt IntäktKostn Netto Kostn Netto %%

Gemensam adm. 1062 1201 116525 1087 18 36 17
Fastighetsförvaltning 20110 1163 1053 18 166 1532 1366
Kyrkogårdsförvaltning 20195 1476 1281 22 262 1657 1395
Församlingsverksamh. 30292586 2469 42 229 3258 44117
Totalt 100447 6312 5865 100 693 7648 6955
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folkbokfö-nettokostnadernatotala trotsdeTabell visar2.2 att
medellerkronormiljardermedökade 1,1ringsreformen ca

någotökning ärDennaoch 1993.1990mellanknappt 19 procent
konsumentprisindexetallmännadetförändringenänstörre av

tid.undermed 17 procentKPI, sammastegsom

lyfts denhärharlöneboställenochPrästgårdar urProgrammet
avläsas iställetkan iochpubliceratSCBdriftsredovisning som

och löne-prästgårdarOrsakentabell är att6.iresultaträkningen
undantagñnansförmögenhet ärkyrkanstillhörboställen, som

be-medel, härkyrkokommunalauppförtsprästgårdar avsom
frånbidragskatt,sidanvidñnansieringskällatraktats avsom en

intäkter.finansiellaochKyrkofonden

administratio-denocksåframgår atttabell 2.2 gemensammaAv
andelarminskade sinakyrkogårdsförvaltningen avochnen förgällerdettaoch 1993år 1990mellannettokostnaderna -

fastighetsförvaltningenmedanbruttokostnadernaövrigt även -
ökade sina.församlingsverksamhetenoch

kost-uppgifterñnnsadministrationen omdenFör gemensamma
ochförtroendevaldakyrkobokföring,funktioner,förnaderna tre

specificeradedenförutomekonomifunktion,ochkansli-central
harkostnaderKyrkobokföringenstabell 2.3.verksamheten, se

Skattemyndig-tillfördesfolkbokföringensedanminskatkraftigt
Undertilluppgår procent.41Minskningenår 1991.heterna

med 19förtroendevaldaför dekostnadernaökadeperiodsamma ökadeekonomifunktionenkansli- och mar-centralaDenprocent.
kostnadsutvecklingensprång iEttmed procent.32ellerkant mer hakanDettaoch 199mellan 1990skeddefunktionför denna

genomfördes.dådatoriseringomfattandedenmedsamband som
admi-denverksamhet inom gemensammaövrigharSlutligen

med 53 procent.allraökat mest,nistrationen

denfunktioner inomförBruttokostnader gemen-Tabell 2.3.
kronormiljoneradministrationen,samma

199319921991adm. 1990Funktioner-inom gemensam
2022 143 17343Kyrkobokföring
195193178164Förtroendevalda
528522505399ekonomifunktionochkansli-Central
276237205181Övrigt

1201116612051087bruttokostnaderQ "Totala
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fastighetsförvaltningenFör finns år 1993 uppdelning på treen
lokal- eller fastighetstyper enligt tabell Här2.4. for forstaär
gången driftskostnaderna exklusive avskrivningar for kyrkorna
särredovisade. Dessa uppgick till 893 miljoner kr, vilket motsva-

58 de totala bruttokostnaderna fastighetsförvalt-procent irar av
ningen. När det gäller hyresfastighetertypen kan in-noteras att
täkterna for hyresfastigheterna klart understiger kostnaderna for
dem. Detta kan bero på del dessa fastigheteratt disponerasen av

ägarna själva.pastoratenav - -

Tabell 2.4. Bruttokostnader för olika lokaltyper fastighets-inom
förvaltningen år miljoner1993, kronor.

IntäkterLokaltyper Kostnader
Kyrkor 29 893
Församlingslokaler 66 554m.m.
Hyresfastigheter 72 85
Totala bruttokostnader A167 1532

Utvecklingen församlingsverksamhetens kan studeras iav grenar
tabell De2.5. totala bruttokostnaden för församlingsverksamheten
har ökat med 26 under fyraårsperioden. Blandprocent verksam-
hetsgrenarna har diakoniverksamheten ökat följt+58 %mest av
gudstjänster/kyrkliga handlingar +38 %, barn- och ungdomsverk-
samhet +35 kyrkomusikalisk%, verksamhet +32 % speci-samt
ñcerad verksamhet +31 %. förändringarLägre fornoteras präst-
kostnaden +10 % och vuxenverksamheten -6 %.

Tabell Bruttokostnader2.5. for funktioner fdrsamlingsverk-inom
samheten, miljoner kronor

Grenarinom forsamlings- 1996 1991 1992 1993
verksamheten A

. .. .Präster 81 8541 860 894
Gudstjänster och kyrkl. hand- 166 167 17 2291
lingar
Kyrkomusikalisk verksamhet 52 61 19 664 689
Barn- och ungdomsverksamhet 507 580 616 686
inkl. konñrmationsundervisning
Vuxenverksamhet 127 131 140 119
Diakoni 173 2 16 236 273

specificerat 28 1 363 415 368
Totalabruttokostnader 2586 2930 3102 3258
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Resultaträkning

Svenska kyrkan på lokalplanet har under förstade fyra åren på
1990-talet haft mycket ekonomi.god framgårDet med all tyd-en
lighet följandeande resultaträkning där först verksamhetens intäk-av

ställs dess kostnader varefter skatteintäkter,ter intäkter ochmot
kostnader for prästgårdar och löneboställen, bidrag från och av-
gifter till Kyrkofonden finansiella intäkter och kostnadersamt
tillkommer resultatetinnan Slutligen devisasanges. samman-
lagda avskrivningarna.

Tabell Resultaträkning for2.6. samtliga kyrkokommuner på lokal
nivå, miljoner kronor

År 1990 1991 1992 :1993;i. .
Verksamhetens intäkter 493 6 18 699 7 12
Verksamhetens kostnader -6 426 262-7 562.-7 -7 733
Verksamhetens nettokostn. -5 933 -6 644 -6 863 -7 021

1 Skatteintäkter 6 353 755 9 0357 9 295
l Prästgårdar och löneboställen

intäkter 207 204 2 13 2 13-
kostnader -155 -164 -169 -170-

frånBidrag Kyrkofonden 410 458 511 5301
Avgift till Kyrkofonden -894 -993 -l 17 2001 -1
Finansiella intäkter 648 577 671 565j
Finansiella kostnader -153 -156 -183 -159

1 Resultat efter skatteintäkter 983 0371 2 098 2 053
j och finansnetto
I Avskrivningar 258 257 362 442

frånVarav prästlönefonder 76 69 79 73

Verksamhetens kostnader har ökat med mellan20 1990procent
och förändringMotsvarande for1993. de borgerliga kommunerna
uppgick till Verksamhetens22 intäkter, endastprocent. ut-som

bråkdel kostnaderna, har dock ökatgör ändå 44+en av mer, pro-
Intäkterna uppgick år till1993 tiondelcent. kostna-nära en av

derna. Mer tredjedel intäkterna kyrkogårdsfor-än en av avser
valtning skötselavgifter och begravningsclearing. Något mindre

forsamlingsverksamheten,tredjedelän där avgifter inomen avser
barn- och ungdomsverksamheten t.ex. lägeravgifter be-utgör en
tydande del. denFör återstående tredjedelen hyresintäkter in-är

fastighetsforvaltningen betydande post.om en
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första fyraSkatteintäkterna under 1990-talets år har ökat kraf-
levererasEftersom skattekrona till det+36 %. 16tigt öre per

allmän kyrkoavgift har ocksåkyrkliga utjämningssystemet som
Bidragen frånKyrkofonden %. Kyrko-avgifterna till stigit +34

riktigt takt %.fonden har ökat +29inte i samma

mellan åren ochhar minskat 1990 1993 nettoin-Något ärsom
löneboställen. kyrkliga sko-från prästgårdar och Dentäkterna

intäktskällan. Variationerhär den iavkastning störstaärgens
betydligt. Från och medpåverkar 1994skogskonjunkturen nettot

kraftigt skälskogar ökat dettafrån kyrkanshar avkastningen av
tidigare redovisade nivåer.och ligger överavsevärtnu

obetydlig ñnansieringskällafinansiella intäkterna inteDe är en
räntefotens förändringar. I mån gällerfluktuerar med vissmen

också påverkasfinansiella kostnadernaockså dedetta avsom
lånevolymen.förändringar i

deintäktskällan. Omhelt dominerandeSkatteintäkterna denär
församlingsskatt,verksamhetsintäkter,intäktskällornafyra

ñnansnettot be-löneboställenprästgårdar och samtnettot av
intäk-finner skatterna 89traktas närautgör procentatt avman

verksamhetsintäkternaår Näst1993. motsva-störst ärterna som
med bortåtDärefter följer finansnettot 47nästan procent.rar

löneboställen Iochprästgårdar 0,5och procent.nettotprocent av
och verk-församlingsskattensmed läget år harjämförelse 1990

ñnansnettotmedan mins-andel ökat någotsamhetsintäkternas
oförändrad.löneboställenför prästgårdar ochAndelenkat. är

bokförtresultaträkningenradenPå den isista noteras samman-
konstateradesERK-utredningenavskrivningsbelopp. Ilagt att
för lågt och bordeuppenbartavskrivningsbeloppet år 1990 var

bild avskrivningarna.rättvisandeförfördubblas att avge en mer
bokfört avskrivningar. Förnågrafanns inteDet pastorat som

betyd-avskrivningarnakan konstaterasoch är19931992 attnu
avskrivningarkan tyda påvilket görsligt attstörre, mernumera

förfortfarandetorde dockAvskrivningsbeloppetallmänt. vara
lågt.

1990-taletekonomi imittenkyrkligSämre av

fyraförstaunder dekyrkliga ekonominsynnerligen godaDen g
flerafinnsoch Detbryts under 1996.på 1990-talet 1995åren

skatteunder-grundläggande orsakorsaker till detta. En är att
likaökatårlågkonjunkturen under intetill följdlaget senareav
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procentuellatidigare. årliga ökningarnamycket De angessom
respektive år:under

199519941992 19931991
1,9%3,0%13,7% 8,7%12,3%

beräknaförändringanledning iviktig sättetEn är attenannan
skatteforskottet.

taxeringsutfallet året dess-för påår baserasskatteunderlaget ett
kommunalden till in-skatteunderlagetförinnan. utgörs av

innebär förförvärvsinkomsten. Detbeskattningsbarakomstskatt
företvå årbeskattningsbara inkomsternadeår detvisst ärattett

kommunerna.för de kyrkligaskatteunderlagetbestämmersom
förskott på skattberäknas detskatteunderlagetUtifrån som

till kyrkokommunerna varjeförmedlarskattemyndigheterna
skatteunderlagetunder det årmånad avser

efter-med två årsfortfarande skattfår alltsåKyrkokommunerna
borgerliga kommu-skillnad från detillpå inkomsternasläpning

påår baserasunder visstskatteinkomster ettettvarsnerna
nivå. slutreg-till detta års Denräknatsskatteunderlag uppsom

tordeborgerliga kommunernaerfordras för delikvällering som
betydelse.förändringnågoninnebärainte av

tillskatteinbetalningarnagällerprecist pastoraten,Mer att ex-
förskott baseras på 1994består delsempelvis år 1996 ett somav

slutavräk-förslutavräkning 1994.delsårs inkomster, enav
års slutligaskillnaden mellanför 19941994ningen utgörs av

beräknades på årsför som 1992skatteförskottetoch 1994skatt
skatteunderlag.

Årslutavräkningen varit positiv. 1995nämndahar denTidigare
förstaskäl. det har,annorlunda, två Förlägetoch 1996 är somav

lite underökat relativtskatteunderlagetredan nämnts, senare
förmed gällt till-fram till ochden metod 1994år. Det gör att som

kyrkokommu-inneburitförskott på skattdelning attsomav -
förskatteunderlagförskott påerhållit baserat somsammanerna

för demavdrag intedvs.borgerliga kommunerna,de utan som
ökning skatte-fordrat ganskakyrkantillhör Svenska storen av-

Såslutavräkningen skulle positiv.förunderlaget storatt vara
deskatteunderlaget underinte varithar ökningen senasteav

blirför ochslutavräkningenvilket innebär 1995 1996åren, att
innebäraalltså slutavräkningenår kommerdessanegativ. För en

förskottet.fråndrasminuspost som av
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förförändring beräkning for-andra orsak den iEn är systemet av
införts Från och med detta år baserasskott på skatt år 1995.som

kyrkotillhörigas fulla skatteun-förskottet på de100 procent av
skatteunderlag efter-derlag de icke-tillhörigasoch 25 procent av

Svenska kyrkan endast betalartillhör 25de inte procentsom som
under två år, årförsamlingsskatten. innebärDetta 1995attav

avdrag för icke-dubbeltdrabbas kyrkokommunernaoch 1996, av
enligt det gamladels slutavräkningentillhöriga: avdraget i sys-

förskottet. Eftersomavdragetdels i än 11 procenttemet, avmer
kyrkantillhör Svenskaskatteunderlaget inteavser personer som

församlingsskattenbidragande tillförändring starktdenna attär
får utveckling. Från årnegativ 1997under år och1995 1996 en

for-påeftersom då endast avdragetproblem längredetta ingetär
kvarstår.skottet

eko-kyrkokommunernasfaktor påverkartredje negativtEn som
skatteadministrationsavgift kronorpå miljoner300dennomi är

ochbeslutat år 1995 ävenatt ta ututstaten att ta synes avsesom
skatteindragningardetta sker statligafortsättningsvis. Utöver

bl.a.innebärs.k. finansieringsprincipen. Denenligt den näratt
beslutföljd statligafår minskade kostnader tillkommunerna av

År denna skatte-till uppgickmotsvarande indras staten.summa
årmiljonerkronor. Summantill miljoner 253indragning 151 är

förlora på dennaellerkyrkokommuner kanEnskilda vinna1995.
indrag-helhetför kyrkokommunernaindragning ärsommen

kostnadsminskningareftersom motsvarandeneutral görs.ningen

beräknade utvecklingtill följandeSammantaget leder detta av
miljarderSiffrornamedfram till ochskatteintäkterna 1.9.9.9. avser

förskatteintäkternajämförelse redovisas 1993kronor. För även
Kyrkofondensfrån kansli.Uppgifterna härröroch 1994.

År1997 År1998 År-l999År1995 År1996År1993 År1994
9,99,0 9,57,59,3 8,7 7,7

skatteintäkterna från toppåretkraftig nedgång iTalen visar en
Efter och 1996Minskningen 1995till 191996.1993 är procent.ca

värdede beräknas årsskatteintäkterna överstiga 1993ökar men
antaganden, verksamhets-bl.a.först år Under vissa1998. att

nominellaoförändrade i termerkostnaderna väntasärnetto
efter finansnettoskatteintäkter ochresultatet på lokalplanet

miljarder kronor tillfrån överskott år påvändas 1993 2 ettett
årkronor såväl år 1996.på miljarder 1995underskott 0,5 somca

resultat.åter positivtårFrån 1997 väntas ett
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2.3 Investeringar

Investeringsutgifterna storlek och fördelning på verksamhets-
framgårunder tabell1990-1993 2.7.program av

Tabell Investeringsutgifter på lokalplanet fördelade på2.7. pro-
miljoner krgram,

jProgram 1991 199.31990 1992f s,.. ..administrationGemensam 58 10 51 5 1 1
Fastighetsförvaltning 690 792 889 939
Kyrkogårdsförvaltning 35 365423 3 3 31
Församlingsverksamhet 18 25 24 20
Prästgårdar och löneboställen 43 45 47 32

Åksj 1§Ql35.5Totalt 1232 1298 1376g; - .

Investeringsutgiftema har ökat mellanmed precis 10 procent
och Under och ökade investeringarna1991 19921990 1993.

for minskningmedan 1993 noteras en .

administration redovisas årFör investeringstoppgemensam en
folkbokföringen skeddeSamma år lämnade kyrkan199 som en

omfattande datorisering kyrkans medlemsregistersystemav -
kyrkobokföringen. vilka detDe inomtunga mestaprogram av

fastighetsförvaltningnaturliga skälinvesteringarna görs är av
kyrkogårdsförvaltning. sker de kost-och Inom dessa områden

nadskrävande husbyggnads- och anläggningsentreprenaderna
Avenfastigheteroch också inköp och anläggningar. mycketav av

inköpen maskiner och dessainventarierav avser program.
församlingsverksamhetgsbeloppetInvesterin inom programmet

Ävenlegat perioden.det och har på nivå underminstaär samma
prästgårdar och löneboställen harinvesteringarna i varit av

förutomstorleksordning under då de sjönk med1993samma en
fjärdedel.

utgiftsslag följande siff-uppdelning påEn investeringarnaav ger
ror:
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utgiftsslag, miljoner kronorpåfördeladeInvesteringarTabell 2.8.

19931991 19921990Utgftsslag
211 236 104och anläggningar 207fastigheterInköp av

236322 277270och inventariermaskinerInköp av
891686 710687och anläggnings-Husbyggnads-

entreprenader
124Övrigt

Ai 1355i 1164 1219 1223Totalt

Finansieringsanalys2.4

kan penningströmmarnatabellñnansieringsanalys, 2.9,I en
ochmedeltillfördapådelasFinansieringsanalysenföljas. upp

medel.använda

skatteintäkterefterförst resultatetmedeltillfördaUnder anges
förutsattdriften,löpandedenresultatdvs.finansnetto,och ett av

inflödenDärefter tillläggstal.positivtfrågadet ettär avatt om
amorteringaranläggningstillgångar,försäljningarfrånmedel av

gravrättsavgifter,lån, extra-lämnade lån,på upptagna egnanya
o.dyl.försäljningarordinära

lån,investeringsutgifter, utlämnadeförsmedelanvändaUnder
inköp o.dyl.extraordinäraamorteringar,egna

erhållsanvända medelmedtillförda medelminskaGenom att
definierasRörelsekapitaletrörelsekapitalet.förändringen somav

skulderkortfristigaochomsättningstillgångarmellanskillnaden
balansräkningen.på

årminskade något 1990rörelsekapitaletframgårtabell 2.9Av att
deoch Detår 1993.mycket 1992 ärdet ökatoch 1991 attmen
till-gjortochår 1993resultaten 1992 attexceptionellt goda som

och 800med mellanmedel 700användamedel överstigitförda
framgårår. Somdessaochunder närmarekrmiljoner ettvart av

omsättningstillgångar-ökadeavsnittbalansräkningen i nästaav
dessa år.understarktna
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miljoner krTabell Finansieringsanalys,2.9.

1990 1991 1992 1993
medelTillförda

ñ-efter ochResultat skatteintäkter 983 1037 2098 2053
nansnetto

anläggningstillgångarFörsäljning 86 65 32 35av
långfristiga fordringarMinskning 9 2 2 4av

Ökning långfristiga fordringar nya 155 156 160 179av
lån
Gravrättsavgifter 9 10 911

andelarFörsäljn. aktier. bosträtter, O 14av .. ..Övriga rörelsekapitalpåverkande 12 0 5 4
extraordinarie intäkter

tillförda medel 2307 2298Summa 1256 1269
medelAnvända

12261005 1067 120Nettoinvesteringar 1
Övrig anläggningstillgångarökning 207 2 236 10411av
Ökning långfristiga fordringar 9 1214 7av
utlämnade lån

långfristiga skulder 163 175Minskning 135 12 1av
amorteringar

andelaraktier, bostadsrätter, 2 22Inköp av .. ..Övriga rörelsekapitalpåverkande 4 2 0 14
kostnaderextraordinära

medel 1553använda 1410 1528Summa 1365
rörelsekapitalFörändring -109 -141 +779 +745av

2.5 Balansräkning

for lokala nivån vad gällerbalansräkning denSvenska kyrkans
tabellenframgår tabell Iden kyrkokommunala ekonomin 2.10.av

prästlönefas-bokförda värden for prästgårdar ochdessutomingår
de-fastigheter anläggningar andratigheter under och intemen

prästlönefonder och försam-ñnansförmögenheten såsomlar av
tabellfastighetsfonder. nämnda redovisaslingskyrkas De sist i

i avsnitt2.11 2.6.

ökat med mellanBalansräkningens omslutning har 23 procent
forökningenoch På tillgångssidan1990 1993. omsätt-är störst

långfristigaPå skuldsidan har deningstillgångar, 37 procent.
till följdfördubblats + procentskulderna 131än att om-avmer

hälften börjat skuldbokforahar pensions-kring pastoratenav
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skulden. Finansiella nyckeltal, bl.a. Soliditeten, redovisas i av-
snitt 2.7

Tabell Balansräkningen2.10. på lokal nivå, miljoner kr

1990 1991 1992 1993
Kassa, bank, postgiro 3628 3590 4383 5236;
Värdepapper kortsiktiga 798 879 804 929
Obligationer 61 9 1861 105
Förråd 31 3
Övriga omsättningstillgångar 512 538 603 5923
Summa omsättnigngstillgångar 5000 68665101 5979i
Fastigheter och anläggningar 13449 14291 15073 15971
Transportmedel, maskiner, inventar. 1318 1449 1481 1535
Värdepapper, andelar, bostadsrätter 154 215141 154
Övriga långfristiga fordringar 158 103 142 110
Summa anläggningstillgångar 15079 15984 16911 17770
Summa tillgångar 20079 21085 22890 24636
Skulder
Tillfälliga lån 97 88 18 34
Övriga kortfristiga skulder 693 793 949 992
Summa kortfristiga skulder 790 881 967 1026
Banklån 948 1040 1074 1098
Pensionsskuld 654 1087.. ..Övriga långfristiga skulder 286 556 40 1 44e
Summa långfristiga skulder 1234 1596 2129 2631
Summa skulder 2024 2477 3096 3657
Investerat stamkapital 12556 12981 12428 11609
Kapitalfonder 1663 1736 1616 1428
Driftfonder 1257 1105 1101 1087
Pensionsfond 142 156.. ..Övrigt kapitaleget 3410 66991.. ..Summa kapital 18055 18608 19794eget 20979246gSumma skulder och kapital 20079 21085 22890eget

2.6 Förvaltade fonder

Vid sidan den kyrkokommunala balansräkningen finns ettom
antal olika fonder år forvaltades1993 pastoraten:som av grav-
fonder, prästlönefonder och fastighetsfonder for församlingskyr-
ka. Härtill kommer donationer. Från år förvaltas prästlö-1995
nefonderna stiftssamfälligheterna. Med undantag för dona-av
tionerna avkastningen intäkt deni kyrkokommunalatas upp som
redovisningen. Tillgångar och direktavkastning ränta och utdel-
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förning de olika fondtyperna föroch donationerna framgår av
tabell 2.11.

gravfondernaI förvaltas medel betalats gravrättsinneha-som av
för gravskötsel. Vanligtvis gravfondema medelvare avser som

betalats före år för för1964 gravskötsel all framtid.

I prästlönefonder redovisas medel från försäljning prästlöne-av
fastigheter.

Tabell Förvaltade fonder2.11. och donationer, tillgångar och av-
kastning, miljoner kr

År 19911990 1992"- 1993
Gravfonder

tillgångar 298 322 337 383-
avkastning 31 33 36 29-

Prästlönefonder
tillgångar 856 954 1130 1239-
avkastning 84 79 90 78-

Församlingskyrkas fastighetsfond
tillgångar 63 63 62 77-
avkastning 6 7 6 5-

Donationer
tillgångar 894 1003 1801 1153-
avkastning 93 104 120 87-

Summa tillgångar 2342-211.1 32709 2852. .214:Summa i 223avkastninå "252 199-

församlingskyrkasI fastighetsfond förvaltas medel från försälj-
ning fastigheter, vilkas avkastning varit avsedda för försam-av
lingskyrkas behov.

Donationerna förvaltas kyrkoråden. Avkastningen avseddärav
för kyrkliga eller ibland andra ändamål.

Den redovisade sammanlagda tillgången fonderi och donationer
Ökningenhar ökat mellan och1990avsevärt 1993. uppgår till 35

Prästlönefonderna har ökat med ochprocent. 45mest, procent
församlingskyrkas fastighetsfond minst, med 22 procent.

Avkastningen har undervarierat dessa år beroende räntelä-på
För år 1993 uppgick avkastningen totaltget. till För7,0 procent.

bankplaceringarna avkastningen bättre eller 8,8avsevärtvar
procent.
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nyckeltalAnalys2.7 av

verksamhet ochSvenska kyrkansNyckeln tillSCB:sI rapport
Svenska kyrkansnyckeltalredovisasfinanser, Bokslut 1993 om

enskildajämförelsevidintresseekonomi Dessa är avm.m. av
strukturella skill-ocksåekonomiska ställning närpastorats men

tillAnledningvilket detta avsnitt.skall belysas, inader görs att
uppdelade pånyckeltalen redovisaskandetta pasto-göras är att

pastoratsgrupper.åtta bebyggelsetyperirat

Driftskostnader pastoratsgruppper

verksamhetskostnaderinnehållandenyckeltaltabellI 2.12 anges
kyrkotillhörig ochhuvudfunktioner programfor olika pasto-per

huvud-förvärdet varjeoch högstahögstaDet nästratsgrupp.
understruket.funktion är

Verksamhetskostnader år 1993Tabell pastoratsgrupp2.12. per
kyrkotillhörigkrhuvudfunktioner och totalt,for per

iFastighets-Gemensam o;
kyrkogârdsåg,administ-

iförvaltningrationT .i .-., 308Storstad 124
279141Förort

stad 42142 1Större
stad 409Medelstor 142

403Större 144tätort
466Mindre m2tätort

Landsbygd 58Q151
SÅE
411i 2145

de totala verk-redovisastabelltill höger i 2.12kolumnen längstI
kyrkotillhörigapå antalet iutslagnaårsamhetskostnaderna 1993

medelvärdenvägdaDetvarje ärpastoratsgrupp. som anges,
fåriinnebär störrevilket pastoratsgruppstörre pastoratatt en

Tillmindreförmedelvärdetpå pastorat.inverkan ängruppen
prästgårdarförkostnaderhar inteskillnad från SCB:s rapport
utbetaldakyrkoavgift,särskildochlöneboställen, allmänoch

finansieringeventuell tagitsoch övrigkostnadsräntorpensioner,
med.

verksamhetskostnadernade högstaredovisasSom väntat per
finns för-landsbygd.glesbygd och Därkyrkotillhörig i ipastorat
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hållandevis fler kyrkor ñnnsi Där också relativtän tätorterna.
fler och med ofta befolk-prästtjänsteri ärsett att pastoraten

små.ningsmässigt

högsta kostnaderna bland deDe övriga pastoratsgrupperna, som
för har ganska samlade värden, förövrigt inoteras pastorat

städer och mindre förvånar vid förstai Detstörre tätorter. an-
blicken de städerna har kyrklig verksamhetstörre änatt mer
medelstora städer och Orsaken torde bl.a.större tätorter. attvara
bland stiftsstäder,de städerna ingår där den kyrkliga13 4större
verksamheten särskilt väl etablerad. Särskilt kyrkligär stor

samfallighetverksamhet Uppsala kyrkliga med totaltuppvisar
faktisktkr kyrkotillhörig, värde ligger klart4631 ettper som

fordet vägda medelvärdet glesbygdspastoraten.över

fråga enskilda huvudfunktioner det slående hurI näraärom
forkostnaderna för administration alla pastoratsgrup-gemensam

det genomsnittliga kronormed två undantag ligger 145per per
kyrkotillhörig. Undantagen storstadsp och gles-är astoraten
bygdspastoraten. Storstadspastoratens värde, kronor, under-124

formedelvärdet med medan kostnaderna gles-stiger 14 procent
medelvärdet med mycketbygdspastoraten såöverstiger 48som

procent.

och kyrkogárdsförvaltning skillna-kostnaderna fastighets-För är
det endastderna mellan Här ärstora. pasto-pastoratsgrupperna

medelstora städerna och dede städerna, de ii störrestörreraten
ungefär genomsnittsvärdet.har värdetätorterna som samma som

mindre avvikelsen måttlig,För de 13ärtätorterna procent+ men
for fyra starktde återstående parvis avvi-noterasgrupperna

kyrkogårdsförvalt-kande och vården. Fastighets- ochmotsatta
förorter storstäder respektivestorstäder och till 32ningen i 25är

genomsnittligt riket.billigare kyrkotillhörig änprocent per
Landsbygds- och glesbygdspastoraten båda dyrare.41är procent

förTill del beror det låga värdet storstadspastoraten påviss att
huvudsak ombesörjsbegravningsverksamheten Stockholmi i av

den borgerliga kommunen.

för kyrkogårdsförvaltningen lig-Att kostnaderna fastighets- och
ilandsbygdspastoraten glesbygdspastorateni och ärtoppger

församlingshem andra fastig-då kyrkor, kyrkogårdar, ochväntat
heter förekommer jämförelsevis dessa bebyggelseområdenimer

städerna förhållande avspeglari och övriga Dettaän tätorter. en
tidigare kyrksam befolkningsfordel-tid med heltmer en annan

i landet. de under 1900-talet expanderande bebyggelsety-ning I
dessa kostnader betydligt lägre.ärperna
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förorter,och dessasområden, storstädernaexpansivade ärI mest
kostsamhälften såkyrkogårdsförvaltningen barafastighets- och

för for-kostnaderna redovisaslägstalandsbygden. Depåsom
inflyttden starkatill dettaanledningEn ärortspastoraten.

vilketdecenniernadeunderfamiljerdit senasteningen av unga
kyrkogårdsforvalt-genomsnittligtbehovmedfört lägre änett av

under deökaemellertid successivtBehovet kommerning. att
decennierna.närmaste

kyrkans kärn-församlingsverksamheten, ärKostnaderna för som
de olikanågot mellanverksamhet, varierar pastoratsgrupperna

devarandra i tvåbetydligtligger änytterligheterna närmaremen
forvärdena,lägstahuvudfunktionerna. De noterasandra som

understiger medoch deförorterna i tätorterna,i störrepastoraten
värdena redovi-värdet. högstagenomsnittliga Dedet10 procent

städerna, 23glesbygden och deii större +for pastoraten res-sas
framgår tabellDettagenomsnittet.pektive 20 överprocent+ av

för hela riket.Andelkolumnen2.13,

andelarprocentuellaFörsamlingsverksamheten,Tabell 2.13. per
pastoratsgrupp

totalaAndelAndelFörsamlings-Pastorats- avav
verksamhets-förvärdetverksamhet-grupp

hela kostnader,riket,% %-A
4893Storstad 391
4790376Förort
47120stad iStörre
43stad 97Medelstor 409

90 41376Större tätort
103 41Mindre 43 1tätort

39109Landsbygd 459
40123Glesbygd §l§
43riketHela 420 -

för församlingsverk-kostnadernaalltsåAnalysen utvisar att
samlade totaltde olikasamheten i ärpastoratsgrupperna mer -

fastighets-särskilt,och,administrationforänsett gemensam- försam-förkostnadernakyrkogårdsförvaltning. De lägstaoch
förorter ochför iredovisaslingsverksamheten, pastoratensom
kostnaderna,de högsta73 procentstörre tätorter, motsvarar av

för fastighets- ochprocenttalMotsvarandeglesbygdspastoratens.
administ-och förkyrkogårdsförvaltning 48är procent gemensam

ration 58 procent.
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spännvidden deförsamlingsverksamheten har den minstaAtt av
tidigare knappasthuvudfunktionernaanalyseradehär är ett upp-

anmärkningsvärtocksåförhållande. Detmärksammat är mot
fördelade olikaiojämntbakgrunden prästtjänsterna ärattav

mellanvarierar 0,29Antalet prästtjänsterpastoratsgrupper. per
glesbygdspasto-ochförortspastorat 0,72 ikyrkotillhöriga itusen

forsamlingsverksamhetenrelativtorsak till den jämnaEnrat.
anställerprästglesaochdetorde pastoratenstörreatt annanvara

församlings-församlingsverksamhet t.ex.förpersonal prästerän
relativtde små ochutsträckning präst-assistenter i änstörre

starka pastoraten.

för-tabell visartill höger i 2.13längstSiffrorna kolumnen atti
relativtkärnverksamhetensamlingsverksamheten störreges--

storstäderna i övrigaförorterna tillstäderna och äniutrymme
stads- ochglesbygd. Ilandsbygd ochinklusivepastoratsgrupper

anspråkförsamlingsverksamheten 48i 43förortspastoraten tar -
verksamhetskostnaderna. För övrigatotalade pasto-procent av

andelen 39 41 procent.ärratsgrupper -

kyrkanfinnerpå tabelltillbakablick 2.12Vid att satsarmanen
kyrkogårdsförvaltningochpå fastighets-mycketlikanästan som

kyrko-respektive kronor420församlingsverksamhet 411på per-
för riket. Förmedelvärden helavägdatillhörig. Detta pasto-är

ochlandsbygdmindre tätorter,större tätorter,ratsgrupperna
kyrkogårdsförvaltningenochfastighets-glesbygd konstateras att

församlingsverksamheten.självaanspråki äntar mer resurser
kyrkogårdsförvaltningfastighets- ochföröverviktSärskilt stor

landsbygdspastoraten.uppvisar

nyckeltalFinansiella

belyser de olikatabellnyckeltalenfinansiella i 2.14 pastorats-De
aspekter.finansiellaställningekonomiska urgruppernas

harordningstal,tabellen,till högerlängst ikolumnenI summa
ställningenekonomiskapå densammanfattande måttslagsett

skapats. Varjeför olikade pastoratsgruppspastoratsgrupperna
respektivebestårvärde kolumneni pastorats-summan avav

exemplifierassiiferkolumn. kanDettaordningstal i varjegrupps
därförSoliditeten ochhar den högstaglesbygdspastoraten, somav

Nettokostnaderikolumn, %ordningstalet I nästa avges
glesbygds-bästa. delarvärdet det Härskattenetto, det lägstaär

landsbygdspastoraten.och medordningstalenpå 5 6pastoraten
Rörelsekapitalkolumnen iblir medelvärdet IOrdningstalet 5,5.

värdet det bästa. Här blirutgifter det högsta% ärexternaav
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glesbygdspastoratens placering vilket alltså ordningstalet.5 Iär
kolumn, Resultat har glesbygdspastoraten det hög-nästa näst

Ordningstalet blir kolumnenvärdet. I Finansnetto2. ord-ärsta
ningstalet Summan glesbygdspastoratens ordningstal blir4. av

1+5,5+5+2+4.17,5

nyckeltalTabell Finansiella2.14.

Rörelse- Resultat- SummaSoliditet ettokost- Finans-Pastoratsgrupp N 2
nader kapital kr/kyrko- ordnings-i % i% netto,

talskatte- tillhörig kr/kyrko-%av av ex-
tillhörignetto terna ut-

gifter v.Storstad 93 42 97 39 3870
Förort 40 27 25 3078 ü 1
Större stad 84 §0 256 8 2284 1
Medelstor stad 297 43 2382 78 5 1
Större 281 20,586 78 55 41tätort
Mindre 88 78 55 i ;05 Q5tätort
Landsbygd 90 83 53 300 73 16,5
Glesbygd 49 315 60Q 83 17,5
Hela riket 81 51 260 4984

erhållit det lägsta värdet har den bästaDen pastoratsgrupp som
på det detta mått deñ-ekonomiska ställningen år 1993 sätt som

Definitionen den bästahär. anspråk pånierats integör att vara
tillförlit-tänkbara torde ändå få betraktas tämligenmen som en

ekonomiska ställningen.lig på denmätare

de mindre har den lägstaPastoraten i 10,5,tätorterna summan,
den ekonomiska ställningen. bästoch har alltså bästa Näst är

följtlandsbygdspastoraten med glesbygds-16,5 tättsumman av
ekonomiska ställ-med Den17,5. sämstapastoraten summan

storstadspastoraten med Denningen uppvisar 38. nästsumman
förortspastoratenställningen har med 30.sämsta summan

föl-genomgång nyckeltalen de olika kolumnerna påEn i visarav
jande.

skall hela tiden komma ihåg de redovisade värdena härMan att
genomsnittsuppgifter varför enskilt värde kanär ett pastorats

ifrånligga långt de gruppvärdena.angivna

Soliditeten har glesbygdspastoraten landsbygds-Den högsta och
med respektive såDet innebär91 90 attpastoraten procent.

tillgångarna finansierademycket kapital. Annor-är egetav av
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respektive tillgångarnalunda uttryckt endast 9 10är procent av
skulder. lägsta Soliditetenmed lån och övriga Denfinansierade

forortspastoraten med respektiveochstorstadspastoraten 70har
finansieras respektivesoliditet. 22Här 3078 procentprocents

pensionsskulden rela-andra skulder. Om tagitsmed lån och upp
forortspastorats balansräkningaroch ioftare storstads-itivt än

detta anledning tilllandsbygdspastoratensglesbygds- och är en
soliditetstalen. Oavsettskillnaden mellanbetydandeden pen-
hantering råder dock härbokforingsmässigasionsskuldens en

nämndaskillnad mellan de pastoratsgrupperna.

nettokostnaderverksamhetens iredovisaskolumnI procentnästa
fdrsamlingsskatt plus bidragdefinierasskattenettot, somsomav

Kyrkofonden. huravgift till Måttet visarKyrkofondenfrån minus
nettokostnader-åt till betalagårdel skattenettot attstor somav

finansnetto,betala investe-finns kvar tillResterande attna.
sparande.ochringar

forortspastoratendetanmärkningsvärda härDet ärär att som
nettokostnadsandelen, iden lägsta 75uppvisar procent, trots att

till Kyrko-för det levereratsavdragortsskattenettot nettosom
lämnardenjufonden. Förortspastoraten pastoratsgruppär som

För-till det kyrkliga utjämningssystemet.bidragetdet högsta
mycketmedeltal kvar såsåledes 25har iortspastoraten som pro-

kostnader beta-verksamhetensefter detskattenettot attcent av
såväl har den högstaförortspastoratenförklaringlats. En är att

verksamhetskostnaden.lägstaskattekraften densom

storstadspastoratendetocksåDet ärattär värt noteraatt som
nettokostnadsandelen, Det inne-93redovisar den högsta procent.

medeltalendast har kvar istorstädernabär 7 procentatt av
finansnetto och sparande. Stor-for investeringar,skattenettot

förortspmedmånga likheteruppvisar i övrigtstadspastoraten as-
skillnad.uppenbaravseende föreliggerdettaitoren enmen

rörelsekapitaletåterges isiiferkolumnenden tredjeI procent av
omsättningstillgångar minusutgifter. Rörelsekapitalet ärexterna

betalningsbered-Måttetkortfristiga skulder. visar pastoratens
kort sikt.skap på

värdet påredovisar det högstastädernadeDet är större an-som
denoch alltså harrörelsekapital,delen 60 procent, genom-som

lägsta värdetbetalningsberedskapen. Detsnittligt största upp-
medforortspastoraten 40visar procent.
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fjärde sifferkolumnenResultat deni efter2 resultatet skatte-är
ñnansnetto.intäkter och mått beskriverDetta hur överskot-stort

verksamhetens driftskostnader inklusive finansiellaär närtet
betalda. Resultatet redovisas kronorposter kyrkotillhö-iär per

ng.

förMed undantag storstadspastoraten, uppvisar det lägstasom
resultat 2-värdet, kr kyrkotillhörig, värdena ganska97 ärper

för dejämnstora övriga Värdet högst forärpastoratsgrupperna.
mindre medi kr kyrkotillhörig och320tätorterpastoraten pr

lägst för i städer med kr kyrkotill-256näst störrepastoraten per
Värdenahörig. överskrider med undantag och väl inves-ett gott

teringsutgifterna kyrkotillhörig, mellan krvarierar 124per som
kyrkotillhörig storstadspastorat ochi kr glesbygds-292per per

storstadspastoratenSom har lägre värde på resul-pastorat. synes
för investeringarna.2 äntat

ñnansnettot,den kolumnen ränteintäkterI sista visas ärsom
räntekostnader. Om ñnansnettot negativt visar dettaminus är

skuldräntorna intäktsräntorna. Eftersom det förstörre änäratt
redovisas finansnetto framgårvarje positivtpastoratsgrupp ett

dvs. år rådde skuldtyngdhet hosingen1993motsatsen, att pasto-
allmänhet. mindre antal enskildai För ett pastoratraten var

förhållandena lika ñnansnettotdock Detinte störstagynnsamma.
mindre krredovisar kyrkotillhörig.i 105tätorter,pastoraten per

förortspastoraten för,värdet står krDet minst positiva 25 per
kyrkotillhörig.
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nivånregionalaDen3

stiftssamfällighet.domkapitel ochbiskop,stift finnsI ettett enen
biträdande biskop.ärkebiskop ochstift finnsUppsalaI enen

uppgifter vid deStiftssamfälligheten tillkom år 1989 attgenom
fördesstiftsnämnddomkapitel ochmyndigheternastatliga sam-

till kyrkokommu-frivilliga stiftsbyråarbetemed kyrkans enman
uppgif-begränsadeblev kvar medDomkapitletnal organisation.

ter.

församlingslivetsuppgift främjaStiftssamfálligheten tillhar att
församlingsarbete bland teck-Stiftet, främjautveckling inom att

andra språkfinska, samiska och påpåenspråkiga, samt att
vårdinrättning-sjukhus och andraandlig vård vidfrämja större

fredstid.förbandmilitära ikriminalvårdsanstalter ochvidar,

stifts-delsverksamhet finansierasStiftssamfälligheternas genom
frånutjämningsbidragstiftsbidrag och allmäntdelsskatt, genom

förekomma.kan UtöverutjämningsbidragKyrkofonden. Extra
strukturbidragstiftssamfälligheternatilldelasbidragnämnda

för särskildafördela mellanstiftsstyrelserna skall pastoratensom
behov.

gudstjänstlivochkyrkans lärauppgifter rörandeDomkapitlet har
förhål-arbetsgivaransvaret idelhar också storsamt en avm.m.

för dom-Stiftssamfällighetenstiftetslande till präster. svarar
kostna-Kyrkofonden bestriderkansliuppgifter medankapitlets

domkapitlet.ochför ledamöter iderna ersättare

följer biskopsäm-uppgiftersidan dehar vidBiskopen som avav
domkapitlet.stiftssamfalligheten ochuppgifter inombetet vissa

kostnader.for biskopsämbetetsKyrkofonden svarar

förvaltaskapitaltillgångarfinnsdomkyrkornaVid de äldre som
ochdomkyrkornaför underhållettillsärskilt. Avkastningen är av

fastigheterna.hörandede till dem

stiftssamfälligheternaDriften3.1 av

stiftssamfäl-förnettokostnaderochbruttokostnader,Intäkter,
redovisas ikalladehuvudverksamheter, härligheternas program,

undan-använda medföljer den SCBUppställningentabell 3.1. av
vidare tillfördelasstrukturbidragför pastoratssam-atttag som-

tabellresultaträkningen 3.2.medstället ifälligheterna i tas-
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olika miljoner krnettokostnaderbruttokostnader och iIntäkter,Tabell 3.1. program,

19931990Program
NettoIntäkt Kostn. %Netto °/oIntäkt Kostn. .

20 20 4014 14 4Förtroendemannaorgan 0
222 209 4313151 47Stiftskansli 12 163

24125 14församlhv 84 26 11 1Främjande 917av
88 1810 9846 14Stiftsverksamhet 6 52

19 23 8 1 110 8Utbildning 2
42 96 12 5425 18Fastigheter 7

484 100538321 100 54355Totalt 34
32 2756stiftsgårdar 137varav

kommenterasenskildadeutvecklingen inomInnan programmen
kraf-ökatkostnadernaintäkternasåvälkan konstateras att som
verk-fyra första heladeåroch Dessamellan år 1993.1990 ärtigt

underbildades 1989.stiftssamfálligheternasamhetsåren sedan
ochbruttokostnaderna med 52ökade medIntäkterna 59 procent,

Återigen jämfö-enklakan denmednettokostnaderna 51 procent.
gestaltadprisutvecklingenallmännamed denrelsen göras av

ochmellanmed 1990konsumentprisindex, 17 procentstegsom
1993.

stiftsfullmäktigedvs.fortroendemannaorganen,förKostnaderna
medmiljoner kr eller 40ökade med 6valdaoch övriga caorgan,

stiftssamfällighetemasAndelenochmellan 1993.1990procent av
oförändrad,docknettokostnader 4 procent.var

verksamhetsprogrammet.detStiftskansliverksamheten är största
anställ-kyrkokommunalaför kanslietskostnadernaingårHäri

ochkostnaderövrigastiftsadjunktema vissaforochningar samt
nettokostnaderkansliet. Programmetshörande till stegintäkter

nettokostnadsande-ochmellan 19931990med 38 procent menca
period, från till 43likväl under 47sjönk procent.len samma

forsamlingslivet.främjandeärDet programmetstörstanäst av
kontraktsprostar,resekostnader tillochhör arvodenTill detta

pastorsadjunk-pastoratsadjunkter,kontraktsadjunkter,tilllöner
för verksamhets-kostnaderkonñrmandkonsulenteroch samtter

omkringmedNettokostnaderna har ökatbefrämjande åtgärder.
nettokostnadsandelenmedanochmellan 1993199035 procent

från tillsjunkit, 26 24 procent.

stiftsverksamhet.verksamhetsprogrammettredje ärDet största
för försam-kostnaderstiftssamfälligheternasbokförsdettaUnder

samiskspråki-finskspråkiga,bland teckenspråkiga,lingsarbetet
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andlig vård vid speciella institutioner, eventuellt övertagnaga,
forsamlingsangelägenheter, bidrag till verksamheter, in-externa
formation, domkyrkoverksamhet och stiftsgårdsverksamhet.

verksamhetsprogramDetta har fördubblats mellannästan 1990
och och nettokostnadsandelen ökat, från1993 till14 18 procent

Nettokostnaderna for utbildning, det harminsta programmet,
ökat med tredjedel dess nettokostnadsandel har minskaten men
något, till 2 procent.

Fastighetsprogrammet, omfattarslutligen, de fastighe-s.k. övriga
domkyrka, biskopsgårdar, administrationsfastigheter,terna

hyresfastigheter och eventuella begravningsplatser, dvs. inte
egendomsnämndens skogsforvaltning. Här redovisas bidragäven
till stiftsgårdar. Detta nettokostnader har for-änprograms mer
dubblats mellan och och nettokostnadsandelen1990 1993 har
ökat från framgårtill Som6 9 den särskilda raden forprocent. av
stiftsgårdar längst tabellen deti de starkt ökade kostna-ärner

for stiftsgårdarnaderna förklarar det nettokost-mestasom av
nadsökningen detta Stiftssamfálligheternasi sats-program.

stiftsgårdarnaningar på har fyrdubblats under dessa år.änmer

Resultaträkning

Utvecklingen resultaträkningarna för stiftssamfálligheternaav
mellan och kan studeras1990 tabell Perioden1993 i känne-3.2.
tecknas kraftig framkomexpansion, något redan vidav en som
studiet tabell 3.1.av

kraftigaDet den ökningen ñnansieringskällorna, särskiltär av av
skatteinkomsterna, möjligort expansionen. Skatteinkoms-som

den intäktskällan ökade medterna, är största 54 procent,som
stiftsbidraget med utjämningsbidragen21 med 36procent, pro-

ñnansnettotoch med Strukturbidraget67 intecent procent. tas
med då detta fördelasbidrag vidare till pastoraten.
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stiftssamfälligheterna, miljoner krforResultaträkningTabell 3.2.

År 19931990 1991 1992
49 43 5434intäkterVerksamhetens

538423 49355 1kostnaderVerksamhetens
448 48432 374lnettokostn.Verksamhetens

339282220 247Skatteintäkter
Kyrkofonden:Från

203 199164 177stiftsbidrag- 181814 14utjämningsbidragallmänt- 11utjämningsbidragexta- 7060 6265strukturbidrag- 8684strukturbidrag 6 7 11Förmedlade
2518 3215Finansnetto
826671och bi- 96skatte-Resultat efter

och finansnettodraåsintäkter
108 96Avskrivningar

respektivebetydelse år 1990relativaFinansieringskällornas
framgår harSomsammanställning.följandeframgår1993 av

minskat.stiftsbidragensmedanandel ökatskattens

År SummaFinansnettoUtjämnings-StiftsbidragSkatt
bidrag " -

100 %4 %°/o3%4053 %1990
100 °/o°/o43 %34 %%1993 58

verksam-stiftssamfálligheternasutvecklingendenTrots stora av
uppvisarresultaträkningenochdriftsredovisningenenligthet

fyradeochföröverskott ettresultaträkningen vartstortett av
tillräcktdetsåhar varitResultatetåren. attstuderade stort av-

ansenlig ökningoch därutöveroch investeringarskrivningar en
Medomsättningstillgångar.och andrabanktillgodohavandenav

starkt ökat.balansräkningarnakapitalet idetandra ord har egna
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Investeringar3.2

verksamhets-påfördelningmedpå investeringarnaStorleken
tabell 3.3.iangesprogram

fördelade påinvesteringarStiftssamfálligheternasTabell 3.3.
krmiljonerverksamhetsprogram,

1993199219911990Program
812 713Stiftskansli
00Oförsamlliv 2Främjande av
0000Stiftsverksamhet
0000Utbildning

243 1130Fastigheter
32181545Totalt . 2101stiftsgårdar 3varav

aktuelladenunderstarkthar varieratInvesteringsbeloppen
stiftssamfällig-undervärdetfrån det högstafyraårsperioden,

viakr år 1990miljonerverksamhetsår, 45helaförstaheternas
årmiljoner 1992,ochår 181991värdet, miljoner,lägsta 15det

totalbeloppetpåStorlekenkr.miljonervärde,års 32till 1993
fastigheterpåinvesteringssatsningarpå deberoendevarasynes

År årfastigheter,kr imiljonerinvesterades 301990orts.som
uppgifter tabell 3.4,iveriñerasDettamiljoner.241993 somav
utgiftsslag.påfördelninginvesteringarnasvisar

påfördeladeinvesteringar ut-StiftssamfälligheternasTabell 3.4.
krmiljonergiftsslag,

199319921990 1991Utgjftsslag
. 2 241329anläggningarfastigheterInköp 0av

82 7inventarier 15ochmaskinerInköp av
92Anläggniligsentreprenader --

32181546Totalt i-.

denågotoch inventariermaskiner änköptesUnder 1990 avmer
årpåmed tankerimligtfår attåren. Dettaföljande varaanses

finansiering.reguljärmedverksamhetsåretförstadet1990 var
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3.3 Finansieringsanalys

Stiftssamfälligheternas tillflöde respektive utflöde medelav
framgår följande ñnansieringsanalys.av

Tabell 3.5. Finansieringsanalys för stiftssamfälligheterna, milj.
kr

År 1990 1991 1992 1993
Tillförda medel
Resultat efter skatteintäkter och 94 71 65 82
finansnetto
Ökning långfristiga skulder 25 25av

lånnya
Övr. rörelsepâverkande extra- 1
ordinära kostnader
Summa tillförda medel 119 71 65 108
Använda medel
N ettoinvesteringar 15 13 12 8
Övr. ökning anläggn.tillg. 29 2 2 24av
Ökning långfristiga ford- 251av

utlämnaderingar lån
Minskning långfristiga skul- 2 31 1av
der amorteringar
Inköp aktier, bostadsrätter, 2 6av
andelar
Övr. rörelsekapitalpåverkande 5 2 4
extraordinära kostnader
Summa använda medel -51 18 20 68
Förändring rörelsekapital i +68 +53 +40+45av .,

För och de fyra åren tabellivart 3.5 de tillfördaett noteras attav
medlen med marginal överskrider de användastor medlen. Det
innebär rörelsekapitalet har ökat medatt relativt beloppstora

årvarje betraktar stiftssamfälligheternaom man som en grupp.
Att enskilda stiftssamfálligheter inte uppvisar samma gynn-

ekonomiska utveckling kollektivet indikeras bl.a.samma som av
lån på sammanlagt miljoneratt 25 kr har upptagits undernya

Samtidigt1993. lika belopp lånats andraett stort ut av mer-ekonomiskt väl ställda stiftssamfälligheter. Detta behöver inte
innebära stiftssamfalligheterna har lånatatt varandra.av
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stiftssamfälligheternaförBalansräkning3.4

första helaför de fyrabalansräkningarStiftssamfälligheternas
tabellframgår 3.6.verksamhetsåren av

stiftssamfällighetsnivå, kmiljonerpåBalansräkningenTabell 3.6.

199319921990 1991
Omsättningstillgångar

248242165151bank, postgiroKassa,
38 402525kortsiktigaVärdepapper

5Obligationer
l0 12Förråd

Övriga 22 534 122omsättningstillgångar
303 345224164omsättningstillgångarSumma

Anläggningstillgångar
36 72 7160och anläggningarFastigheter

18201913Transportmedel, maskiner, inventar.
42 11bostadsrätter 0andelar,Värdepapper,

Övriga 6G651fordringar 2långfristiga
108 102 166anläggningstillgångar 75Summa v

405 511332239tillgångarSumma
Skulder

31lånTillfälliga ;
iÖvriga 9862 1 1skulder 57kortfristiga

765 9181skulder 58kortfristigaSumma .
16 451920Banklån
30 42Pensionsskuld

Övriga 23 67 11skulder 1långfristiga
Å 89.86 573951skulderlångfrisggaSumma .-

E151 113138 180109skulderSumma i -. i 267181130. 331kapitalSumma eggt
405A239kapitalskulderoch v3:..&#39;&#39;i332 511Summa eget z

ingårskogsförvaltning ej.Egendomsnämndens

uppbyggnadkraftigsuccessivpåvisarBalansräkningarna aven
på tillgångssi-anläggningstillgångarochomsättningstillgångar

kapi-omfattning. Detökat iSkulderna har intedan. egnasamma
redovisasfr.0.m 1992Dethar ökat destotalet attnoterasmer.

for lokalafallet denocksåvilketpensionsskuld,för ärbelopp
nivan.
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3.5 Förvaltade fonder

Bokforda tillgångar och direktavkastning ränta och utdelning
fonderforvaltade och donationer, stiftssam-på uppgettssom av
framgår fon-fälligheterna, tabell Huvuddelen torde3.7.av avse

förvaltas domkapitlen.der som av

fonder stiftssarnfälligheterna,Förvaltade vid till-Tabell 3.7
. miljoner krgångar och avkastning,

ÅrFondtyp 1990 1991 1992 1993 i
Fonder

tillgångar 36 64 62 75-
avkastning 4 4 5 6-

Donationer
tillgångar 0 8 100-
avkastning 0 0 1 1-

tillgångar 85Summa 36 64 70.,Summa avkastning 6 74 4
forvaltade Kammarkollegiet ingår.Fonder domkapitel ochav

3.6 Finansiella nyckeltal

rörelsekapitaletMed finansiella nyckeltal soliditet och iett par -
utgifterna stiftssamfälligheter-förhållande till de kanexterna -

ekonomiska ställning belysas ytterligare.nas

definieras förhållande till detSoliditeten det kapitalet isom egna
totala kapitalet. Rörelsekapitalet omsättningstillgångarna mi-är

kortfristiga skulderna.denus

nyckeltal for stiftssamfälligheternaTabell Finansiella3.8.

Finansiellt-nyckeltal 1992 19931990 1991v
Soliditet % % 66 % 65 %54 55

utgifterRörelsekap./Externa %23 % 31 % 37 % 37

sammanfattande intrycket tabell det råttDet 3.8 är attav en
stiftssamfálligheternas dessasstark utveckling ekonomi underav

fyra forsta verksamhetsår. Soliditeten betalningsbered-hela och
stiftssamfällighe-skapen har ökat. Detta gäller åtminstone när

betraktas ekonomiska mellani Den situationenterna grupp.
stiftssamfálligheterna bl.a. skill-varierar, beroende på den stora
naden stiftsskatt. Stiftsskattesatseni har under denuttag av
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mellan skattekrona iperioden varierat 2studerade öre per
Härnösands och Visby stift.stift iStockholms och 10 öre

domkapitelochBiskopar3.7

ärkebiskops-domkapitelsledamöter,för biskopar,Kostnaderna
for, framgårKyrkofondenbiskopsgårdar, vilkaochgård svarar av

för utlandskyrkoherdar ingår.kostnadernatabell. Avenföljande

domkapitel miljonerochför biskoparKostnaderTabell 3.9. m.m.,
kr

År";1199o. 1993. . . . 8,87,3lönerBiskopar, m.m.
löner 0,6 0,9Domkapitelsledamöter, m.m.

Ärkebiskopsgård biskopsgårdar 9,6och 6,8
Utlandskyrkoherdar 1,8 1,7

lzäs5iSumma 21,0

Ärkebiskopsämbetet avsnitti 4.1.tas upp

Äldre domkyrkor3.8

Sträng-Linköping, Skara,Uppsala,domkyrkorna iäldreVid de
förvaltningfinns särskildoch LundVästerås, Växjönäs, av res-

kapitaltillgångaroch andrafastigheterdomkyrkas samtpektive
underhåll.domkyrkans Igår tillfonder avkastning envarsav

kapitaltzillgångar.frågaLund idomkyrkan isärklass står om
falldettadomkyrkoråd, iförvaltas ärdomkyrkaDenna ett somav

myndighet.statligen

respektivekostnaderdomkyrkornasfinansierasallmänhetI av
samfällighet. Vidkyrkligaellerdomkyrkoförsamling större reno-

utgå.statsbidragkanveringar

kostnader för deintäkter ochsammandragtabellI 3.10 ett avges
förvaltningarna.särskildaenligt dedomkyrkornaäldre
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Tabell Intäkter och kostnader vid Lunds domkyrka3.10. och
äldre domkyrkor år miljoner kr1993,övriga

Intäkter Kostnader
Lund 13 11
Övriga äldre domkyrkor 11 9
Totalt 24 20vutgifter.ochInkomster

bidrag länsarbetsnämnden har lämnats tillStatliga via ett reno-
domkyrka, miljonerveringsobjekt vid Uppsala kr, och till två2,7

domkyrka, miljoner kr. Kyrkofondsbidragvid Lunds har1,5 ut-
med miljoner kr till renoveringsobjekt vid Lundsgått 0,4 ett

domkyrka.

sammanfattas bokfördaföljande balansräkning tillgångar ochI
förvaltningarnaskulder enligt de särskilda vid de äldre domkyr-

korna.

Sammanfattande balansräkning för Lunds domkyrkaTabell 3.1
äldre domkyrkor år miljoner kroch övriga 1993,

ÖvrigaLunds
dom- äldre dom-
kyrka kyrkor

Omsättningstillgângar 35 4
fondmedelAnläggningstillgångar inkl. 133 15

i 168 193Summastillgångar " - i p.Kortfristiga skulder 3 1
Långfristiga skulder inkl. donationskap. 20 6

kapitalEget 145 12
kapitalSumma Vskulder och 168 19"eget " .
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nivånDen centrala4

finnsfor Svenska kyrkan dels ärkebiskopen, dels deledningenI
centralstyrelsen och stiftelsen forkyrkomötet,centrala organen

verksamhet SFRV. I denna ekonomiska redogörelserikskyrklig
stiftelserna med inriktningde centrala på tjänstmedtas även tre

Svenska kyrkan utlandetutlandet: Svenska kyrkans mission, ii
stiftelsernaLutherhjälpen. betjänas den administrativaoch av

vidavdelningen SFRV.

Driften de centrala och utrikes-4.1 organenav
stiftelserna

intäkter och kostnader de olika verksam-tabell redovisas iI 4.1
centralsty-inklusive Svenska kyrkanshetsområdena inom SFRV

relse.

for olikabruttokostnader och nettokostnaderTabell Intäkter,4.1.
krverksamhetsområden SFRV år miljonerinom 1993,

NettokaVerksamhetsområde Intäkt Brutto- Netto-
kostn. kostn. andel,%.i

Kyrkomöte 10,2 10,1 80,1
Ombudsmöte 0 0,5 0,5 0

och sekretariat 24,6 20,3 16Styrelse 4,2
Forskningsrådet 2,0 7,5 5,5 4

lokalerAdministration 3,9 23,8 19,8 15o.
Församlingsnämnden 23,1 16,2 136,9
Utbildningsnämnden 19,23,5 15,7 12
Utrikesdirektorerna 0 1,7 1,7 1
Anslag 38,60 38,6 30

i149,121 128,6 100Totalt 20,6

omfattar Svenska centralsty-kyrkansStyrelse och sekretariat
for för juridik och förvalt-relse, styrelsen SFRV, sekretariatet

for teologi och ekumenik Svenskasekretariatet Kyr-ning, samt
Information.kans

omfattar direktorerna hos de utrikes-Utrikesdirektorerna tre
Lutherhjälpenstiftelserna Svenska kyrkans mission, och Sven--

utlandet anställda SFRV.ska kyrkan i är avsom-

uppgått till miljoner kr, har redovi-Under Anslag, 39närasom
SFRV:s anslag till bl.a.organisationer, utbildnings-externasats

anstalter och internationella ekumeniska organisationer.
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inklusiveför SF RVuppgifternaredovisadetabellde 4.2iUtöver
årKyrkomötetförkostnadernakancentralstyrelsen attnämnas

kr.miljonertilluppgick 10,21993

Resultaträkning

dvs.centralaför deresultaträkningsammanfattande organen,En
år 1990och SFRV,centralstyrelsekyrkansSvenskakyrkomötet,

tabell 4.2iredovisasår 1993,respektive

miljoner krcentralafor deResultaträkningTabell 4.2. organen,

ÅrÅr 19931990
2118intäkterVerksamhetens

149-107kostnaderVerksamhetens -
-128-89nettokostnaderVerksamhetens

14279Kyrkofondsanslag
06Övriga bidrag
14gåvorochKollekter
53Finansnetto

203och finansnettobidragefterResultat
12Avskrivningar

191kapitalFörändring egetav
samlokalisering.föranslagkrmiljoner iVarav 15

centralstyrelsenkyrkomötet,finansierastabellenframgårSom av
Verk-kyrkofondsanslag.uteslutandeSFRVoch nästan av

och 1993;mellankraftigt 1990ökatharsamhetskostnaderna
kostna-dockUnder 1993mednettokostnaderna 44 procent. var

beroende påbudgeteradeoch 1995förde 1994derna högre än
Uppsala.hus itillsamlokaliseringen ett
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utrikesstiftel-for de s.k.resultaträkningartabell visasI 4.3 tre
och Sven-LutherhjälpenSKM,missionSvenska kyrkansserna

utlandet SKUT.kyrkanska i

krmiljonerutrikesstiftelserna,forResultaträkningTabell 4.3.

Lutherhjälpen SKUT iSKM
7 19931993 19901993 19901990. i

19 36002intäkter 3Verksamhetens
13 -50 -75-195 -2-126kostnader -94Verksamhetens

-39i-213 -31-195nettokostnader -124-91Verksamhetens
370 20 100Kyrkofondsanslag

0044544124statsbidrag
10 12193131bidrag 56 74Kollekter, gåvor, övriga

01812 17 11Finansiellt netto
Öf2ñnan- 10177ochbidrag -4efterResultat rv "siellt netto . .

20 1000Avskrivningar
235 0002Extraordinärt netto

1002 772kapital -2Förändring Egetav

följandeutvecklats pånettokostnader har sättVerksamhetens
Lutherhjälpen 9SKMoch 36 +mellan år 1993: procent,1990 +

SKUT +26 procent.procent,

Balansräkningar4.2

centralsty-kyrkomötet,centralaför deBalansräkning organen,
fram-ochår 1993utgången 1990avseenderelsen och SFRV, av

tabellsammandrag 4.4.går i av

miljoner krcentralaför deBalansräkningTabell 4.4. organen,

ÅrÅr3i990 1993
. . 4125bank, postgiroKassa,

Övrigt 612
4737Summa omsáttningstillgángar

108fonder 8inkl.Anlaggningstillågar
155"45tillgångarSumma -
1420skulderKortfristiga

81fondkapitalinkl. 0Långsiktiga skulder
6025kapital inkl. avsättningarEget

kapital 155skulder och -45Summa eget
fondforvaltning miljoner krGemensam 81
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medökat 60tillgångarnaMellan och har procentår 19931990
långsiktigaNågraminskat.kortfristiga skuldernamedan de

redovisasskulder inte.

balansräkningarföljandeutrikesstiftelserna redovisasFör avse-
ende utgången år 1993.av

Lutherhjälpen ochfor SKM,årTabell Balansräkning 19934.5.
miljoner krSKUT,

Luther- SKUTSKM
hjälpen

48 44bank och postgiroKassa,
Övrigt 15 427

63 831omsättningstillgángarSumma
01031Redovisningsmedel

116112inkl. fonder 114Anläggningstillgcjggar m.m.
75 124145 1tillgångarSumma

26325Kortfristiga skulder
59fondkapital 1166Lángfristiga skulder inkl.
6310154kapitalEget

124kapital 175145skulder ochSumma eget

Ärkebiskopsämbetet4.3

riksplanetuppgifter påsärskildaärkebiskopensMed hänsyn till
Ärkebiskopsämbetet självstän-inrättatsanslutning tillhar i ett

storlekkostnaderfor dessKyrkofondenkansli.digt varssvarar
sammanställning.framgår följandeav

ÅrÅr 19931990
Ärkebiskopsämbetet, kr 2,4miljoner 1,7
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Underlag för bedöma förekomstenatt dubbel-av
arbete mellan riks- och stiftsnivån

I Statskontorets uppdrag ingick bl.a. fram översiktligtatt ta ett
underlag för bedöma det förekommeratt någon formom av
dubbelarbete mellan på riks- och stiftsnivån.organen

kartläggningsarbetetI har Statskontoret vid sammanträden
intervjuat företrädare för Svenska kyrkans centralstyrelse och
Pastoratsforbundet. Vidare har vi talat företrädaremed för samt-
liga stiftskanslier. Några stiftskanslierna begärde få åter-attav
komma med synpunkter efter några dagar, alla har dock intemen

det.ort

Vår uppgift belysa huruvidaär dubbelarbete förekommeratt såi
omfattning det harstor sådan ekonomiskatt betydelse detatt

kan påverka budget och anslag. Det underlag fått framvi tyder
inte på dubbelarbete mellan de tvåatt nivåerna skulle före-
komma någoni omfattning.större De uppgifter fåttvi vidareär
mycket samstämmiga. Vid våra kontakter har efterfrågatvi även
kvantiñeringar dubbelarbetet arbetstidi eller kostnaderav men

lyckatsinte få några användbara uppgifter. berorDet på kyr-att
kan harinte något redovisningssystem medger enklasom sam-
manställningar. En djupare analys dock möjligär att göra t.ex.
inom utvalt område.ett

Vi har valt redovisa underlagetatt någon källautan ochatt ange
prioritera de olika områdena.utan att

Utvecklingsarbete

I princip rikskyrkan för generellt användbart utvecklings-svarar
arbete, handböcker ocht.ex. stimulansmaterial kring guds-
tjänsten. Stiftsnivån sedan för information och spridaattsvarar
materialet till församlingarna. Något dubbelarbete betydelseav

förekomma.inte Men det har förekommit stiftenanses ävenatt
liknandegjort insatser. försökerMan träffas och göranumera

överenskommelser för lösa sådana frågor.att
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rekryteringsfrågorUtbildnings- och

klar bodelning finnasI mellan riks- och stifts-stort sett anses en
nivåerna utbildnings- och rekryteringsområdena.inom Också

Pastoratsforbundetmellan och riks- och stiftskyrkan finns en
uppfattning for vad.om vem som svarar

När det gäller utbildning nytillträdda kyrkoherdar och grund-av
läggande prästutbildning anordnar riksnivån forkurser dessa.

stiftsnivånMen har ambition och sinöveratt sättataen egen
profil stiftpå utbildningen. har högreVissa ambitioner andra.än

Diskussioner pågå på vilken fortbildningennivåuppges om av
skallpersonalgrupper ligga.större

Från några stift har framförts det finns gråzon mellan stif-att en
och pastoratsforbundet utbildningsfrågor,i skulle kunnaten som

lösas Stiften svarade for kompetensområdet berörattgenom som
forsamlingsvårdandeden personalen kyrkans kärnuppgifter och

Pastoratsförbundet för den personalen.övriga

lagstiftningsamband med berörI kyrkan träder iatt ny som
förekommerkraft det enstaka falli kurser ordnas på bådeatt

stiftsnivå.riks- och

Sammantaget förekommabedöms dubbelarbete inomvisst
utbildningsområdet. detta knappastMen något problem.är stort
Något resursslöseri kan påvisa. Områdetvi inte styrs genom
vad efterfrågan.kan kalla naturlig kurserDe detman en som
kommer till genomförs.anmälningar På vilken nivå dessa sker
har avgörande betydelse.ingen

Barn- och familjearbetet

Inom detta område svarade tidigare riksnivån for utarbetandet
Stiften förmedladematerial vidare till församlingarna.av som

Stiften har ofta konsulenter fram sådanttarnumera egna som
material och rikskyrkan har begränsat arbete det utförssitt om

stiften. riksnivåninom Det avvecklar verksamhetsin iattuppges
stiftentakt med anställer specialutbildade konsulenter.att egna

Om detta den rationella lösningen kan ifrågasättas.är mest
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Byggnadsfrågor

detta område har uppdelning skett såInom konstnärligaatten
arkitektfrågorkyrkobyggnads- och handhas rikskyrkan medanav

Pastoratsförbundet för frågorna.de byggnadstekniskasvarar

Frågan bidrag till kyrkobyggnader har exempelnämntsom som
Stiften får församlingarnaspå dubbelarbete. bidragsansökningar

stiftskansliernapå har regelremiss i mycket litet anföraattmen
den information Kyrkofonden redan har.utöver som

Avtalsområdet

förekommeravtalsarbetet dubbelarbete eftersom kyrkansInom
arbetsgivarfrågor flerahandhas arbetsgivarorganisationer.av

Kyrkomusiken

stiften finnsInom regel både musikkonsulent och dom-i en en
Ävenkyrkoorganist anställda för kyrkomusiken. på central nivå

församlingsnämnden finns musikkonsulent, någotinom en men
förekommadubbelarbete knappast mellan riks- ochuppges

stiftsnivåerna.

frågorJuridiska

ñnns Pastoratsför-Juridisk kompetens representerad både på
och stiften. frågorbundet Det möjligt ställa till bådainom är att

frågainstanserna något dubbelarbete det knappastärmen om.
kan det svårt för församlingarnaDäremot till vilkenatt vetavara

Ävende skall vända med frågeställning.organisation sig viden
finnsKyrkans centralstyrelse juridisk kompetens där hand-men

läggs endast rikskyrkliga frågor och rådgivningingen utåtriktad
juridiska frågor.iges

Övriga frågor

flera stift framförtsFrån har synpunkter på arbetet med ansökan
stiftsbidrag. fråga dubbelarbete egentligDet inte iärom om

omfattandeMen budgetarbete läggsmening. att ettman menar
år från stiftens sida för formellt kra-varje att motner svara upp

ansökningshandlingarna. arbete uppfattasi Detta onö-ven som
digt stiftsbidraget normalfalletdå räknas schablonmässigti upp
för nästkommande år. Bidragsansökningarna föredras både i
Centralstyrelsen och Kyrkofonden. skullei Enligt våra kontakter
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det kunna räcka med ansöka bidragen år3-5 ochatt vart attom
det dessemellan normalfallet räknadesi automatiskt och attupp
Centralstyrelsen beslutande instans.var

stift harEtt talat bristande mellan riks- ochpar om samsyn
stiftsnivåerna. väcker stiftsnivånDet irritation på rikskyrkannär

frågor vänder direkt församlingarna.i vissa tillsig normalaDen
handläggningsgången borde kyrkomötet lägger uppdragattvara
på rikskyrkan bereder och överlämnar frågan stiften,tillsom som

för församlingarna fåri sin del de färdiga försla-tur attsvarar av
gen.

stiftFlera har efterlyst på riksnivån skulleäven att man sam-
ordna erfarenheter från stiften föroch förmedla idéerattsvara
och lösningar vid överläggningar.gemensamma

Exempel på dubbelarbete framförts verksam-är närattsom nya
heter förekommer det både stiftsplanriks- ochstartas att ägnar

kraft frågor.tid och åt dessa frågaDet regel utvecklings-iär om
följsarbete korrigeringsfas då överenskommelsersom av en om

ansvarsfördelning mellan rikskyrkan stiften träffasoch lösersom
problemen med dubbelarbete.

Kyrkomötet och ombudsmötet med deras kansliresurser har fram-
förts påexempel dubbelarbete/dubbelorganisation. Tan-ettsom
ken bakom uttalandet det borde möjligt slåär att attvara

dessa tillmöten ett.samman

Organisationen

Vår studie kyrkans verksamhet har lett till övertygelsenav oss
förekommerdet däremot omfattande dubbelarbeteatt av annan

skulle kunna kallaMan denna andra form dubbelarbetetyp. av
för organisatoriskt dubbelarbete.

vill fråga eftersomVi denna kanutjämningssystemta ettupp
konservera organisationsformer medel skjuts till såatt attgenom

organisationsformericke rationella kan leva vidare.

Vår uppfattning Svenska kyrkan organiseradinte påär att är
för uppgifterbästa de den har. förstaI hand allasätt vi attanser

de strukturer under årens lopp etablerats för börstyrningsom
förenklas. Eftersomkunna dessa har påverkan på deäven

anställdas och frivilligarbetandes insatser blir följden sannolikt
måluppfyllelse vad möjligt.sämre änen som vore
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förefaller sålunda komplexOrganisationsstrukturen utövervara
mångfald konkurrerandeharvad verksamheten kräver. Den en

olikabeslutande på många nivåer.och överlappande Det ärorgan
därigenom kanbra många sigmöjligen att engagerapersoner

finnskostsam. ocksåkomplexa organisationen Detden ärmen
synpunkt eftersom avståndet fråndemokratiskbetänkligheter ur

långt och mångaenskilde väljaren tillden sin ärrepresentant
beslutsfattarnas inför väljarna däri-indirekt ochgånger ansvar

urholkat.riskerar att varagenom

för demokratiskfrågan vad behövs styrningOm ställer somman
väsentligt mindreskulle blikyrkans verksamhet, svaret enav

färrebetydligthardagens. Kommunernaorganisation än t.ex.
verksamhetbedriver många gångerförtroendevalda och störreen

nuvarande denorganiseraekonomiska Deti sättet atttermer.
förbrukarmedför de kyrkanverksamhetenkyrkliga att pengar

möjliga kyrkliga verksamhetför uppnåanvändsinte mestaatt
med bästa kvalitet.

ofta Kyrkan har någonstrukturerna små. inte ilokalaDe är
strukturförändra lokalautsträckning lyckats sin t.ex.större
församlingar.sammanslagningellerstörre pastorat avgenom

befolkningsförflyttningar har detta lett tillårhundradenEfter av
församlingarnade små ochverksamhet i ärpastoratensomen

Siffermate-färre ñnns.medlem kyrkotillhörigadyrare ju somper
finns andra delen Statskontoretsdetta i denrial visar ut-avsom

förklaring till höga kostnadernaviktig deredning. En är att
proportionellt mindreadministrationskostnaderna blir istörre

struktu-kostnaderna i mindrestrukturer. Att är stora per person
håll. bör rimligenockså på andra Dettahar visats ettvararer

för kyrkan. bör möjligtviktigt strategiskt problem Det attvara
kyrkotillhörigasñnna struktur de intressebättre utan att aven

behöver åsidosättas.bra kyrklig verksamheten

konkurre-lokal form dubbelarbete de mångaEn ärannan av
finnsfinns församlingar och Därrande i pastorat.styrsystem som

kanslichef och kyrkorådsordförande medofta både kyrkoherde,
ansvarsområden. detta också harpå många håll oklara Att ett
det kan antyds i denslag ipris mätasänannat som pengarav

harmobbning. oklara styrsignalernaaktuella debatten De avom
antaletyrkesinspektörer orsak till det högavissa angetts som

mobbningsfall kyrkan. För undvika liknandeinom negativaatt
föreslogeffekter införandet den stiftsorganisationenvid av nya

stiftet skulle ledas biskopen, ordningStatskontoret att somav en
också genomfördes.
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:saaSSTATSKONTORET ;PM

Uppdragsenhet 1995-04-041

både Försam-skerstiftsplanet attpåDubbelarbete t.ex. genom
stiftssamfálligheterna arbetarochpastoratsförbundetochlings-

undvika kollisio-Överenskommelser forsluts attstiftsnivån.på
administrationskost-fungera. Menförfaller idettaoch stortner

krävs.eftersomsannolikt höga separatablirnaderna organ

fyradeexempliñeraskanriksplanetpåDubbelarbete genom
artikelserien Ny-hartidning iKyrkansparallella styrsystemen.

använderartikeln termenKyrkans styrsystemvald ritat-95 upp
lösningarnaändamålsenliga idetreflexionmaktsystem utan om

dubbelarbete.innebärdeeller att

pastoratsförbundochförsamlings-kyrkansSvenskahar viFörst
frivilligdetgrundenpå ärvilar attlegitimitetDessSKFP. en

stiftssamfällighe-ochförsamlingar, pastoratsammanslutning av
ter.

nämnderdessmedSFRVverksamhetrikskyrkligförStiftelsen
legitimi-haroch sinmaktenpolitiskadendelutgör avannanen

verksamheten.kyrkligafrivilligadensprungettet ur

kyrkanssigsekretariatmed dessCentralstyrelsen sam-somser
kyrkomöte.ochkyrkolagfrånlegitimitetoch har sinledninglade

tvådemellanfinns senastepersonalunioner organen.Vissa

imed legitimitetför sigstyrningenprästerliga är systemettDen
karaktär.biskopligaochbekännelsekyrkans

regeringensfunktionerna,statligade t.ex.kommerTill detta
KammarkollegietsochKyrkofondensärenden,kyrkligabeslut i

verksamhet.

dessa inteforåren lagts attmöda harMycken organnergenom
finnsavtalFungerandeansvarsområden.medkollidera sinaskall

varförförklaragällerdetSFRV. Nåroch attSKFPmellant.ex.
underkas-skalloch liv inteläramaktenprästerligaden vara
svenskpåutvecklatsteologihelbeslut harpolitiskatade en

aktivakyrkligtBlandkärnområdet.skyddasyftebotten i att
nöd-existerande ärde styrsystemenuppfattningfinns att enen

svenskadentillhörDekyrkans väsen.ochvändighet ursprungna
själv-med detifrågasätts inteochkulturen t.ex.inomkyrkliga

enhet.bordekyrkanklara attargumentet vara en
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gsTATsKONTORET PM 7

Uppdragsenhet l 1995-04-04

vågar dock påstå innebär dubbelarbete.Vi Admini-att systemet
blir har också funnitstrationskostnaderna Vi tecken påstora. att

mycket arbete läggs på klarlägga Styrsignalerrevir. blirattner
sannolikt oklara och många beslut måste dras olikai instanser.

resurskrävandeSystemen deni meningenär att stora resurser
vid liv och informeragår åt till hålla varandra.att systemen att

har möjligt bygga eftersom kyrkanDet varit att systemenupp
har erforderliga ekonomiskatillgång till skatt.resurser genom

kyrkligskulle möjligt åstadkomma betydligtDet attvara mer
verksamhet med och med enhetligtett styrsys-samma resurser

finns uppfattning nuvarande bra efter-Det äratt systemtem. en
maktbalans. demokratindet innebär Men bättreärsom en en

maktmissbruk. och liv kan skyddas frånLära otillbör-garant mot
liga beslut på Andra kyrkor känner till ochvi andrasätt.annat
ideburna har lösningar på problemet.organisationer

förändring kommeremellertid optimistiskaVi inteär attom en
förändring skall möjlig räckerkunna ske. För inteatt att varaen

finnas förändringar,förnuftsresonemang. måste vilja tillDet en
Eller också ñnnaskrismedvetande. måste detett ettt.ex. yttre

omvandlingstryck, minskandet.ex. resurser.

fåkyrkan skulle kunna mycketSvenska sin egentligaut avmer
för förmågaverksamhet Men kommer haatt attpengarna. man

strukturförändringaråstadkomma de detta möjligtgörsom

fullt utreda kostnaderna for detmöjlig nuvarandeDet är att sys-
föreslå förenklingar för- ochoch med beaktande nack-temet av

delar. utredning kyrkans kan utgångs-En organisation sintaav
frågor.punkt följandei

Vilka behov hos dem tillhör kyrkan vill något åtgörasom man-

Vilka mål vill uppnåman-

förVilka aktiviteter vill bedriva uppnå demattman-

Vilka personella krävs for dettaresurser-

Vilka ansvarsområden bör ha och hur skall samverkanman-
säkerställas
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cars§sTATsK0NT0RET PM s

Uppdragsenhet 1 19.95-04.04

bedömningSammanfattande

funnit några inslagvår kartläggning har dub-I vi inte stora av
stifts- ochbelarbete traditionell riksnivåerna.i mening inom

finns dock begränsade inslag dubbelar-Som detvi visat vissa av
kyrkan påbete. dels det vårt intryck självMen är är vägatt att

områdena rådgivningtill detta, dels dubbelarbetet inomrätta är
utbildning den karaktären samordning kanoch inteatt en geav

besparingar.några stora

finns mycket möjligheter för kyr-detDäremot vi att storamenar
for förenk-få kyrklig verksamhetkan att pengarna genommer

och strukturer på alla nivåer inomlingar organisa-styrsystemav
effekt det befintliga utjämningssystemettionen. En är sanno-av

frågor.med dessalikt behövtinte itutaatt man
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Inledning

1995februariiuppdrogKyrkoutjärrmingsutredningen Kuu ut-genom
till-utreda"attförfattarenNordlingCarl-Einarredningsmannen om

denna till-och hurstrukturell faktortill Svenska kyrkanhörigheten är en
åren". Vidfem till tiodeutvecklas underhörighet kommer närmasteatt

från utredningenframgickutredningsmannenmeddiskussionerna att man
påverkadeskostnaderpå slagvilkaockså synpunkterönskade avsomav

icke-kyrkoanslutnal samfällig-ochipå denstorleken pastoratgruppen
alltså delar:olikainnefattadeUppdragetheter. tre

intebefolkningen imån andeleni vadklarläggal Att pastoratett somav
strukturella fak-medsammanhängerkyrkanSvenskamedlemmarär av

margi-eller endastsida intefrånfaktorer pastoratenstorer mansom
påverka.nellt kan

detförkostnadermån medfördeti vad2 klarlägga attAtt pastoratett
Svenskamedlemmarintemångafinns ärinom avpastoratet personer som

såi fallkostnaderdessavilken är.kyrkan typsamt av
befolk-helaSvenska kyrkantilltillhörigaandelenbedöma hur3 Att av

tioårsperiod.utvecklas underkommerningen att en

Även har deproblematikdeluppgifterna berörde gemensamtre enom
varandra ochsamband medutredningsuppgifter här inget närmaresom

uppgiftenförstadenBeträffandeför sig.fortsättningenbehandlas ide var
befolk-SCB:sochstatistikSvenska kyrkansutifrån uppgifterkan ur- viktigabeträffande densamband fastställaspreciseradeningsstatistik - medanbefolkningenandel utgörinvandrarnasfaktorstrukturella avsom

Beträffande dendiskuteras.kanfaktorer endaststrukturellamöjligaandra
underlag in-osystematisktdelvisochbegränsatuppgiften harandra ett

förföreträdaretelefonsamtal medi ochbesök pastoratenhämtats genom
icke-kyrkomedlemmarpå vilkadiskuterasutifrån materialdetta sättoch

tredjeBeträffande denekonomi.påbelastningkan utgöra pastoratensen
andelpåverkar hur denförhållandenolikauppgiften diskuteras avsom

på-förändras. DenSvenska kyrkanmedlemmarbefolkningen är avsom
undericke-kyrkomedlemmarhaft andelendessa faktorerverkan se-
redovisas.faktorertillkommandeeffektermöjligaår beskrivs och avnare

Sverigebefolkningen iandelhurNågon direkt stor somavomprognos
år 20052000 ellerSvenska kyrkanmedlemmarkommer att avvara

1 uttryckliknande"icke-kyrkoanslutna" ochanvändesfortsättningenHär och i termen
delSvenska kyrkan";anslutna tillintekortform för "personer är stor avensomsom "kyrkor".definierar sigsamfundtill andraanslutnanaturligtvisdessa är somsom
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kan emellertid inte med hänsyn mångatillgöras de faktoreratt av som
påverkar andelen kyrkomedlemmar mycket osäkra.är

2. Invandringens betydelse för andelen
medlemmar i Svenska kyrkan;

på pastoratsnivåanalysen

Antalet icke-medlemmar Svenska kyrkan har ökat kraftigt under deav
19932åren. Enligt kyrkostatistiken för invånareantalet i lan-senaste var

det inte tillhörde Svenska kyrkan 000 vilket1 114 12.7motsvararsom
hela befolkningen. Detta kan jämförasantal med antalet icke-procent av

kyrkomedlemmar 1977 år slutårvilket fögai dramatisk förstautgör en
tjugofemårsperiod efter den fortfarande gällande religionsfrihetslagens
ikraftträdande 1952 gränsåroch dåperiod rörligheten ochmot uten ur

tidigare3Svenskain i kyrkan blev Då antalet icke-avsevärt större än var.495medlemmar 000 6.0eller befolkningen.hela Man kanprocent av
alltså iaktta såväl antalet icke-kyrkomedlemmar den andel deatt ut-som

hela befolkningen fördubblades femtonårs-under dryggör änav mer en
period. Material kommunnivå och gällande endast svenska medborgare
visar ökningen andelen icke-kyrkomedlemmar 1978mellan ochatt av

landet4.1992 fenomen genomgående hela Andelenöverettvar som var
icke-kyrkomedlemmar ökade i 284alla landets kommuner; variationema
mellan kommunerna emellertid medanoch ökningstal kring tioär stora

vanliga i storstadsområdena såkommunerna i inskränkte sigprocent var
ökningstalen till två-tre mångai glesbygdskommuner.procent

En ändring i sammansättningen icke-kyrkomedlemmar underav gruppen
den femtonårsperiodenaktuella värd denAv knappa halvaär att notera.
million invånare i Sverige inte medlemmar Svenska kyrkansom var av
1977 ungefär hälften svenska medborgare och hälften icke-svenskavar
medborgare. invånareAv de 1.1 millioner 1993 inte medlemmarsom var

Svenska kyrkan två tredjedelar svenska medborgare medannästanav var
dryg tredjedel utgjordes svenska medborgarskap.en utanav personer

Denna proportionsförskjutning får såintressant inte tolkasär attmen
många infödda svenskar skulle ha lämnat Svenska framgårkyrkan; detta

tabell pål bygger kyrkostatistiken år.för olika Uppgifternaav som om
utträden och inträden innefattar alla medan däremot uppgifterna i den

2 Många de uppgifter redovisas i fortsättningen från årgångarhar hämtats olikaav som av
Svenska kyrkans statistik. Denna statistik insamlats årligen församlingsnivåhar sedan
1970 och handhas Svenska kyrkans forskningssekretariat. Några uppgif-numera av av

publiceras i olika sammanhang uppgifternahuvuddelen finns inte i tryckttema men av
form samlade iär Det sistnämnda uppgifterpärmar. dessa utnyttjasär här och iutan som
fortsättningen inga direkta hänvisningar till varifrån uppgifterna hämtats.ges
3 Se Gustafsson, Göran: Medlemskap Svenskai kyrkan; Gruppskillnader och föränd-
ringstendenser. 53-85 i Alwall, Jonas Perspektiv Svenskautg.: kyrkans statistiks
1972 Tro Tanke 1993:9. 55.s
4 Se Gustafsson. Göran tabellbilagan 82 ff.a.a., s
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sista kolumnen endast innefattar Denna diskrepanssvenska medborgare.
sammanhänger med materialets beskaffenhet torde inte ha någonoch

eftersombetydelse kan utträderde respektivestörre anta attman som ur
Svenskainträder i kyrkan till medborgare.övervägande del svenskaären

inträden Svenska 1978-1993.Tamil Utträden och i kyrkanur
Andr, antaletav

Ug Qtgäqçg lnträggn Intr llttr, förh, fQrçgt-
800 -281978 31 2 200 +38 300000

1979 21 400 3 200 -18 200 +27 200
1980 12900 5700 -7 200 +17100

900600 4 -6 700 +25 3001981 11
1982 400 90014 4 -9 500 +25 300
1983 12 600 5 201 40-7 +17 200
1984 400 90013 5 -7 500 +27 000
1985 800 50014 5 300 +27 600-9
1986 400 40013 5 -8 000 +21 700
1987 600 00012 5 -7 600 +29 700
1988 100 7014 5 -8 400 +20 100
1989 12 400 +31 3006000 -6 400

5 300 +25 6001990 14 000 -9 700
12 300 7 300 7001991 -5 000 +52

1992 400l 1000 6 700 -4 300 +22
1993 14400 6500 -7 100900 +51

Tabellen visar utträdena Svenska frånkyrkan bortsett under deatt ur -
två årenförsta periodden tabellen omfattar inte varit särskiltav som -
många och de dessutom till inte obetydlig del kompenseratsatt en genom

icke-medlemmar begärt inträde i Svenska Nettoförlustenkyrkan.att un-
150 000der hela perioden drygt vilket ungefärmotsvararvar personer

två befolkningen.hela Mot kandetta antaletsättaprocent attav man
svenska medborgare inte Svenskamedlemmar kyrkan underärsom av

period ökat med 450 000änsamma mer personer.

Sammanställningen bådade resultaten antyder inte helt överraskandeav
mycket förändringendel i den andel befolkningen äratt storen av av som

medlemmar Svenska kyrkan sammanhänger med huvuddelenattav av
invandrarna inte blivit medlemmar Svenska kyrkan. Enligt uppgifternaav
för 1993 endast 20 de utländska medborgare halvczaprocentvar av en
million Sverigebosatta i Svenskamedlemmar kyrkan. Isom var av en
undersökning i län de storstadslänen och ytterligare invand-tre tresex -

län med uppgifter från 1980-taletmitten framgick detrartäta attav-
endast obetydliga andelar fråninvandrarna alla länder bortsettnästanav
från någrade nordiska länderna, Estland Lettlandoch länder vari-samt
från många adoptivbarn hämtats blivit Svenskamedlemmar kyrkan;av
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några skillnader fanns inte förvärvatmellan dem svensktstörre som
medborgarskap5.medborgarskap och dem hade kvar sitt utländskasom

faktorer bakomuppgiften strukturellaMed klarlägga eventuella attatt
såSvenska skiftar mycketbefolkningen tillhör kyrkanandelen av som

olika bakgrund de resultatmellan detär presenteratspastorat mot somav
imån icke-kyrkomedlemmarsjälvklart vad andeleniprövaatt pas-ovan

andel invandrarnaoch beroende hursamvarierar med är stortoraten av
struktu-princip den endabefolkningen i Detta iärutgör pastoraten.av

påfinns tillgängligt kanrella faktor med det material prövassomsom --
också dis-underlag förmeningsfullt denna prövningsättett engermen

inågra betydelse för variationenandra faktorer kan hakussion somav
andel kyrkomedlemmar.

icke-kyrkomedlemmarandelFör prövningen samvariationen mellanav
två datauppsättningarolikaandel invandrare i haroch utnytt-pastoraten

pastoratsnivå 110 och analysenBåda uppgifter enheterjats. har l
ekonomisk utjäm-alltså mellan vilkagäller inte enheter desomsamma

fått enheter ining sker inom Svenska kyrkan; alla har utgörapastorat un-
ingår samfälligheter eller inte.i kyrkligadersökningen deoavsett om

merarbeteskulle medfört tämligenDetta motiveras med det stortettatt
samfällig-uppgiftertilluppgifternalägga pastoratenatt omomsamman

likablivit riktigtutfallet beräkningarna inteheter. Sannolikt hade en-av
analyserna;låtit flera vidsamfällighettydigt ersätta pastoratom man en
både andelbeträffarutjämnade vadsamfälligheterna betydligtär mer

och denvadicke-kyrkomedlemmar andel invandrareoch ärän pastoraten
framståalla samband kommervariationen i materialetstörre gör attatt

tydligare.

möjligtforskningssekretariat detGenom Svenska kyrkans att upp-var
icke-kyrkotillhöriga,antalpå pastoratsnivå folkmängd, totaltgifter om

medbor-svenskaicke-kyrkotillhörigasvenska medborgare, antalantal
icke-kyrkotillhörigaantalantal utländska medborgare ut-samtgare,

forskningssekre-från Svenska kyrkansmedborgare. Uppgifternaländska
ÖrebroCentralbyrånFrån i1993-12-31. Statistiskatariat hänför sig till

folkmängd, antalpastoratsnivå totalmöjligt få uppgifterdet att omvar
med-medborgare medantal utländskautländska medborgare totalt och

utrikesantalFinland, Island eller Norgeborgarskap i Danmark, samt
frånUppgifternafödda födda nordiska länderna.totalt och antal i de

båda1992-12-31. Uppgifterna i deStatistiska Centralbyrån hänför sig till
års för-alltså två medolika tidpunkterdatauppsättningarna gäller ett

denfrån författarens sida ochskjutning. på felbeställningDetta beror en
ansågs för-rimligttidsramen för uppdraget gjorde det intesnäva attatt

5 Religionssociolo-Se Gustafsson, Göran: SvenskaInvandrares medlemskap i kyrkan,
giska institutet, Samhälle 1987:2.Religion och
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dröja arbetet införskaffa Ävenytterligaregenom att datauppsättning.en
det varit föredra uppgifternaatt hänförtom sig till tidpunktatt såsamma

torde denna felkälla inte någonha nämnvärd betydelse. De resultat som
framkommer heltär entydiga och hade uppgifterna gälltanväntssom

tidpunkt hade sambanden rimligtvis blivitsamma starkare; någotännu att
samband skulle blivit förefaller osannolikt.svagare

Datauppsättningarna från Svenska kyrkans forskningssekretariat och från
Statistiska Centralbyrån har sammanförts manuellt till datañl och där-en
vid har också uppgifter enligt "Nyckeln till Svenskapastoratstyp kyr-om
kans verksamhet finanser"5och infogats i materialet. I de fall där den
angivna grupperingen gäller samfällighet har samtliga inomen pastorat
samfälligheten höra till den helaansetts samfälligheten hör till.grupp som

För få uppfattningatt andelen befolkningen ien om av pastoraten som
hör till Svenska kyrkan någotär inom någonharsom pastoratenman

möjlighetstörre påverka sittatt agerande eller detgenom eget ärom
något sammanhänger med andra förhållanden framföralltsom de skill--nader befolkningssammansättningi sammanhänger med invandringensom

har rad korrelations- och regressionsanalyseren genomförts med- upp-
gifter på pastoratsnivå underlag7. Antalet enheter i analyserna harsom

tidigare framgått varit l llO.som

Som första beräknades denett enkla korrelationskoefficientensteg r
mellan andel utländska medborgare och andel icke medlemmar i Svenska
kyrkan i Koefficienten blirpastoraten. +O.896. Den enkla produkt-
momentkorrelationskoefficienten kan sträcka sig från -l.0 vilket värde
visar på fullständig negativ samvariation 0.0 vilketen värde påöver visar
frånvaron varje samvariation till +l.0 vilket värdeav visar på full-en
ständig positiv samvariation. I detta fall finner alltså stark positivman en
samvariation. Finns det endast liten andel utländska medborgare ien ett

så sannolikhetenärpastorat där också finns litenstor andel icke-att en
medlemmar Svenska kyrkan och finns det andel utländska med-storen
borgare så sannolikhetenär där också finns andelstor icke-att storen
medlemmar Svenskai kyrkan.

Det i detta fallär rimligt den höga korrelationskoefficientenatt anta att
inte endast visar på samvariation också på orsakssamband, dvsen utan ett

andelen icke-svenskaatt medborgare ligger bakom andelen icke-kyrko-
medlemmar. Genom kvadrering korrelationskoefficientenen av -+O.8962 0.802 får mått r2betecknat på hurett delman storsom-

6 Se Nyckeln till Svenska kyrkans verksamhet Örebro:och finanser; Bokslut 1993, SCB
Förlag 1994. s7 Det finns naturligtvis antal arbeten därett stort kan läsa denna analyser;man typom avjämförelsevis lättillgängligtett arbete Ågren:Andersson.är Göran, Ulf Jomer och AndersRegressions- och tidsserieanalys med och datorstöd. Lund: Studentlitteraturutan 1983.
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falli detta andelen icke-variationen hos den beroende variabelnav -
Svenska förklaras variationenmedlemmar i statistisktkyrkan avsom-

utländska medborgare.fall andelenhos den oberoende variabeln i detta-
80 varia-också Fyra femtedelar ellerResultatet kan uttryckas: procent av

Svenska kyrkanicke-medlemmartionen mellan i andelpastoraten av
iförklaras medborgarevariationen i andel icke-svenska pastoraten.av

ställamedborgareför andel utländskaMaterialet möjlighet iställetattger
Korrelations-utlandsfödda icke-kyrkomedlemmar.andel andelmot

r då 0.790, skillna-+0.889 blir dvskoefficienten fall ochr blir i detta
helt obe-analysenden "förklaringsgrad" jämfört med i den tidigarei är

"andel utlands-medborgare" ochtydlig. Variablerna "andel utländska
förklaringsfaktorer tillfödda" ungefärmed andra ord likvärdigaär som

tillkyrkan". Med hänsynSvenskavariationen i "andel icke-medlemmar i
icke-infödda svenskarden beroende variabelni denna ärutöveratt som-

utomlandsföddaingår icke-medlemmarkyrkomedlemmar alla ärsom-
det rimligareinte svenska medborgarede eller ärär är attoavsett om
utlandsföddaanvända andeloberoende eller förklarande variabel änsom

andel icke-svenska medborgare.

korrelationskoefficienternaförMaterialet beräkningenanväntssom av
ocksåockså på utrymmeskrävandekan utnyttjas ett annat mermenmera

andel de2 efter hurillustrativt har i tabell delatsPastoratensätt. stor ut-
bådeåterges hurintervallbefolkningen för varjelandsfödda ochutgör av
andelutanför Sverige och hurföddaandel i medeltal är storstor avsom

Svenska kyrkan.befolkningen medeltal inte medlemmarär avsoml
andelmed olikaSvenska kyrkan ilabel; Andel icke-medlemmar pastoratav

utlandsfödda.

murar
3.761.99 1.6635%- 4.402.00 2.99 2.55142- 5.323.503.00 3.99 189%- 6.314.00 4.99 167 4.47%- 7.365.505.00 5.99 % 114- 8.626.00 6.99 114 6.50%- 9.217.507.00 7.99 59%- 10.028.00 8.99 42 8.46%- 10.799.00 9.99 % 26 9.55- 12.8510.00 10.99 32 10.51%- 14.9511.00 11.99 % 36 11.46- 15.4012.00 12.99 23 12.44%- 16.6113.5713.00 13.99 % 20- 17.9514.00 14.99 14.43% 14- 18.4416.9715.00 19.99 % 47- 22.8320.00 24.99 20 22.64%- 41.8135.2925.00 13%-

utlands-andelenDet med ökningi tabellen lätt konstateraär attatt aven
födda icke-kyrkomed-följer ungefär lika ökning andelenstoren av
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lemmar. Man emellertid i den första raden där detser inteäven finnsatt
mångasärskilt utlandsfödda det ändå någraår befolkningenprocent av

inte hör till Svenska kyrkan. Genomgående ocksåsom det såär ande-att
len icke-kyrkomedlemmar högreär andelen utlandsfödda.än Tabellen
illustrerar alltså utomordentligt bådeväl det finns mycket starkatt en
samvariation mellan andel utlandsfödda och andel icke-medlemmar av
Svenska kyrkan och inte kan dra den enkla slutsatsenatt kategorinman att
icke-medlemmar Svenska kyrkan uteslutande består utlandsfödda.av av

Resultaten i tabell får2 också utgångspunkt förutgöra orienteringen en
den metod framförallt används här för klarläggaom förhållandetsom att

mellan andel invandrare och andel icke-kyrkomedlemmar, dvs regres-
sionsanalysen. Denna metod innebär med utgångspunkt frånatt vär-man
dena på oberoende variabel här: andel utlandsfödda och beroendeen en
variabel här: andel icke-kyrkomedlemmar söker den ekvation med vil-
ken på bästa utifrån värdena påsätt den oberoende variabelnman fast-
ställer de förväntade värdena den beroende variabeln. Med "bästa sätt"

de kvadrerade avvikelsernaatt mellan deavses beräknadesumman av
värdena på den beroende variabeln och de observerade värdena såblir
liten möjligt. Då denna jämförs med de kvadre-som summa summan av
rade avvikelserna från medeltalet på den beroende variabeln får ettman
mått på hur del variationen hos den beroendestor variabeln för-av som
klaras variationen hos den oberoende variabeln vilketav talär samma

rtidigare redovisades och i detta fall 0.790;som detta kansom som var
också uttryckas 79 variationen mellanatt i andelprocent pastoratenav
icke-kyrkomedlemmar förklaras andelen utlandsfödda. Regressions-av
ekvationen blir i detta fall:
Andel icke-kyrkomedlemmar 1.62 1.05 Andel utlandsfödda+

Den första till höger likhetstecknettermen konstantär i dettaom en som
fall kan beskrivasägas hur andel icke-kyrkomedlemmarna skullestor ut-

igöra där det inte funnes några utlandsfödda.ett pastorat Tillämpar man
ekvationen på värdena i utlandsföddakolunmen i fårtabell 2 resultatman

ligger värdena i ickekyrkomedlemmarkolumnen.närasom Man kan t ex
intervallet 10.00 10.99 % fårta och då skriva ekvationen 1.62 1.05+-

10.51 vilket resultatet 12.66 kan jämföras med värdet 12.85 dvsger som
det observerade medeltalet icke-kyrkomedlemmar.

För och de enheter pastorat analysen bygger på kanvar en av som man
fastställa skillnaden mellan det observerade värdet på den beroende varia-
beln och det beräknade värde får då regressionsekvationen till-som man

Dennaämpas. skillnad betecknas residualen och gransk-som genom en
ning residualerna kan få uppfattning några faktorerav man utöveren om
den oberoende variabel eller de oberoende variabler ingår isom regres-
sionsekvationen påverkar värdena på den beroende variabeln.
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l regressionsanalys kan hänsyn till fleraen oberoendeta variablerman
för sig och med olika styrka påverkarsom värdena denvar oberoende

variabeln. Den oberoende variabel, andel Litlandsfödda, här använtssom
för förklara andelen icke-medlemmaratt Svenskai kyrkan helt odif-är
ferentierad. I kategorin utlandsfödda ingår såväl ärpersoner som
födda i något de nordiska länderna med lutherska folkkyrkor vilka så-av
väl teologiskt organisatoriskt mycket lika Svenskaär kyrkansom som

födda i länderär där Katolska kyrkan eller någonpersoner som deav
ortodoxa kyrkorna dominerar och födda i länder därärpersoner som
islam den dominerandeär religionen.

Beträffande dem kommer från de nordiska länderna har det i tidi-som
undersökningar klarlagts omkring 80gare dem för-att procent av som

svensktvärvat medborgarskap också medlemmar i Svenskaär kyrkan
medan knappt hälften dem behållit sitt ursprungliga medlemskapav som
inträtt Svenskai kyrkan. Mycket schablonmässigt kan därför säga attman
omkring två tredjedelar de utlandsfödda kommer från de nordiskaav som
grannländerna kyrkan8.medlemmar Svenskaär Detta kan jämförasav
med cirka fem bland invandrare från f.d. Jugoslavien frånprocent och
Grekland och någon enstaka bland invandrare från Turkiet ochprocent
Iran9. Mot denna bakgrund det regressionsanalysernarimligtår i inteatt
utnyttja den mycket heterogena variabeln "utlandsfödda" splittrautan att

påden "födda i de nordiska länderna" och "övriga utlandsfödda". Båda
kategorierna omfattar många människor de inte likformigtärmen
spridda över i vissa inte minstpastoraten deutan ipastorat gräns--trakterna andelen föddaär i de övriga nordiska länderna mycket större-

andelen föddaän i länderövriga medan i andra inte minst ipastorat -storstadsområdena andelen föddaär utanför Norden andelenstörre än-
födda inom de övriga nordiska länderna.

Regressionsanalyserna har denna bakgrund fortsatt enligtmot metoden -stegvis multipel regressionsanalys det möjligtgör klarlägga be-som att-tydelsen förekomst hör till och de tvåav olikaav personer som var en av
kategorierna utlandsfödda i för andelen icke-medlemmarpastoraten i
Svenska kyrkan. Då andelen icke-kyrkomedlemmar ställs andelenmot

födda i andraär länder de nordiska ländernaänsom blir den enkla korre-
lationskoefficienten rr +0.960 dåoch blir 0.921. Man förklarar alltså
variationen mellan i andel icke-kyrkomedlemmarpastoraten avsevärt
bättre då endast beaktar variabeln "övriga utlandsfödda" dåman än man
beaktar den odifferentierade variabeln "utlandsfödda". Då iman regres-
sionsanalysen också inkluderar variabeln "födda i de nordiska länderna"

88e Gustafsson, Göran: Invandrares medlemskap i Svenska kyrkan, Religionssociolo-
åiskainstitutet. Religion och Samhälle 1987:2. 13 ff.s

Se Gustafsson. Göran 29, 32. 45 och 49a.a., s
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R2 09331.+0.966blir R och motsvarande blir Att andelenutöverman
"övriga utlandsfödda" också beaktar "födda iandelen de nordiska
länderna" alltsåökar förklaringsgraden marginelltmycket eller med

procentenhetlnågotendast över en

ocksåResultatet kan andeluttryckas: Variationerna mellan ipastoraten
icke-kyrkotillhöriga sammanhänger till nittio med hurän procentmer

Norden.andel befolkningen födda utanföri länderärstor av som
Denna faktor förefaller förhelt avgörande hur andelstorvara gruppen
icke-kyrkotillhöriga och befolkningenhur andel där-utgör stor av som

fråninvandrare de nordiska länderna har endast sambandutöver är svagt
många stårmed hur utanför Svenska kyrkan.som

måsteDet med framhållas absolut fåremfas detta resultat tolkasinteatt
så nittio någoneller andel dem födda utanföräratt procent annan av som
Norden inte Svenska såmedlemmar kyrkan nittioellerär att procentav

dem inte medlemmar Svenska födda utanförkyrkanär ärav som av
framgåttNorden. Vad beräkningarna finns sambanddetatt ettsom av

pastoratsnivå någontingoch inte intresserad hurär storannat; man av
andel olika invandrargrupper medlemmar Svenskainte kyrkanav som
måste individnivåutnyttja data inhämtats enkäter ellerman genomsom
intervjuer eller officiella så påregister skedde i den fleragenom som
ställen refererade Invandrares medlemskap i Svenskarapporten om
kyrkan. Vad demonstrerats här tekniskt mycket starktär, ettsett,som
strukturellt samband områdesnivå inte individuellt samband.ett

Tidigare illustrerades utlandsföddasamvariationen mellan andel och andel
icke-kyrkomedlemmar i tabell Tabell 3 illustrerandeär av samma
karaktär. Pastoraten har delats efter hur andel övriga utlandsföddadestor

befolkningen återges bådeoch för varje intervall hur andelutgör storav
i föddamedeltal utanför Norden, hur andel i medeltalär ärstorsom som

födda i de övriga nordiska länderna hur andel i medeltalsamt stor som
inte medlemmar Svenska kyrkan.är av

R210 Beteckningarna R och används istället för vid korrelations-och ochr regres-
sionsanalyser med flera oberoende variabler:
11 Utnyttjar "föddaendast variabeln i de nordiska länderna" oberoende variabelman som

+0.335blir och blir då 0.112, föddadvs andelen i de nordiska länderna förklararr
tiondeldryg variationen i andel icke-kyrkomedlemmar. denna variabelAtt trotsen av

får så låg förklaringskraftdetta i den multipla regressionsanalysen sammanhänger med att
finns viss samvariationdet mellan "andel övriga utlandsfödda" "andel födda i deochen

nordiska länderna"
2 R2 0.933 förklaringsgradAtt analysen slutar med visar ovanligt högsom en
framgår då jämför med för valet 1960 då "klassröstningen" ha varitt attman ex anses- R2utpräglad vad fick i 000den material med l kommuneravsevärt än är ettmer nu man-0.80 i regressionsanalyser Centerpartiets Socialdemokraternasmed och andel val-av
manskåren beroende variabler befolkningensoch fördelning yrkes- och närings-som

oberoende variabler; Gustafsson. Göran: Partistyrka och partistyrke-grupper som se
förskjutningar. Lund: Studentlitteratur 1974. 137 och 144.s
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Iggbçll 3 Andel icke-medlemmar i Svenska kyrkan i med olika andel "övrigapastorat
utlandsfödda".

l""vn Anm Mggglgçlggl Mgglçlggil,14911514Medglm icke-övr.n ; ;
utlgi Qsfögda" ggtlandsfödgla i övriga Ngrglen mçdl, Sv, kpgstgrgt av

0.99 % 109 0.70 3.13 4.10-1.00-1.99 % 333 1.49 2.58 5.39
2.00-2.99 % 217 2.44 2.69 6.66
3.00-3.99 % 148 3.46 3.01 8.28
400-499 % 69 3.214.46 10.05
5110-599 % 42 3.295.47 11.68
6.00-6.99 % 34 6.40 4.48 13.07
7.00-7.99 % 31 7.46 3.98 15.88
8.00-8.99 % 27 8.41 3.69 17.28
9.00-9.99 % 21 9.41 4.47 17.49
10.00-10.99 % 13 10.47 5.40 19.76
11.1Xl-l|.99 11.49 21.734.69
12.00- 14.99 20 13.44 4.61 23.32
15.00-19.99 8% 17.76 4.41 29.09
20. % 14 26.48 6.82 42.43-

Tabellen visar först viktigt förhållande framhållitsinte tidigare: Iett som
det flertalet andelen övriga utlandsfödda inte särskiltärstora pastorat

de mindre fem befolkningen fyrautgör i femtedelaränstor; procent av
samtidigt de tio befolkningenutgör änpastoratenav som procentmer av

endast i dryg tjugonde pastoratenen av

Tabellen ocksåvisar andelen icke-kyrkomedlemmar ökar mycketatt
regelbundet ökningenmed andelen övriga utlandsfödda. Enav genom-
snittlig ökning med inom denna kategori innebär andelenprocent atten
icke-kyrkomedlemmar genomsnittligt ökar med och halv till tvåen en

Detta fenomen förklarastorde med de utlandsfödda ofta harprocent. att
barn födda i Sverige grund föräldrarnasär religiösasom men som av
tillhörighet inte blivit medlemmar Svenska kyrkan.av

framgårDet också andelen födda i de övriga nordiska länderna växlaratt
föga och dessutom tämligen osystematiskt mellan enligt denpastoraten
gruppering dem gjorts här. Mest ytterligare illustrationav som som en
har i tabell 4 uppdelning gjorts efter andelen ärpastoratenen av som
födda i de övriga nordiska länderna för övrigt med uppgiftermen samma

i tabell framgårDet klart pådenna tabell pastoratsnivådetsom attav
inte finns någon samvariation mellan andelen föddastörre i deärsom
nordiska länderna och andelen inte medlemmar Svenskaärsom av
kyrkan. Resultatet påtagligtsärskilt i deär nedre raderna tabellen ochav

får där också indikation går i riktning resultatet iman en som samma som
tabell dvs andelen födda utanför Norden har betydelseäratt som stor
för hur andelen icke-kyrkomedlemmar är.stor
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Tahgçll Andel ickc-mcdlcmmait i Svenska olikakyrkan i med andel födda i dcpastorat
ivriga nordiska länderna.

loggaAndel Antal MedçltalMedeltal födda Medeltal içkç-övr.
de nordiska i ivriga Norden utlandsfödda medl. Sv.k.pastorat av
länderna

0.99 % 1.46 4.6459 0.80-1.00-1.99 % 378 1.51 2.41 6.25
2.00-2.99 278 2.48 3.43 8.47%
3.00-74.99 4.98% 155 3.46 10.94
400-499 % 85 5.47 12.114.48
500-599 37 4.88% 5.47 10.75
6.00-6.99 30 7.35% 6.47 15.07
7.00-7.99 23 6.84% 7.51 14.82
8.00-8.99 8.59 8.42% 17 17.04
900-999 % 5 9.33 5.28 12.23
10.00-14.99 20 16.59% 11.17 7.41
15.00- % 21.12 1.20 8.67ll

Tillsammans 3tabellerna och 4 illustration till just det fram-ger en som
kom vid regressionsanalyserna: födda utanförAndelen de nordiska län-

r23 förklarar 0.921derna tabell i mycket utsträckning varia-stor- -
tionerna hur andelen befolkningeni i medlem-ärpastoratenstor av som

Svenska ocksåi kyrkan. till andelen födda utanför NordenAttmar man
lägger andelen födda i de nordiska ländernaövriga tabell 4ärsom - -

förklarande variabel ökar inte den förklarade andelen i varia-som en
någontionen vad gäller andel icke-kyrkomedlemmar i i störrepastoraten

R2utsträckning 0.933.

alltsåDen formella statistiken och de illustrerande tabellerna har visat
förhållande dåoch kan möjligen det varit onödigtatt attsamma anseman

genomföra återge åter-och de statistiska beräkningarna. För de hittills
givna resultaten också fåkan detta riktigt det har sitt intresse attvara men
fram också dåde resultat gäller för hela landet gäller pastoratenom som

efter stift efter omfattandeoch och det skulle bli redo-typgrupperas en
visning detta skulle ske med eller tabeller för enskildvarjeettom en par
analys; den statistiska redovisningsformen ekonomisk vad gällermera

Regressionsanalyser alltså genomförtshar med iutrymme. pastoraten
framgåroch stiften enheter; resultaten tabellvart ett av som av
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beroenderegressionsanalyscrTabell Resultat med andel ickc-kyrkomcdlcmmar somav
variabel; stiftsnivå.

I lFQrklgringsgrAndel icke m
Norden FöddaföddakyrkQmçdL;Angl utom +m.

R2medial .21till i Nordennastmat Norden
.9398.1 .93392Uppsala

.9217.9Linköping 86
.880.S73Skara 82 6.7

10.7 .94267Strängnäs
.840 .865Västerås 7.475

.8577.8 .848104Växjö
9.7 .954164Lund

.935.925132 1.1Göteborg l

.67270 6.4 .49 lKarlstad
.60281 4.9Härnösand

.S586.3 .3887ILuleå
2l l .S46Visby

.963 .96719.2Stockholm 65
inte ökarförklaiingsgradenTecknet i kolumnen längst till högerAnm. att genomanger

regrcssionsekvationen.födda övriga nordiska länderna iandelen i detaratt man
från resultatetmycketstiften skiljer sig resultaten inte särskiltFör nio av

Göteborgs ochSträngnäs, Lunds,för Uppsala, Linköpings,hela landet. l
beträffarvadvariationerna mellanStockholms stift förklaras pastoraten

hurSvenska till 90medlemmar kyrkanandel över procent storav an-av
Nästanfödda i utomnordiska länderbefolkningen dedel utgör.ärsomav

stift. detuppnås Skara, Västerås Växjö Närochförklaringsgrad ilika hög
Luleå stift samtliga harVisbyHärnösands, ochgäller Karlstads, ensom-

andelenden förklaradelåg icke-kyrkomedlemmar emellertidandel är-
Sträng-några stift Linköping,60 Iklart mindre eller omkring procent.

förklaringsgraden allsVisby ökar inteHärnösand ochLund,näs, genom
födda iockså befolkningen debeaktar den andel äratt somav somman

Västerås, ochSkara, Växjöländerna l Uppsala,de övriga nordiska utgör.
någon procentenhet. Imedstift förklaringsgraden endastStockholms ökas

finnertvå "gränsstiften",Luleå stift, utprägladeKarlstads och dvs de mest
också beaktarförklaringsgradenklar ökningdäremot när manavman en

nordiskafödda i de övrigaandel befolkningen deden ärsomav som
länderna utgör.

stiftsnivå i hela landetSlutsatsen blir liksomanalysen att samman-av
stiften inte medlemmarandel inom de olikahänger variationerna i ärsom

debefolkningenklart med hur andelSvenska kyrkan mycket stor avav
Särskilt påtaglig tendens ifödda utanför Norden dennautgör. ärärsom

Strängnäs,Svenska kyrkan, dvsstiften med andel icke-medlemmarstor av
finnerGöteborgs Stockholms stift. Lägst förklaringsgradLunds, och man

Svenska kyrkan, dvsför stiften med minst andel icke-medlemmar av
Luleå Visby stift.Karlstads, Härnösands, och
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Nar dessa resultat bör beakta icke-medlemmarman ser attman gruppen
Svenska kyrkan består åtminstone fyra olika kategorier:av av
DeI inte medlemmar Svenska kyrkan på grund de intesom av attav

någon religion eller någon anledning principielltaccepterar av annan
ställer sig utanför varje kyrko- eller religionsbildning;
2 De inte medlemmar Svenska kyrkan påär grund de vis-som attav av
serligen någottroende hör tillär de svenska frikyrkosamfunden;men av
3 De inte medlemmar Svenska kyrkan påär grund desom av attav

frånkommer något de nordiska länderna och fastän flertaletav som av
dem helt "kvalificerade" för medlemskap Svenskaär i kyrkan har valt att
inte bli medlemmar; detta kan sammanhänga med de fortfarandeatt
främst känner samhörighet med folkkyrkan i hemlandet;
4 De inte medlemmar Svenska kyrkanär grund de harsom av attav
sin bakgrund någoni de kyrkotraditionerna denänstoraannan av
lutherska eller någoni de icke-kristna religionerna.av

De statistiska beräkningar gjorts här hänsyn till påstorleken detarsom
båda sistnämnda beaktar inte dem avstånd frångrupperna tarmen som
religionen fråneller Svenska kyrkan och främst har inhemsksom - -
bakgrund. Ett hänsynstagande till frikyrklighetens ställning i pastoraten
skulle sannolikt höja förklaringsgraden någramed fleraiprocent av
stiften; uppgifter frikyrklighetens finnsstyrka emellertid inte till-om

pastoratsnivå13.pågängli

Som fårnämndes tidigare vid regressionsanalyserna inte baraman en
regressionsekvation måttoch hur del variationen hos denett stor av
beroende variabeln förklaras med den/de oberoende variabeln/lernasom

också residualer för och de i analysen ingående enhe-utan som var en av
visar hur avvikelsen mellan det observerade värdetär och detterna stor

förväntade värde beräknas grundval regressionsekvationen.som av
Residualerna från de tidigare redovisade regressionsanalyserna har inte
underkastats någon ingående analys det framgår för vissaattmen men-långt ifrån alla med stark frikyrklighet får positivapastorat storaman-
residualer, dvs andelen utlandsfödda "räcker inte till" för förklaraatt an-
delen inte medlemmar Svenskaär kyrkan. De positiva residu-som av
alerna emellertid minst lika påtagligaär i antal innerstadsförsamlingarett
i de städerna. Där finnsstörre uppenbarligen befolkningsinslagett annat

utlandsfödda och frikyrkomedlemmarän valt ställa sig utanförattsom
Svenska kyrkan. Exempel församlingarna på Söder Stockholm,är i Haga,

3 Vid analyser på kommunnivä 284 enheter med uppgifter från slutet 1970-taletavfinner samvariation mellan andel frikyrkomedlemmar och andel icke-man en svag
medlemmar Svenska kyrkan +.O8r för hela landet och något högre samvariationav

undantar kommunerna i Stockholms län +030. Se Gustafsson,om r Göran:man
Medlemskap i Svenska kyrkan; Gruppskillnader och förändringstendenser. 53-85 isAlwall, Jonas Perspektivutg.: Svenska kyrkans statistik 1992 Tro Tanke
1993:9. 56.s
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Masthuggs Oscaroch Fredriks församlingar Göteborg, S:ti Petri S:toch
Pauli församlingar i SzaMalmö, Maria församling i Helsingborg och
Domkyrkoförsamlingarna i Uppsala och Lund. Man kan tänka sig detatt

sig välutbildade ingår i den första de fyrarör kate-om personer som av
gorier tillsammans den befolkningen stårdel utanförutgörsom av som
Svenska kyrkan.

Motsvarande analyser de i tabell 5 har gjorts med indeladepastoratensom
åttai de olika SvenskaNyckeln till kyrkans verk-tätortsgrupper som

samhet finanser på.och delvis bygger Inom de samfälligheterna harstora
tidigare alla höra tillnämnt pastorat ansetts pastoratsgruppsom samma
samfälligheten i sin helhet framgårhör till. Resultatet analysernasom av

tabellav
IabSLlLQ,Resultat regressionsanalyser med andel icke-kyrkomedlemmar beroendeav som
variabel; pastoratsgruppering.

Förklgringsgr,
Andel icke- Förklaringsgr födda utomm.

Pastorats- Antal kyrkomedlc födda Nord+ födda im.
medeltal 2 Nordgrupp pastorat Ngnmom

Storstad .948 .95575 2 l
Förort 79 13.8 .96 .976l
Större stad 62 15.8 .950
Medelst. stad 65 9.9 .906 .924
Större 179 9.0 .707 .798tätort
Mindre .S03194 7.0 .614tätort
Landsbygd 321 .336 .4995.7
Glesbygd 135 .l6l .2614.6

l i storstäderna förorteroch deras liksom i övriga större stä-pastoraten
der och i medelstora städer sammanhänger andelen icke-kyrkomed-
lemmar i mycket utsträckning befolkningenmed den andel destor av som

födda utanför SambandetNorden starkareär utgör. är närsom man ser
till de första för sig till hela riket.än närtre pastoratstyperna var man ser
Det gäller där finnsdet genomsnittligt andelarpastoratstyper stora som
inte kyrkomedlemmar ocksåoch det i dendessaär är pastoratstyper som
helt övervägande delen icke-kyrkomedlemmarna bosatta.ärav

För de fyra återstående finner minskandepastoratsgrupperna man en
förklaringsgrad ocksåmed minskande tätortsgrad vilket innebär med
minskande andel icke-medlemmar Svenska kyrkan. I glesbygdspas-av

det endast mindre del variationen i den lilla andelen icke-ärtoraten en av
kyrkomedlemmar förklaras andelen födda utanförärsom av som
Norden. Man kan emellertid observera i samtliga fyradessaatt pastorats-

höjer hänsynstagandet till födda i övrigaandelen deärgrupper som
nordiska länderna förklaringsgraden inte helt obetydligt.

En viktig och slutsatsgrundläggande resultaten redovisats är:av som
Variationerna mellan i den andel befolkningen inte ärpastoraten av som
medlemmar Svenska förklaraskyrkan till mycket del hurstorav en av
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del befolkningen invandrare.stor utomnordiskautgörs Dettaav som av
torde vad inom Kyrkoutjämningsutredningen betraktasvara som ettsom
"strukturellt förhållande", förhållande Svenskainom kyrkanett som man
och dess knappast alls påverka.har möjlighet Slutsatsen vilarpastorat att

säker grund och inte heller särskilt överraskande.är

Delvis överraskande pådäremot storleken den andel befolk-är att av
ningen de födda i de övriga nordiska länderna såär harutgörsom som
liten betydelse för andelen icke-kyrkomedlemmar. Resultatet kan beteck-

överraskande med hänsyn till de resultat tidigare refereratsnas som som
ungefär två tredjedelar någotdem födda i deattom av som var av

nordiska länderna medlemmar Svenskai kyrkan vid mitten 1980-var av
talet14. Om denna andel varit ungefär konstant hela landet bordeöver
detta ha tämligen klart utslag i regressionsanalysema. fårNugett ett man
endast påindikationer andelen födda i de nordiska län-ärattsvaga som

påverkarderna andelen icke-kyrkomedlemmar. En orsak bakom detta i
negativa resultat kan har skiftande hållning tillstort sett attvara man en

de nordiska invandrarna i olika och olikasig mycketansträngerpastorat
för få dem bli medlemmar Svenskai kyrkan. En orsak kanatt att annan

nordiska invandrare inte bestårhomogen; denatt ärvara gruppen av per-
från fyra olika länder inte behöver förhålla sig helt likadantsoner som

Svenskatill kyrkan. Dessutom kan väl tänka sig deatt t attman ex nor-
diska invandrarna gränsområdenai finner anslutning till den lokala för-
samlingen naturlig de nordiska invandraresätt änett annat som
kommit bosätta sig i storstadsområdena. förefaller alltsåDet bak-att mot
grund de resultat kommit fram har och diskussionen inteav som ovan
rimligt beakta förekomsten invandrare från de nordiska ländernaatt av

"strukturell faktor" slag och avgörande bety-som en av samma av samma
delse för andelen icke-kyrkomedlemmar förekomsten invandraresom av
från andra länder.

Något3. kostnader förpastoratensom
icke-medlemmar Svenska kyrkanav

Den andra delen utredningsuppdraget något fråganbelysaattav var om
såoch i fall på vilket det innebär ekonomisk belastning försätt etten

mångaha icke-medlemmar Svenska kyrkan inom sinapastorat att av geo-
grafiska Någon systematisk kartläggninggränser. har inte kunnat genom-
föras inom den tidsram funnits för uppdraget arbetet har iutansom
denna del begränsats till fram relevanta inte kvantiñeradeatt men
uppgifter från mångamed icke-medlemmar Svenska kyrkanpastorat av

påoch grundval det material inhämtats sammanställ-att göraav som en
ning hur frågan och vilka kostnader särskilt oftaav man ser man

sig ha för eller grund icke-medlemmarna.menar av

Se not
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Det finns drygt 130 där 15pastorat än befolkningen stårmer procent av
utanför Svenska kyrkan och där därför skulle kunna förvänta detman att
finns medvetande vad icke-kyrkomedlemmarnaett betyder kostnads-om
mässigt. Det inte möjligt och bakgrund de ambitionervar mot av som
fanns inte heller nödvändigt vända sig till alla dessaatt pastorat utan ett

måsteurval ske. Urvalet skedde inte slumpmässigt det fram-utan var
förallt angeläget få såmed många olikaatt möjligt.typer pastoratav som
Flertalet mångamed icke-kyrkomedlemmarpastorat utanför storstads-
områdena därför tillsammans meduttogs mindre del mångadeett av

i Stockholms-, Göteborgs-pastorat och Malmöområdena där andelen
Ävenicke-kyrkomedlemmar hög. blandär i storstadsområdenapastoraten

eftersträvades variation så såväl innerstads- och ytterområdes-att som
förortspastorat kom ingå bland de enheterna.att uttagna

I början april 1995 tillskrevs kyrkoherdarna i sextiotalav ett pastorat.
Problematiken kostnader för icke-kyrkomedlemmar presenteradesom
kortfattat och kyrkoherdarna ombads tänka vilka kostnaderöver det kun-
de innebära för just deras där finns så många intepastorat hör tillatt som
Svenska kyrkan. Det fick också de efter någon tid antingen vidveta att ett
personligt besök i eller telefonsamtal skulle fåpastoratet möj-ettgenom
lighet diskutera frågorna. Det visade sig fögaatt överraskande svårt- -få kontakt mångamed kyrkoherdarnaatt i folkrikade detav pastorat som
här uteslutandenästan gäller och väl kontaktnär etablerats framkom det

ofta behövde ytterligare påtid föratt sig kunna beskedman deatt ge om
efterfrågade förhållandena. Totalt har frågorna kostnaderom pasto-som

kan ha för icke-kyrkomedlemmarraten kunnat belysas samtal medgenom
kyrkoherdarna eller andra befattningshavare pastorat15.i femtiotalett

På många ställen hade inte tidigare inte tänkt pånärmare den aktu-man
ella problematiken och det fanns också de utifrån uttalat folk-som en
kyrklig ståndpunkt menade frågeställningarna sådana ointres-att ärsom

Pastoratet/församlingensanta: vänder sig till alla bor inom desssom
och det formellagränser medlemskapet i Svenska kyrkan bland dem man

i verksamhetenmöter därmed till16.inte någotär hänsyntarman

15 Denna del arbetet har handhafts Torbjörn Gustafsson ocksåav gjort preli-av som enminär sammanställning resultaten från vilken framställningen fortsättningeni utgår.av
16 Det bör kanske poängteras här endast beaktas frågor gälleratt de icke-medlemmarsomSvenska kyrkan kommer i kontakt medav olika verksamhetsformersom man igenom

Ett kan också belastaspastoraten. pastorat inte bor iattgenom personer pastoratetsommedlemmar Svenskaär kyrkan olikamen utnyttjarsätt de tjänsterav pastoratetsomerbjuder. regelbundet deltar gudstjänstertex att och församlingsverksam-genom man
het. Omfattningen denna rörlighet över och församlingsgränserna omfat-av pastorats- är

åtminstonetande i vissa delar landet; Gustafsson, Göran: En söndag i kyrkornaav iseGöteborg, 51- 86 i Konsten gå i kyrkan; Fyra fråns att religionssociologisktrapporter ett
projekt i Göteborg Tro Tanke 1994:4, Uppsala 1994. 60 fl.s



SOU 1995:144Bilaga 8332

kanförsta konstaterades skilja mel-l den delen denna attrapport manav
åtminstone Svenska kyrkan:fyra kategorier icke-medlemmar ilan av

Svenska grund inteDe inte kyrkan del medlemmarär attavsom av
någon någon anledning principielltreligion elleraccepterar av annan

religionsbildning;ställer sig utanför varje kyrko- eller
påSvenska grund de vis-2 De inte medlemmar kyrkanär attavsom av

någotserligen de svenska frikyrkosamfunden;troende hör tillär men av
påSvenska de3 De inte kyrkan grundmedlemmarär attavsom av

flertaletfrån något länderna och fastänkommer de nordiska som avav
fullt inte blivit medlemmardem "kvalificerade" för medlemskapär av

Svenska kyrkan;
Svenska kyrkan grund de har4 De inte medlemmarär attsom av av

någon kyrkotraditionerna denbakgrund i desin änstoraannan av
någonlutherska eller i de icke-kristna religionerna.av

deSamma indelning följas här vid redovisningenkommer att av
från modifieringensynpunkter kommit fram med den attpastoratensom

två, Svenska kyrkansist kategorin delas i icke-medlemmarden nämnda av
någon icke-medlemmarhör till kristen tradition ochsom annan av

någonSvenska bakgrund ikyrkan bekänner sig till eller har sinsom
några påreligion. redovisas först synpunkterDessutomannan mera

verksamhet vänder sig till alla eller alla kanallmän menar somsom man
någotSvenskadra tillhörighet till kyrkan ellernytta annatoavsettav

samfund eller någon religion.annan

ingårFrån påpekas katastrofjourflera i kommunernaspastorat att man
fåsammanhang bland kan delge anhöriga döds-och i detta annatatt man

Detta där inte till kyrkomedlemskapetbud. verksamhetär man seren
både icke-medlem-i utsträckning betjänar medlemmar ochutan samma

Katastrofjourverksamheten delar med kommunerna och manmar. man
någon föruppbär inte form ersättning deltagandet i verksamhetav en

på många vaddock ställen del kommu-närmast ensom man ser som av
för.har attnerna svara

ocksåMånga samarbete med andraredovisar andra typerpastorat av
framhåller totalt "öppna" karaktärinstitutioner i samhället och denman

inom sjukhus-detta har. Den verksamhet bedrivssom engagemang som
På något ställe samarbetar med sjuk-kyrkans riktar sig till alla. manram

dödsbud.det gäller hand sörjande i samband medhusen när att ta om
Samarbete kommunerna redovisasmed de sociala institutionerna inom

framhåller från några sådana sigoch särskilt inompastoratman som-
millionprogramsornrådenhar samarbetar med de kommu-stora att man-

kafékvällar riktar sig tillnala bostadsbolagen anordnaatt tgenom ex som
området. något fall ocksåhela befolkningen aktuella I hari det man sam-

introduktionsprogram förarbetat med kommunala med ordnaattorgan
bilda föreningar för olika invandrargrupper.invandrare och att
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Ett visst samarbete mellan pastorat/församling och skola och förskola
finns fortfarande många ställen. lågstadieklasserMan ochtur emot
visar barnen vad kyrka Både från innerstadsförsamlingarnaär. ochen
från landsbygdsförsamlingar i närheten städerna nämner attav man man
får frånbesök skolor och daghem "hörinte till" detta emot som egna
området för fåbarnen skall hur det i "traditionell" kyrka.att ärse en
Dessa besök innebär självfallet barn med mycket olika religiös bak-att
grund kommer till kyrkorna; kyrkoherdarna denna verksamhetattmenar
kräver särskild finkänslighet församlingari mångadär inte kyrkomed-är
lemmar eftersom måste undvika framtona kansättattman ett som
komma i konflikt med värderingarna i icke-troende familjer och fram-
förallt i familjer där bekänner någonsig till religion änman annan
kristendomen.

Det finns också bedriver verksamhet vänder sig till allapastorat som som
på högstadiet eller i gymnasieskolan och där elevernas blandade reli-
gionstillhörighet kan innebära begränsningar. Många kyrkor i deäven-
blandade områden aktuella här fortfarandeutnyttjas förär skolav-som -
slutningar och liksom vid andra kontakter mellan Svenska kyrkan och
skolan fordras sådanai sammanhang särskilt hänsynstagande eftersomett
det förekommit elever religiösa skäl uteblivit från samlingarna.att av

l den diakonala verksamhet församlingaroch bedriverpastoratsom ser
medvetet frånbort nårdem med verksamheten medlem-ärman om man

Svenskai kyrkan eller inte. Man medveten medär detmar attom man
arbete bedrivs bland missbrukare och hemlösa ofta vänder sig tillsom

lämnat kyrkan eller har utländsk härkomst och därförpersoner som som
inte kyrkomedlemmar. I deär har kvinnogrupper kommerpastorat som

också ofta arbeta med icke-medlemmar; någoti fall harattman grup-
varit uttalat internationella. Från det diakonala arbetet nämnerperna man

i flera fall kommer i kontakt med misshandlade invandrarkvinnoratt man
eller invandrarkvinnor med familjeproblem.andra

Medel de begränsade bidragskassor diakoniarbetarna förfogarur som
kan till icke-medlemmaröver likaväl till medlemmar och beträf-som

fande de fonder vissa församlingar förvaltar vilken förvaltning många
gånger belastar det resurser det regel inte före-ärpastoratetsegna som
skrivet medlen skall tillfalla just kyrkomedlemmar alla behövandeatt utan

fåkan del dem. Flera församlingar försökthar skatta hur delav stor av
de står till diakonins förfogande faller icke-resurser som som
medlemmarna och vanlig beräkning 5 till 10ären procent.

Till detta kommer emellertid de speciella diakonala insatser påsom
många ställen för invandrare. Någragörs har harprästpastorat en som
hela eller delar sin tjänst inriktad invandrare. Andra harav mot en
diakonitjänst med invandrarinriktning hel- eller deltid. En mycket
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form kostnad förspeciell icke-medlemmar fleraden försam-ärav som
haft flyktingar,lingar ibland i samband med hungerstrejk,attgenom en

med eller den lokala kyrkoförvaltningens gillande tagit kyrkorum-utan
anspråk asyllokaler införi eller efter avvisningsbeslut. Iettmen som

församlingarandra har sökt hjälpa de berörda främst praktisktman ge-
ordna kontakterna med olika förvaltningar myndigheterochattnom men

också själavårdsmässiga På någradet planet. ställen har valt attman
fåttverksamhetenbedriva bland dem avvisningsbeslut i samarbeteettsom

med andra myndigheter.

ocksåEn "allmän verksamhet" ligger i vad kan beskrivas arvetsom som
från folkbokföringen. finns fortfarande mångaDet kyrkomedlemmar så-
väl andra folkbokföringen uppgift förärtror att pastoratsom som en-

fåroch församlingar därföroch pastorsexpeditionerna tidägnaman
hänvisa dem kommer eller hör sig till lokala skattemyndig-att som av

förhållandetheten. Det har delar folkbokföringenskvar regis-att man av
måste stå tjänst för blandtill dem bedrivergörter att annatman som

släktforskning och därmed i vissatt pastoratets ut-menar man resurser
sträckning utnyttjas icke-kyrkomedlemmar. Vad gäller just dennaäven av
faktor torde mångadock kunna just med icke-kyr-anta att pastoratman

hårdarekomedlemmar skillnadernainte drabbade andraär än pastorat;
förefaller mellan församlingarligga gamla med arkiv ochsnarast stora

Förhållandet frånnybildade församlingar. antal ochnämns ett pastorat
tagits för mångahar med här visa i denärmast attatt pastoratman av
tillfrågades kostnader för icke-kyrkomedlemmar verkligen tagitsom om

förfrågan på allvar och tänkt vilka olikaigenom utnyttjassätt man av
Svenskainte tillhör kyrkan.personer som

Ser sedan först till icke-medlemmar saknarman gruppen som annan
religiös anknytning eller ställt utanför Svenskasig kyrkan principiellaav
skäl finner den ofta på olikaomnämns sättattman som en grupp som
utnyttjar tjänster. Det vanligt pekar icke-ärpastoratens att attman
medlemmar begravs Svenska framhållerkyrkans prästerav men man
också det i de aktuella fallen oftast finns familjemedlemmar äratt som
kyrkomedlemmar. Vigslar Svenskadär bara den hör till kyr-partenena
kan vanliga medan det däremot bara undantagsvis förekommer Vigslarär

bådadär inte kyrkomedlemmar. Dop barn till icke-med-ärparterna av
från mångalemmar församlingar förekommer ocksåoch det kon-nämns

firmationer Svenskaungdomar inte medlemmar kyrkanärav som av men
någondöpta enligt ordning inom kyrkan; i dessa fallaccepterassom

inträder dock oftast nykonfinnerade Svenskade i kyrkan.

Personer Svenska kyrkan deltar ofta i församlingarnasutträttsom ur
gudstjänster och särskilt frekvent deltagande i musikguds-omnämns ett

Från några framhållertjänster och liknande. församlingar detnärattman
gäller den identifieras "68-or"kyrkoherdar iblandgrupp som av som
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"fyrtiotalister"eller så händer det först det kommer till de kyrk-näratt
liga handlingarna kan identifiera dem icke-medlemmar.man som
Kyrkoherden i hälften de svenska och nordiskaett pastorat attmenar av
icke-medlemmarna utnyttjar kyrkan och dess ungefärtjänster i samma

gör.utsträckning "normalmedlemmarna"som

Från många påpekar det förekommer barn tillpastorat att attman
svenska icke-medlemmar inskrivna i förskolakyrkans ellerär deltar i

barnverksamhet framhålleroch särskilt bland demannan attman som
sjunger i barnkörerna finns många inte medlemmar Svenskaärsom av
kyrkan, både sådana hör till något samfund sådanaochannatsom som
står utanför alla samfund. Vad gäller deltagande i ungdomsverksarnheten

bilden densamma det gällerär barnverksarnheten; till denärsom ung-
domskaféer några församlingar driver tonåringarsamlas heltsom
oberoende deras formella relation till Svenska kyrkan.av

Sammanfattningsvis kan det kontakter med de svenskarpastoratensom
Svenska kyrkan någotutträtt och inte hör till samfundsom annatur som

i saknarsägas kontakter ocksåmed och därmedatt stort settman
kostnader för relativt nyligen kyrkan;dem undan-utträtt ettsom ur som

från något håll denämns grund intede sigutträtttag attsom av anser
ha råd medlemmar. Däremot finns hel del kontakter med dematt vara en

utträdde under det radikala 1970-talet och inom denna händersom grupp
det inte bara barnen deltar församlingarnasi ocksåverksamhetatt utan att
barnen kyrkomediemmar fastän inte föräldrarna det.är

Beträffande de frikyrkomedlemmar inte medlemmar Svenskaärsom av
kyrkan råder det tämligen samstämrnighet det ovanligtärstor att attom
de sporadiskt deltagande i gudstjänsterutöver musikgudstjänsterochett-

utnyttja: de tjänster erbjuder. Det förekommerpastoraten attsom-
Svenska kyrkans får begrava eller mindre fri-principiellapräster mer
kyrkoanhängare det vanligare låter det aktuella samfundetär attmen man
disponera Svenska kyrkans såvällokaler, gudstjänstrummet andrasom
församlingslokaler sådanavid tillfällen. Ofta upplåtelsensker i dessa
sammanhang liksom upplåtelsedet gäller för gudstjänster inomnär-

frikyrkogrupperolika månbegär ersättning och i denutan att man man-
såersättning innebär den sällan full kostnadstäckning.tar ut

17 l detta sammanhang kan det påpekas fråga årunder aktualiserats iatt en som senare
amerikansk religionssociologi i samband med börjat tillämpa ekonomiska teorieratt man
på religiöst handlande och beteende freeden sk rider-problematiken,är dvs individeratt
eller söker få del de tjänster och nyttigheter religiös organisation erbju-grupper av som en
der medlemmar och därmed bidra till kostnadstäckningen för dessa tjänsterutan att vara
och nyttigheter; Gustafsson, Göran: Marknadsutbudet bestämmer den religiösa aktivi-se

En religionssociologisk teori för l99l-talet. 29-52 Straarup,i Jørgen utg.:eten: s
Perspektiv Svenska kyrkans statistik 1993 Tro Tanke 1994:9.
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Från många framhåller de invandrare frånpastorat de nordiskaattman
länderna inte medlemmar Svenskaär i kyrkan kansom vara en grupp

medför kostnader för framhåller ocksåsom detpastoratet ärmen man att
vanligt de ingår i denna uppfattar sigatt höra till den försam-som grupp
ling där de bor fastän de inte någothar formellt medlemskap i Svenska
kyrkan. Det ofta missförståndär ligger bakom förhållande;dettasom

enligt folkkyrkotraditionen kyrkomedlemskapet förtar givet ochman när
misstaget upptäcks begär oftast inträde i Svenska kyrkan.man

Många icke-medlemmar från de nordiska länderna deltar i den verksam-
het erbjuds inte minst i gudstjänster och den ökande äldreverksam-som -
heten där använder finska i ungefär utsträckning deman samma som-
nordiska invandrare blivit kyrkomedlemmar. De vanligaste kontak-som

med dem kommer från de nordiska ländernaterna och intesom ärsom
medlemmar Svenska kyrkan de uppkommer i samband med deav som
kyrkliga handlingarna. Dop, Vigslar och begravningar ellerav personer
barn till inte medlemmar Svenskaär kyrkanpersoner som av men som

sig ha "normal" relation till folkkyrkan i hemlandet frånmenar nämnsen
många Naturligtvis förekommer ocksådet konfirmationerpastorat av
ungdomar döpta enligt ordningen någonär i de nordiska folkkyr-som av
korna inte medlemmar Svenskaär kyrkan. Utförandet de:ner: som av av
kyrkliga handlingarna i dessa sammanhang uppfattas mestadels heltsom
okomplicerat de berörda prästerna.av

Den de inledningsvis nämnda fem icke-medlemmar iav grupperna av
Svenska kyrkan förefaller eller få delstörsttasom pastora-snarare av- -

de invandrare harär sin bakgrund i ofta ocksåtens ochresurser ärsom
aktiva inom någon de kristna traditionerna den lutherska.änannan av
Relationerna till Svenska kyrkans och församlingar mångaharpastorat
former och den belastning dessa relationer innebär skiftar mellansom
olika Medan det händer nordiska invandrare på grundpastorat. att av
missförstånd inte blivit medlemmar Svenska kyrkan kan beträf-av man
fande de icke-nordiska invandrarna flera håll peka de miss-att av
förstånd blivit medlemmar Svenska kyrkan; detta sker inte minst då deav
förvärvar svenskt medborgarskap.

Det förekommer många invandrarförsamlingar, såväl katolskaatt som
olika ortodoxa och Syrianska, i olika sammanhang Svenskanyttjar kyr-
kans lokaler. Det gäller både gudstjänstrum och församlingslokaler och
lokalerna nyttjas både för gudstjänster och kyrkliga handlingar och för
samlingar i anslutning därtill. Liksom det gäller frikyrkornasnär an-
vändning Svenska kyrkans lokaler denna användningav attmenar man

regelmässigtnästan sker full kostnadstäckning måni denutan över-man
huvudtaget någon ersättning.tar ut
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Framförallt det gäller medlemmar ligger kontak-Katolska kyrkannär av
på påförsamlingsnivån, form lokalutnyttjande,i främst änterna mera av

månindividnivån. vissl detta avseenden latinamerikanerna iutgör ett un-
konservativdantag. Särskilt där församlingen harden lokala katolska en

ochframtoning gudstjänsternadet vanligt chilenare deltar i ävenär attatt
låta bliSvenska kyrkans ordning; detta kande vill döpa sina barn enligt

på föräldrarna blir försam-slutar medinledningen atten process som
lingsmedlemmar.

vanligt inomGudstjänstdeltagande i Svenska kyrkans gudstjänster är
åtminstone såmånga vilka kommerinvandrargrupper. Utöver syrianerna

sånågon på olikalänge de inte har församling etablerad nämnsortenegen
Framföralltfinska zigenare, amerikaner och anglikaner.grupper som

samfundfrånutanför storstadsregionerna söker sig invandrare kristna
långt till sinasmå Sverige därför hari och där medlemmarnaärsom

kyr-såväl Svenskakyrkor till gudstjänster andra verksamheter somsom
sådan blir detdå fårkan bedriver; församling kontakt med en gruppen

också andranärområdetibland inte bara de bor i kommer utansomsom
Svenska kyrkanföreträdare för kyrka inomkan börja somse engruppen

20till"sin" kyrka. l invandrartäta procentpastorat att avanger man upp
Svenskainte till kyrkan.deltagarna i gudstjänsterna hör

några problem kantillMedan detta gudstjänstdeltagande knappast leder
önskemål få det. Underinom olika sina barn döpta göraattgrupper

önskemål dopinventeringsarbetet har det framkommit möttatt omman
från maroniter. Dennabland eritreaner och libanesiska ön-typannat av

från kulturerskemål, önskemål från andraliksom Vigslar personerom
få mycketkanoch kristna riktningar, kan leda till problem och ägnaman

proble-samfunden innantid till samtal med företrädare för de aktuella
kan lösas.men

till andrafamiljer hörBarn och ungdomar inomväxer somsom upp
Svenska kyrkansofta ikristna traditioner den protestantiska deltarän

områdenåldersgruppernaverksamhet för och i invandrartätade aktuella
andel demtill icke-medlemmarkan barnen utgöra ettstor somaven

före-detnår syrianernamed sin verksamhet. Främst nämnspastorat men
harockså inteinom invandrarförsamlingarkommer andraatt somman

verksamhettill dennågon barnverksamhet sänder sina barn somegen
ungdomskaféer med mindreSvenska kyrkan bedriver. Där driverman

på fleraockså invandrarinslagetprofil det kristnamarkerad kyrklig är
ungdomsverksamhetenställen När det gäller barn- ochstort. anger man

till hälf-Svenskainvandrare inte med i kyrkan kan utgöraäratt uppsom
kontakt med.dem deltar eller kommer iten manav som som

självklartVad slutligen gäller de icke-kristna invandrarna nästansom --
så sig tillSvenska verksamhet riktarinte med i kyrkan har denär som
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dessa i redan beskrivits i samband med redovisningenstort sett de all-av
diakonala insatsernamänna och de insatser särskilt riktar sig tillsom

flyktingar. I har mycket liten kontakt medpastoraten deman storaannan
muslimska från Mellanöstern och Nordafrika. Däremot hargrupperna
flera kontakt i olika former med de bosnisk-muslimska flykting-pastorat

och detsamma gäller för några kosovoalbaner och turk-arna pastorat om
bulgarer. Det förekommer i enstaka fall har undervisningatt man om
kristendomen förberedelse för dop för iranier sökt kontakt medsom som

församling. Detta uppfattas emellertid frågakänslig ochen som en man
angelägen framhållaär önskar deltagarna redan skall haatt attom attman

uppehållstillstånd.permanent

En mycket "annorlunda" verksamhet från Svenska kyrkanssom man
kan i det gäller invandrargruppernär kanpastorat beröra bådeengageras

andra kristna riktningar och muslimer. I de konflikter förekommersom
både inom och mellan invandrarsamfund och -församlingar har företrä-

fördare Svenska kyrkan ibland medlare. Det finnsengagerats som exem-
pel hur tvingats gripa in i konflikter mellan olika syrianskaman grup-

i stad och har sin församlingskontakt inomper samma som var en egen
Svenska kyrkan och därmed följande möjlighet låna gudstjänstlokaler.att
Det har också förekommit kommit i medlingssituation mellanatt man en
muslimska och ortodoxa Det sådanaarbete situationer med-grupper. som
för blir ofta mycket tidskrävande för de och andrapräster som engagerar
sig i problematiken.

Det helt klart iär med andel icke-medlemmaratt pastorat storen av
Svenska kyrkan så går del de finns tillgängliga tillen av resurser som

och individer inte bidrar till ekonomi. Kost-grupper pastoratetssom
naderna olika slag och kan bådeär direkta och indirekta ochav vara mer
här slutligen försökgörs något systematisera dessa kostnader.ett att

För det första kan tala kostnader för verksamhet direktärman om som
riktad icke-medlemmar. Man kan ha valt vissa verksam-mot att satsa
heter för invandrare eller för flyktingar. Till denna kostnadergrupp av
hör framförallt eller mindre gratis ställer lokaler till förfo-att man mer

förgande olika invandrarförsamlingar del den diakonala verk-samt en av
samheten. Man där också räkna in de kostnader i form tid iav som man
några församlingar på hjälpa till lösa konflikter med religiössatsar att att
bakgrund mellan olika invandrargrupper.

För det andra påverkar den allmänna policy har icke-gentemotman
medlemmar Svenska kyrkan rimligen i månvad dessa vill ha kontakterav

olika slag och därmed utnyttja Denna policyav pastoratets ärresurser.
åtminstone delvis medvetet utformad från och deras anställdaspastoratens
sida och den påverkar i månvad icke-medlemmar får del av resurserna

påäven inte förhand hur öppenhetenom man vet stora resurser som
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kommer kräva. Här kan bland kostnaderatt annat noteraman som man
får då barn till icke-medlemmar barnverksamheten elleritar emotman
då ungdomsverksamhet i invandrartätt område.öppenstartar ettman en

tredjeFör det finns det icke-medlemmarnasverksamhet där deltagande
någoninte medför merkostnad. icke-medlemmarAtt utträddastörre -

frikyrkomedlemmarsvenskar, eller medlemmar i invandrarkyrkor -
deltar i gudstjänstlivet, i församlingsaftnar eller musikgudstjänsteri med-
för endast marginella formmerkostnader; de i tid ochresurser av pengar

ungefär mångadesamma hur kyrkomedlemmar ellerärsatsas oavsettsom
icke-kyrkomedlemmar närvarande.ärsom

För fjärdedet finns det rad situationer där icke-medlemmaren av
Svenska får frånkyrkan del dess och där ellerpastoratetsav resurser man
församlingens sida egentligen inte kan välja vill dessasatsaom man resur-

eller inte. Detta gäller del diakonaladen verksamheten där detser en av
skulle uppfattas nå-mycket stötande innan hjälpsom manom man ger av

slag skulle kontrollera frågaden individ det medlemär ärgot om om av
Svenska kyrkan eller inte. Till kostnader räknakantypsamma av man
många de kyrkliga handlingar utförs för nordiska invandrare; deav som
berörda har uppfattat sig kyrkomedlemmar liksom depersonerna som
varit i sina sådanarespektive hemländer fåoch sig kunna deltror som av
Svenska kyrkans Ocksåtjänster. gällerdet kyrkliga handlingar intenär -
minst begravningar för icke-troende eller medlemmar i andra kyrkor-
och samfund torde situationen ofta tvångslägedet intillnäst äratt ettvara
för hjälpa dem söker kontakt med den lokala försam-pastoraten att som
lingen. missförståndRena berör kyrkotillhörighet och vilken rollsom
Svenska kyrkan församlingaroch dess och har i det svenskapastorat sam-
hället måste också oftauppenbarligen klaras och andra för-prästerut av
samlingsanställda någonoch här föreligger valfrihetknappast om man
vill hjälpa till eller inte

För detfemte finns det indirekta kostnader kan belastasett pastoratsom
med det finns många icke-kyrkomedlemmar inom dess Degränser.om
direkta kostnaderna för dop, vigsel eller begravning kanett en en vara
obetydliga innan genomföras mångaceremoni kan kan det behövasmen
kontakter för klarlägga vilken konfession eller religion vederbörandeatt
hör till och varför icke-medlemskapet önskar ceremonintrots attman

Ävenförrättas enligt Svenska kyrkans ordning. kyrkorättsligamera
på fråganaspekter kan behöva klarläggas; kan behöva undersökatman ex

måni vad det överhuvudtaget rimligt i Svenska kyrkanär prästatt en
förrättar vigsel och detta kräver självaavsevärt änen mer resurser cere-
monin. Når det gäller barn har sin bakgrund i religiössom en annan
tradition vill delta i barnverksamheten i församling inommen som en
Svenska kyrkan kan det fordras företrädarekontakter med för det aktu-
ella samfundet därifrånoch klargörande hur deltagan-ett om man ser
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det. En indirekta kostnader kan belastas medtyp pastoratenannan av som
mångahar icke-medlemmar måste selektiv iärom man att vara merman

informationsin den verksamhet bedriver har be-änom om manman en
folkning tämligen homogent Svenska kyrkan. Detmedlemmarärsom av

framkommithar på många sig distribu-ställen inte kunnaatt man menar
församlingsblad hushåll områdetill alla eftersom det kundei ettera upp-

fattas ocksåförsökte Det finns exempelmedlemmar.värvasom om man
på i avhåller från informerainvandrartäta församlingar sigatt attman

konfirmationsundervisningen årskursi sju i skolan fastän regel-om man
sådanmässigt liar information församlingar i kommun.i andra samma

Sammanfattningsvis har osystematiska kontakter antalde tämligen med ett
mångamed icke-medlemmar i Svenska kyrkan tydligt visatpastorat att

många dem stården eller andra anledningen utanförav som av ena
Svenska kyrkan på fårolika eller ekonomiskadelsätt tar pastoratensav
och personella Storleken på fastställas medkostnaderna kan interesurser.
utgångspunkt från det material varit tillgängligt och det helthär ärsom
klart storleken inte bara icke-medlem-sammanhänger med mängdenatt

också ocksåmed vilken Detkategori de tillhör. klartärutan attmar man
inom endast delvis kan och vill de disponerarpastoraten styra resurser
från eller olika Svenskaicke-medlemmar i kyrkan.mot grupper av

4. Utvecklingen medlemskapet iav
årSvenska kyrkan fram till 2006;

diskussionen
l uppdraget från Kyrkoutjämningsutredningen ingick tredje del-som en
uppgift klarlägga hur tillhörigheten Svenskatill kyrkan kommeratt att
utvecklas åren.under de tio Naturligtvis detta dennärmaste är mest
komplicerade delen uppdraget och vad möjligt med deär göraattav som

stårekonomiska framförallt förfo-personella tillresurser men som- -
gande utifrån relevant material den förmodade befolkningsut-är att om
vecklingen och kyrkomedlemskap olika kategorier föra diskus-iom en
sion den sannolika måste framhållasutvecklingen. Det med skärpa attom
vad läggs fram här inte framskrivningellerärsom en prognos en av
medlemstalet i Svenska förhållandenkyrkan inventeringutan en av som
påverkar medlemsantalet och försök beskriva möjlig utvecklingett att en
med hänsyn förhållanden.till dessatagen

Uppgiften kompliceras flera faktorer.olika Den viktigaste dessaav av
faktorer naturligtvis inte med säkerhet vad kommerär att vetman som

ske med Svenska förhållandekyrkans ställning i till den uttaladeatt staten;
viljeinriktningen från regeringen och delar riksdagen liksomstora av
från rikskyrkan frågan ändåkänd politiskaden kringär ärmen processen
långt ifrån avslutad. Här kan endast 1995 räknarnoteras att man nu - -
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relationsförändring förhållandetmed i Svenskamellan kyrkan ochen
från år 2000.staten

Ytterligare komplicerande faktor gällerdet andelen befolk-nären av
ningen kommer Svenskamedlemmar kyrkan i framtidenattsom vara av

den förändrade få frånställning dopet den l januari 1996.är som avses
De förbarn inte döps närvarande blir medlemmarsom men som av
Svenska på dåkyrkan grund föräldrarnas kyrkomedlemskap kommerav
inte längre automatiskt bli kyrkomedlemmar.att

En tredje komplicerande faktor årendet endast för allradeär att senaste
finns uppgifter mångahur dem föds dem imrni-ochom av som av som

blir Svenska mångamedlemmar kyrkan och hur demgrerar som av av
dör och Uppgifterdem emigrerar kyrkomedlemmar.ärsom av som som

finns årenför 1991-93 det hade varit önskvärt med betydligt längremen
sifferserier. När det gäller antalet födda, döda immigranter och emigran-

utnyttjas uppgifternahär i vad betraktas huvudalternativet iter som som
1994-205018.Sveriges årenframtida befolkning; Framskrivning för

I framställningen förstbeaktas de komponenter beträffande vilkatre man
för närvarande framkan skriva trender grundval de uppgifter manav
redan dvshar, nettoresultatet den naturliga befolkningsrörelsen födel-av

och död, nettoresultatet den utrikes omflyttningen immigrationse av
och emigration nettoresultatet inträden i Svenskautträden ochsamt av ur
kyrkan. utgår frånFörändringsberäkningarna befolkningsstorleken och
antalet kyrkomedlemmar 1993. försökDessa beräkningar följs ett attav
klarlägga kvalifikationvad dopets ställning för medlemskap isom
Svenska få förkyrkan kan komma betydelse för utvecklingenatt av

utgångs-antalet medlemmar i Svenska kyrkan. Slutligen diskuteras med
frånpunkt förändringresultaten olika intervjuundersökningar vadav en

Svenska fårelationerna mellan kyrkan och skulle förkunnastatenav
följder för benägenheten Svenskautträda kyrkan.att ur

Enligt för 1993kyrkostatistiken antalet medlemmar Svenska kyrkanivar
med eller svenskt medborgarskap årets 631 000vid slut 7 vilketutan- -

tidigare påpekats motsvarade 87.3 hela befolkningen. Deprocentsom av
återstående 12.7 000utgjordes de l 114 inteprocenten av personer som

medlemmar Svenska kyrkan. Dessa tal ändras antaletvar av genom
födslar och dödsfall hur andel de nyfödda enligtsamt storgenom av som
fortfarande gällande regler blir respektive de avlidna varitav som
kyrkomedlemmar.

Sveriges framtidanbefolkning; Framskrivning för ären 1994-2050 Programmet för
befolkning 1994:3. Orebro 1995.



Bilaga342 8 SOU 1995:144

Enligt de uppgifter tillgängliga har under början 1990-taletarsom av
omkring 85 de nyfödda blivit Svenskamedlemmar kyrkanprocent av av

föräldrarnas kyrkotillhörighe 95medan omkring degenom procent av
avlidna har varit medlemmar Svenska kyrkan. Med de antagandenav om

befolkning19antal födda och döda Sverigesi framtida kansom ges
utvecklingen fram på framgårskrivas det tabell 7 undersatt som av

9520.förutsättning ändring 85ingen sker i ochatt procentsatserna

Tabell Beräknad förändring Svenska fram årantalet medlemmar kyrkan till 2006av av
födelser dödsfall,ochgenom

å Födda medl Födda çj-medl Döda mçdl, Döda çj-mçdl
1994 96 000 000 89 30017 4 700
1995 96 900 100 89 300 70017 4
1996 96 000 00017 90 200 4 800
1997 95 20 800 90 200 80016 4
1998 394 700 91 200 4 80016
1999 93 500 200 80016 500 91 4
2000 92 600 16 400 91 200 804
2001 91 800 200 91 200 80016 4
2002 90 900 16 91 200 800100 4
2003 90 100 900 92 10015 4 900
2004 S9 200 15 800 92 100 9004
2005 88 400 15 600 92 900100 4
2006 88 400 15 600 93 4 900100
Summa 203 300 212 118 600l 700 l 400 62

Det viktigaste sammanställningen visar medlemsantalet i Svenskaär att
påverkaskyrkan ganska lite den naturliga befolkningsrörelsen. Underav

trettonårsperiodhela den omfattar Svenskatabellen skulle kyrkansom
födslar få 200 000drygt l medlemmar samtidigt dengenom nya som

Ökningenskulle förlora 120 000 medlemmar dödsfall.l med-genom av
alltsålemsantalet skulle bli obetydlig eller 80 000. skulle helt fallaDen

förraperiodens del för vilken räknar med antal födslarett stortman
åren dåmedan de födslarna förväntas dödsfallenminska och ökasenare

skulle liten minskning antalet kyrkomedlemmar.ge en av

Ökningen antalet icke-kyrkomedlemmar födslar och dödsfallav genom
skulle bli ökningen antalet kyrkomedlemmar.avsevärt större än av
Genom födslarna skulle icke-kyrkomedlemmar tillföras drygtgruppen
210 000 individer samtidigt förlora någotden endast skullenya som mer

60 000 dödsfall. Nettoökningen skulle bli 150 000 ochän personer genom
den totala ökningen 235 000 tvåskulle tredjedelarnästanav om personer

falla på icke-medlemmar i Svenska kyrkan.gruppen

19 Tabellen sidan 121.
20 Andras dessa procenttal så det sannolikt de kommer minska deär änatt att attmer
kommer öka; invandrare tillhör andra generationen inte Svenskaoch hör tillatt som som
kyrkan kommer växande andel den bamafödande i och medutgöraatt en av gruppen men

första generationens invandrare blir äldre kommer också andel de dödastörreatt atten av
inte Svenskamedlemmar kyrkan.vara av
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Om förändringar födslziiinga andra inträffade skulle och dödsfall under
utgår från få tillde betingelser beräkningarna resultat andelenattsom

1993 12.7icke-medlemmar Svenska utgjordei kyrkan procentsom av
år 2006 stigit till l4.l dvs andelenhela befolkningen skulle ha procent,

år.skulle öka med 0.1 varjeprocent

födslar och dödsfall tämligenPrognoserna beträffande utvecklingen ärav
på faktorntillförlitliga kommer den andranär över storamen man

så mycketbakom befolkningsförändringarna, migrationen, osäkerhetenär
flera alternativSveriges framtida befolkning räknar med1större. man

15 000huvudalternativet innebär nettoinvandring personermen en
199621.årligen från här.Detta alternativ har utnyttjats

Svenska sigbeträffar invandrarnas relation till kyrkan visar detVad att
år uppgifter föreligger med-för vilka utgjorde andelende tre som var

Svenska 10anslöt sig till kyrkan mycketlemmar eller nära pro-av som
därför beräkningarna Vadoch det procenttalet har utnyttjats i här.cent

årenSvenska 25, 44beträffar relation till kyrkan deutvandrarnas trevar
bådeSkiftningarna med37 medlemmar. kan sammanhängaoch procent
och medandel ernigrerande svenskar utgjorde utvandrarnahur stor av

återutvandrade,invandrargrupper detvilka varpersoner somvar som
födda länder.i andrafödda i de nordiska länderna eller varpersoner som

35 utnyttjats ochVid beräkningarna här har medelvärde,ett procent,
för 1993.sammanfaller aktuella siffran, dendetta värde väl med den mest

ochpå befolkningsprognosernaResultaten beräkningarna grundvalav av
återges tabellde framdiskuterade procenttalen i

2006fram tillTabell förändring medlemmar Svenska kyrkanBeräknad antaletav av
invandring och utvandring.genom

å Magma.manualer
medl. emedl. medl m

500 19 500500 101994 7 500 67
800 20 2001995 6 100 54 10900

20 8001996 42 300 2004 700 11
500500 21800 43 200 111997 4

2210011 9001998 4900 44 100
22 80012 2001999 5 000 45000
23 4002000 12 6005 100 45900
240002001 200 800 13 0005 46

7002002 300 3 300 245 47 700 l
25 4002003 400 48 13 6005 600

000 26 0002004 5 500 49 500 14
300 26 7002005 S 600 50 400 14

2006 3005 700 5l 300 14 700 27
304 400Summa 800 637 200 163 60070

Diskussionen 56 tabellen sidan I2samts
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Den utrikes omflyttningen medför helt olika nettoresultat för gruppen
kyrkomedlemmar och för icke-kyrkomedlemmar. Den förragruppen

får måttligtmycket tillskott 70 000 invandringenettgruppen genom
förlorar många drygt 160 000 utvandringen; nettoresultatetmen genom

blir hela perioden minskaröver antalet medlemmar Svenskaatt kyrkanav
med 90 000 Gruppenöver icke-medlemmar i Svenska kyrkanpersoner.
får tillskott 640 000 invandringen och fastänstort den ocksåett genom
mister många 300 000 utvandring så blir nettoresultatet förgenom

icke-medlemmar i Svenska kyrkan ökning med 330 000övergruppen en
Den utrikes omflyttningen skulle således innebära fårpersoner. att man

utflyttningsöverskott medlemmar Svenska kyrkan samtidigtett av av som
får inflyttningsöverskott icke-medlemmar Svenskaett kyrkan.man av av

Om inga andra förändringar beträffarvad befolkningens kyrkomedlem-
skap de inflyttningän i och utflyttning landet inträffade skullegenom ur
den utrikes omflyttningen under de betingelser beräkningarna utgårsom
från få till följd andelen icke-medlemmar Svenska kyrkanatt av som
1993 12.7 år 2006 ha stigit till 16.4 andelen skulleprocentvar procent;
alltså öka med 0.3 år.varjeprocent

Redan återgavsi tabell l uppgifter storleken de medlemsförlusterom
Svenska kyrkan 1978sedan gjort antalet utträden översti-som attgenom

antalet inträden. Såväl antalet utträden antalet inträden iger ur som
Svenska kyrkan har långunder period varit tämligen konstant. Deten ge-
nomsnittliga antalet utträden år under perioden 1984-1993 drygtper var

00013 samtidigt det genomsnittliga antalet inträden 6 000.som var
Nettoförlusten årligen skulle alltså 0007 eller ungefär 0.1var personer

medlemsstocken och det här rimligt räknaprocent är medav att samma
nivå för den aktuella trettonårsperioden. Under hela denna period skulle
alltså Svenska kyrkan förlora 90 000 medlemmar utträdenaattcza genom

flera inträdena.är än

Sammanfattningsvis kan då konstatera och de fakto-attman trevar en av
påverkar medlemsantalet Svenskai kyrkan någotoch sårer som närsom

säkert kan förutses ökar den andel befolkningen i landet inte ärav som
Ökningstaktenkyrkomedlemmar. blir omkring halv årligenprocenten

och den befolkning 9 150 000 beräknas bo i Sverige år 2006av som
skulle omkring 80 medlemmar Svenska kyrkan. Svenskaprocent vara av
kyrkan skulle ha drygt 7 300 000 medlemmar eller bortemot 300 000
färre 1993. Samtidigt skulleän icke-medlemmar 1993 lgruppen som var
100 000 ha ökat till 800 000l eller med 700 000 personer.

När betraktar dessa beräknade uppgifter finns det mycket viktigtman ett
förhållande observera. Förändringarna kan inte förväntas falla jämntatt

landet ochöver olikaöver alla faktorernatyper pastorat utan treav ver-
kar i och riktning: I storstäderna och deras förorter och ien samma
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andra städer kommerstörre andelen icke-medlemmar Svenska kyrkanav
andraöka iän ochatt tätorter landsbygden. De mycket klaramer

skillnader redan finns mellan olika vad beträffarsom typer pastoratav
andelen befolkningen medlemmar Svenskaär kyrkan ochav som av som
framgår tabell 6 skulle alltså bara till deävenav accentueras om man ser

kända och tillär ganska del kan fömtses.processer som storsom en

Bakgrunden till detta till del inte uteslutandeär invandrarnasstor men- -bosättningsmönster. En del dem kommer till Sverige har bo-stor av som
sig i eller flyttat till de städerna och deras förortsornrå-satt störresenare

den och strävanden i riktning finns det ingen anledningtrots annan att- -
långsiktigtmönstren skulle förändras. De flyttar från Sverigeanta att som

har i utsträckning bott i områden. Den utrikesstor omflyttningsamma
den viktigaste faktornär bakom antalet icke-medlemmarsom att av

Svenska kyrkan kan beräknas såöka alltsåmycket berör inte hela landet i
utsträckning effekterna blir påtagligamycket där detsamma utan mer

redan finns många inte kyrkomedlemmar där stårär deänsom som
utanför Svenska kyrkan fåtaliga.är

Invandrarnas bosättningsmönster medför också nettoresultatetatt av
födslar och dödsfall vad beträffar medlemmar och icke-medlemmar i
Svenska kyrkan blir olika i miljöer där det finns många föddaärsom
utanför Norden och i miljöer där befolkningen eller mindre ho-är mer

svensk- åtminstoneeller nordiskfödd. På mindre ochmogent orter
landsbygden har många gånger mångalika eller fler dödsfallman som
födslar och befolkningen stabil eller minskar. De föds blirär emel-som
lertid i utsträckning medlemmar i Svenska kyrkan föräldrar-stor genom

medlemskap och andelen kyrkomedlemmar lika blandnästannas stor
de nyfödda bland dem dör följdenoch blir andelen kyrko-som attsom
medlemmar påverkasendast marginellt. l städer och förorter harstörre
befolkningen ålderssammansättning och har ofta födel-en annan ettman
seöverskott. De dör fortfarande till allraär delenstörstasom personer

födda Sverigei ochär medlemmar Svenska kyrkan. Deärsom som av
nyfödda däremot till inte obetydligär del barn till invandrare elleren -andra medlemskap Svenskai kyrkan och här blirutanyngre personer -
därför resultatet den naturliga befolkningsrörelsen andelen icke-av att
kyrkomedlemmar Skillnadernaökar. mellan med ochpastorat stor pasto-

med liten andel icke-medlemmar Svenska kyrkan alltsåökasrat ävenav
nettoresultatet födslar och dödsfall icke-medlemmar inteattgenom av av

blir detsamma bådai typerna pastorat.av

Den tredje faktorn har beaktats här nettoresultatet utträdenaärsom av ur
och inträdena Svenskai kyrkan. Tidigare undersökningar kommun--nivå har klarlagt andelen utträden årunder samvarierar positivtatt ett-
med hur andel de svenska medborgarna medlemmarstor ärav som av
Svenska kyrkan. Det också framgåtthar utträdesandelen årunder olikaatt



346 Bilaga 8 SOU 1995:144

samvarizitionzz.har tämligen stark Resultaten innebär skillnadernaen att
mellan enheter i detta fall kommuner fördetsamma bör gällamen pas--

med olika profil vad successivt förstärks.gäller kyrkomedlemskaptorat -

tidigareDen diskussionen utgår från beträffar med-regelverket vadatt
Svenskalemskap i skulle oför-kyrkan under den aktuella perioden vara

jämfört Såändrat med l990-talet. emellertidunder början kommerav
med all från 1996sannolikhet fallet och med för-att utanvara avses en
ändring i medlemskapsreglerna inträda. Huvudregeln blir endast deatt
nyfödda döps blir medlemmar Svenska kyrkan medan enligtsom av nu-
varande ordning föräldrarnas kyrkomedlemskap de nyföddasavgör
kyrkomedlemskap.

Enligt kyrkostatistiken för åren 1991, 1992 1993och antalet döptautgör
årenbarn alla 90 året föddamycket antalet undernära procent av som

blivit medlemmar Svenska kyrkan. Tillämpar denna procentsatsav man
förstaden finner 100 000kolumnen i tabell 7 ganskajämntattman av

den million barn föds 1996-2006 gällande regel-och enligtsom som nu
verk betraktas kyrkomedlemmar inte skulle bli medlemmarsom av

döpta.Svenska kyrkan grund de inte blir Antaletatt motsvararav en
påverkanmedlemsförlust på totala andelendryg och denprocenten av

befolkningen Svenska alltsåinte medlemmar kyrkan blirärsom un-av -
förutsättningder föds tillinte dopprocenten bland dem barnatt somsom

kyrkomedlemmar påtagligt måttlig. ocksåändras tämligen Man kan ob--
100 000 eftersom imaximital detnärmastatt att ettservera se som

författningsförslaget Kyrkotillhörighet i Svenska kyrkan lämna-om som
des till 1994 också 18 år iKyrkomötet föreslogs "Ett under skallbarnatt

fall i 2 § döps i Svenskaparagrafen denänannat attsom avses somom
kyrkans Svenska Svenska kyr-ordning blir i kyrkan iupptagen tas upp

vårdnadshavare"24kan efter från heltmeddelande Detbarnets är
.omöjligt något hur vanligt det kommer bli dennasägaatt att attom

möjlighet föra in barnen Svenska utnyttjas föräldrarna.i kyrkanatt av

Även beträffande detta medlemsbortfall det det inteär värt att notera att
kommer bli jämnt fördelat Svenska stiftkyrkans och Avöver pastorat.att

framgårbearbetning från 1991det kyrkostatistiska materialet deten av

22 Se Gustafsson, Göran: Medlemskap Svenska Gmppskillnader föränd-i kyrkan; och
ringstendenser. 199253-85 i Alwall. Perspektiv Svenska kyrkans statistikJonas:s
Tro Tanke 1993:9. 88 11.s
23 Det kan påpeka dessa beräkningar blir optimistiska liknandevärt änatt attvara mer
skattningar författaren gjorde 1980-talet då prognosti-under slutet grundvalsom av av
cerade födelsetal uppgifteroch då tillgängliga hur andel barnen döptes;stor som seom av
Gustafsson, Göran: Några beräkningar med anledning alternativ 2 i till kyrkan,Vägenav

275-279 i Vägen till kyrkan. Om dopet och kyrkotillhörigheten. Ett diskussionsbe-s
tänkande 2 från arbetsgrupp inom Svenska Svenska utredningarkyrkan kyrkansnr en
1988:1, Stockholm 1988.
24 Kyrkomötets Centralslyrelsensprotokoll 1994. Skrivelse 39.1994:4.
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färre de nyföddaavsevärt medlemmarnaatt Svenska kyrkan döptesav av
i Stockholms stift25.Strängnäsoch stift i övriga En genomgångän av
det kyrkostatistiska frånmaterialet Lund stift för 1993 visar andelenatt
döpta de nyfödda kyrkomedlemmarna klart mindre i Malmö ochav var
Torna kontraktzö.Lund kontrakt i övriga Den nytillkommandeän
Ininskningsfaktorn det gäller kyrkomedlemskapetnär verkar med andra
0rd i riktning de tidigare diskuterade minskningsfaktorerna:samma som
Skillnaderna mellan olika blir allt vad gäller andelenstörrepastorat av
befolkningen medlemmar Svenskaiär kyrkan.som

De faktorer komma påverka andelen medlemmarantas attsom av
Svenska kyrkan hittills diskuterats har varit långsiktigt verkandesom
faktorer. De förändringar sker Svenska kyrkan förlorarattsom genom
fler medlemmar dödsfall fårvad den medlem-ängenom attgenom nya

föds, inte mångalika invandrare blir kyrkomedlem-mar attgenom som
kommer till landet utvandrare kyrkomedlemmar lämnarärmar som som

landet och de begärda Svenskautträdena kyrkan fleratt är ängenom ur
de begärda inträdena sker successivt. Nettoresultatet skift-av processerna

inte mycket från år årtill och det dessutom åtminstone till delärar en
förutsebart utifrån den kunskap har befolkningsutveckling ochman om

trender vad gäller medlemskap Svenskai kyrkan inom olikaom grupper.

Under den period beräkningarna här hänför sig till, framdvs tillsom
2006, emellertid förändringväntas helt slag inträffa. Vadannaten av som

naturligtvis den förändringär relationerna mellan Svenska kyr-avses av
kan och enligt gällande tidsplan i och medstaten ägasom nu avses rum
inträdandet det milleniet. Detta förändring påverkakanärav nya en som
hur inom delar svenska folket ställer sig till fortsattman ettav
kyrkomedlemskap och till skillnad från de tidigare diskuterade faktorerna

det förändringär förstai hand språngvisären attsom se som en
förändring, dvs själva händelsen sådan kan bli incitament förettsom en

eller mindrestörre andel befolkningen sitt medlemskap iomprövaattav
Svenska kyrkan. Man skulle därför i samband med eller i relativt nära

heltanslutning till relationsförändringen fåkunna andra utträdestal än
vad hittills varit vanligt. Man kan emellertid också tänka sigsom att man
efter relationsförändringen på längre sikt skulle kunna fåäven andra
nettoresultat utträdena och inträdena i Svenska kyrkan. Den förraav
frågan, frågandvs får antal utträden i sambandstörre medettom man
relationsförändringen, någotkan behandlas här fråganmedan om en mera

förändring nettoresultatet utträden och inträden heltpermanent av av
måste lämnas utanför framställningen.

25 Se Sjödin. Ingegerd: Döptes fler flickor pojkar 1991.än 55-72 i Perspektiv påsSvenska kyrkans statistik 1991 Tro Tanke l992zl2/Religion och samhälle 82,nr
Ugpsala1992, 63.s
2 Se Gustafsson, Göran: Svenska kyrkan i Lunds stift jubelåret 1993, 11-32 isHammar, K G: Halvvägs...; Lunds stift vid 90-talets mitt. 1994.Lund 25.s
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relationsförän-efterSvenska kyrkanmedlemskap iFrågan fortsatt enom
Denintervjuundersökningar.fleratagits ihardring till meststaten upp

ERK-utred-tillanknytninggjordes idenomfattande dessa är somav
18-60 åråldrarnaSvenska kyrkan idå 0001991 2 medlemmarningen av

trodde desjälvatillfrågades hur deSifo blandmed hjälp annat omav
omedelbarthadekyrkan. DeSvenskamedlemskap isittskulle medgöra

medlemmarnaandelhurfåttfråga ställdesinnan denna stor avsvara
kyrkanåtskillnad mellankyrkan vidSvenskatrodde skulle lämnade en

sistnämndavid denuppskattningkundeAv democh görastaten. ensom
20bli högstmedlemsbortfallet skullehälftenfrågan trodde än attmer

svarsfördelningen:medlemskapetfråganPå det varprocent. egnaom
förmodligen"Skullemedlem" 53kvar"Skulle säkert procent;stanna som

förmodligen begära"Skullemedlem" 24 ut-kvar procent;stanna som
"Tveksam,utträde" 6"Skulle säkert begära8 vetträde" procent;procent;

svarsfördel-framhållssiffrornatill9 1 kommentarenej" attprocent.
kyrkomedlemskaps-förunderlaginte kanningen utgöra prognos omen
kyrka ochmellanrelationerändradeefter eventuellt stat menprocenten

majoritetövervägande"att heltockså sammanfattandekonstaterasdet en
få övertygademycketbehålla medlemskap ochsitt ärskullede atttror att

utträde"27. svarsfördel-bedömningenVidskulle begärade avattom
många60 år iåldrarnaibeaktabör överningen att sompersonerman
ingickkyrkopositiva intereligions- ochsigsammanhang visatolika mest

Svenskautträdelåga förväntattaletdeti sigsvarande, dvsbland de urom
befolkningen.helabeaktatnågot lägreskulle blivitkyrkan ännu manom

har undersökningar.åtminstone olikaifrågor ställtsLiknande tresenare
svarsfrekvens blandsextioprocentigungefär1993 medpostenkätI en

mycketår frågelydelsen16-79åldrarnaii Kalmarkyrkomedlemmar var
åt".skildesochkyrkangå Svenska kyrkan"Skulle durak: statenomur

"Förmodligenkvar" 37"Säkertblev:Svarsfördelningen procent;stanna
ur" 4"Säkert6ur""Förmodligenkvar" 33 procent;procent;stanna

procent"23. undersökningfråga ställdes iSamma"Vet " enprocent;
år kalmar-gjordesLandskronapostenkät imed pastorat somsammasom
åldrarna 17-74ikyrkomedlemmarsig tilloch vändeundersökningen som

aktuellavid den60 och50mellan ochår. Svarsfrekvensen procentvar
"Förmodligenkvar" 30"Säkertfrågan stannaprocent;stannasvaren:var

"Säkertutträde" 6begära"Förmodligen30kvar" procent;procent;
procent29. under-En liknande29"Vet inte"utträde" 5begära procent;

278:: med-kyrkansSvenskaGustafsson och Thorleif Pettersson:GöranAlwall, Jonas,
1991:102, StockholmSOUintervjuundersökningkyrka-statfrågan; Enochlemmar

1991. 47s
2880 80-103 Folkmedlemskapsmotiv. iKyrkosamhörighet ochGustafsson, Göran: s

86.Uppsala 1994.Supplement 1994:Tro Tanke 1.och kyrka i Kalmar s
29Se utförd iundersökningreligionssociologiskfrånAhlin, Lars: Rapport en

juni 1993.Landskrona/Sn Ibb församlingar under s



SOU 1995:144 Bilaga 8 349

sökning den i Kalmar och Landskrona genomfördes i Växjösom kyrkliga
samfällighet vårenunder 1994. Undersökningen vände sig till ipersoner
åldrarna 18-80 år och Svarsfrekvensen något 60över Vidvar procent.
frågan medlemskap Svenskai kyrkan efter förändring relatio-om en av

till svarsfördelningen: "Säkertstaten kvar" 31nerna stannavar procent;
"Förmodligen kvar" 35 "Förmodligen begärastanna utträde" 5procent;

"Säkert begära procent3°.utträde" 4 procent"; "Vet inte" 25procent;

Gemensamt för alla fyra undersökningarna andelen deär svarandeatt av
de "säkert"säger skulle begära utträde Svenskaatt kyrkansom vidur en

relationsförändring förhållandei till ligger 5 Tillstaten runt procent.
detta bör emellertid lägga och väl mångalika deman att gott säger att
"förmodligen" skulle begära utträde sådani situation och ännuatten en

inte besvarat fråganstörre eller förklarat sig inte kunna ställninggrupp ta
till Frågeundersökningarnaden. alltså föga ledning hur andelger storom

kyrkomedlemmarna skulle sitt medlemskapav kyrkansom ge upp om
fick ställning i relation tillen annan staten.

Problemet med använda från frågeundersökningaratt svar som prognos-
underlag i dessa sammanhang blir inte mindre beaktar lik-attom man
nande undersökningar gjordes inför införandet religionsfrihetslagenav
1952 och inför ändring proceduren för utträde Svenska kyrkanen av ur
vid mitten l960-talet. Enligt undersökningen från 1951 det 4av var pro-

de skulle lämna Svenska kyrkan dåcent denatt religions-som uppgav nya
frihetslagen kom; det faktiska antalet utträden blev mycket mindre eller
inte fullt medlemmarna. 1 lokalt begränsad undersökningprocenten av en
i Stockholm 1964 sade 5 de skulle utnyttja möjlighetenprocent att att
skriftligt begära utträde Svenska kyrkan då denna öppnades vid si-vägur
dan den personliga inställelsen ingen ändring utträdesprocentenav men av
skedde ändrades-ål.i och med tekniken för utträden Till dettaatt kan man
lägga hösten 1978, årdvs med mångaovanligtatt utträden Svenskaett ur
kyrkan, det också 4 svenska folket enligt Sifo-un-var procent av som en
dersökning sade de sannolikt skulle Svenska kyrkanatt ut ur ut-men
trädestalen de följande åren inte alls denna verbalt uttalademotsvarar
benägenhet-n.

Det dennaär bakgrund inte rimligt någonmot huratt ge prognos om
många medlemmar skulle lämna Svenska kyrkan vid relationsför-som en
ändring förhållandei till vid millenieskiftet. Vad kanstaten man
konstatera andelenär sig benägnaatt säger sittsom attvara ge upp
kyrkomedlemskap varit förvånansvärt konstant åren;över ända sedan

30Se Ahlin. Lars: Rapport från religionssociologisk undersökning inom Växjöen
KyrkligaSamfällighet under våren 1994. 19.s3 Se Alwall, Jonas 22m a.a. s32Se Pettersson. Thorleif: Uurädesbenägenhet och utträde Svenska kyrkan. Religions-ursociologiska Institutet, Forskningsrapport 1979:34, 15.s
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1950-talet det de ämnade begära utträde5är runt uppgett attprocent som
då frågafram till har fullföljts. Man kanplanerna sällannumen mera om

1990-taletsannolikt de skalldet be-deär säger attattmera som nu - -
relationsförändringSvenskautträde anslutning till tillkyrkan igära ur en
förhållandefinnsverkligen kommer utträda. Det talarettstaten att som

fullfölja i utsträckning tidigareför skulle planerna större änatt man nu
konkret förändring de nuvarandeoch det sker ochdet är att stor omen

Svenska lossas. Den situationbanden mellan kyrkan och när-staten man
jämföra då religionsfrihetslagen infördes 1952kan med denärmast men

ocksådet viktigt inte bara dra paralleller peka skillnader.är att utan
1950-talet någonEn viktig skillnad det ovanligt inteär attatt var

till Svenska kyrkan; utträdet markerade ingickhörde attgenom manman
någon någraomfattade Vid sluteti minoritet eller procent.en som av

1990-talet del be-situationen mycket annorlundaär storattgenom en av
folkningen Sverige sannolikt omkring sjättedel inte hör tilli en- -

någotSvenska därmed ovanligt eller avvikandekyrkan och det inteär att
inte kyrkomedlem.vara

påMan kan välja inte rad reservationer grund tidigaregöra attatt en av
dåligt lik-undersökningar visat sig ha mycket prognosvärde och istället -

de beträffande politisk röstning,det gäller andra avsikter,när tsom ex
fram uttryckta benä-kommer vid opinionsundersökningar dentasom -

måttSvenska realistiskt hur delgenheten lämna kyrkanatt ett storsom
förlora. Undersökningarna visarsina medlemmar kyrkan skulleav som

framhållits ungefär deredan tämligen entydigt 5 sägerprocentatt att
frånskildes möjligenskulle begära utträde kyrkan är procent-staten;om

något fråge-för lågt till de väljer besvaratalet med hänsyn attatt som
något frågornaformulären kyrka intresseradereligion och är avom mer

ocksåde inte och därmed sannolikt benägnaän att stannasom mersvarar
avstår frånkvar kyrkomedlemmar deän attsom svara.som

alltså framDet kan rimligt grundval vad kommit iatt envara av som-
frågeundersökningar 5 10 kyrkomed-rad räkna med till procentatt av-

årenanslutning efter relations-lemmarna i till eller under närmast en
Svenska kyrkanändring mellan kyrkan och skulle begära utträdestaten ur

påverkardemografiska faktorer andelenLiksom det gäller denär som
dopet tillkyrkomedlemmar och det gäller följdernanär görattav man en

medlemskvalifikation med rela-det troligt utträdena i sambandär att en
påverkar helationsförändring jämntinte medlemskapsprocenten över

med den konkreta händel-landet de utträden sammanhängerutan att som
förstärka finns mellan olikaskulle de skillnader redan typer avsen som

Särskilda bearbetningar materialet samlades in i anslut-pastorat. av som
utträdesbenägenhetenning till ERK-utredningen visar tydligt att var

mångafanns icke-kyrkomedlemmar där det fannsdär det redan änstörre
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fleraockså hade Svenskaoch den där kyrkanstörre utträttatt var ur
utträtt33.1986-90 färredär hadedetän var som

En diskussionen andelen befolkningenhelauppsummering iom avav
Sverige förväntas medlemmar Svenskakan kyrkan vidsom vara av

årtiondetförsta det kommande seklet blir:mitten detav av
Genom befolkningsrörelsen,l den naturliga utrikes omflyttninggenom

Svenskautträden inträden ioch kyrkan nuvarandesamt genom ur av
omfattning minskar andelen kyrkomedlemmar med ungefär halven pro-

år 6-7eller med under den aktuella perioden.cent procentper
2 Andelen befolkningen medlemmar Svenska kyrkanärav som av

någonminskar totalt under perioden med ytterligare i och medprocent
nyföddade barn till föräldrar medlemmar Svenska kyrkanäratt som av

Svenskainte döps inte längre blir medlemmar kyrkan.som av
3 relationsförändring SvenskaVad mellan kyrkan och betyderstatenen
för medlemstalen i Svenska svårtkyrkan mycket bedöma. Antarär att

de i intervju- och enkätundersökningar kommerdesägeratt attsomman
fullföljerutträda den avsikten det rimligtuttryckta är att attatt anta mer

105 mindre de nuvarande medlemmarna utträder iän än procentmen av
årenanslutning till eller under efter relationsförändringen.närmast

båda4 Sammantaget skulle förstade andelen be-genom processerna av
folkningen medlemmar Svenska kyrkan till 80sjunka omkringärsom av

fåraktuellaunder den perioden. Därtill lägga de utträ-procent man som
anledning relationsförändring. Omder med det högre talet enligtav en

3punkt realistiskt bör kunna räkna med omkring 70antas attvara man
befolkningen Sverige fortfarande Svenskai medlemmarärprocent av av

kyrkan vid mitten decennium.nästaav
5 Antalsmässigt nettobortfallet föds-skulle redan nämntssom genom- -
lar och dödsfall, immigration och emigration inträden och utträdensamt
vid beräkningsperiodens slut 9 150 000leda till de människoratt av som

Sverigeberäknas bo i 2006 skulle ungefär 300 000 medlemmar7 vara
Svenska kyrkan medan 800 000 medlemmarl inte skulleav vara av

Svenska år 1993 årkyrkan. Jämfört detmed är använts ut-som som som
gångsår för 300beräkningarna här skulle antalet kyrkomedlemmar vara
000 färre medan antalet icke-kyrkomedlemmar skulle 700 000vara

Beaktar dessutom det diskuterade tioprocentiga bortfalletstörre. man av
medlemmar skulle inträffa i samband med relationsförändring tillsom en

så 70 befolkningenendast skulle medlemmarstaten att procent av vara av
Svenska år 2006kyrkan skulle medlemsantalet 6 400 000 medanvara an-

icke-medlemmar 000,talet skulle drygt 2 700 dvs det förra taletvara
skulle jämfört 1993 200med ha minskat med 000 medan det förral- -
skulle ha ökat 600 000. Som framhållits gångermed l flera tidigare
måste emellertid de nämnda talen resultat räkne-senast mera ses som av

33 Se Gustafsson. Göran: Medlemskap Svenska Gruppskillnader för-i kyrkan. och
ändringstendenser., 53-85 i Alwall. Jonas red. Perspektiv Svenska kyrkanss

1992statistik Tro Tanke 1993:9 65s
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tillförlitligaeller mindreövningar materialet i radgrundval en merav
hur antaletintervju- och enkätundersökningar än stortsom prognoser om

Svenskamedlemmar i kyrkan kommer att vara.
i och riktning:6 redovisats här verkarAlla de sammaenprocesser som

och vadmellan olika landsdelarDe skillnader kan iakttas pastoratsom nu
Svenska kyrkanbefolkningen medlemmarbeträffar andelen är avav som
minskakommer mycketAndelen kyrkomedlemmaröka.kommer attatt

förortsornråden ständeri andrastorstäderna och derasi störresamtmer
landsbygden.i andra ochtätorterän
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Sammanställning de kyrkligaav
årenstrukturbidragen 1989 1995-

Inledning

svenska kyrkan har det varje delats strukturbidragInom ut ett
till respektive stift. Bidraget skall kompensera för strukturellt

fåbetingade kostnadsskillnader. helhetsbild bi-För överatt en-
åroch fördelning under har dennadragens storlek senare sam-

genomförts. Sammanställningen skall visa de kyrk-manställning
användningsområdenstrukturbidragens storlek och mellanliga

åråren huvudsakligen mellan och1989 1995. Jämförelser görs-
strukturbidrags-form tabeller och diagram, för de olikastift, i av

också.sambandsanalysvariablema. Viss presenteras

summarisk karaktär där varia-Sammanställningen är en merav
år fångasstiftmellan respektive ochtioner upp.

förutsättningarBearbetning och

via enkätstrukturbidragen har hämtats inavseendeData som
årenför 1995. Vissrespektive stift 1989besvarats t.o.mav

gjorts materialet för kunnaoch upprättning hargranskning attav
så möjligt. Flera stiften har haftkorrekta datapresentera som av

år årsvårt för därför inte di-enkäten 1989. Dettabesvara äratt
åren.absoluta belopp, de övrigarekt jämförbart, i mot

ärenden,uppdelad i delpostema antal antalvariabelVarje är
beviljat strukturbi-beviljat strukturbidragtotalt samtmottagare,

bristfällig förstiftsbidrag. Uppgiftslämningendrag är posternaur
beviljat strukturbidragärenden, antalantal mottagare, samt ur

omfattar därför endastjämförelser härstiftsbidrag. De görssom
beviljat strukturbidrag.delposten totalt

utgår mångaför verksamheter. DenKompensation typer av
här sammanställningen byggerverksamhetsindelning densom

följande:är
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cityverksamhetDomkyrko- och

Finskspråkigt arbete
invandrarverksamhetochFlykting-

turismFritid och
Kriminalvård

förband, soldathemMilitära
blandVerksamhet samer

Sjukhusverksamhet
Sjömanskyrka

högskolaSkola,

Övrigt

"Övrigt. Mo-variabelnefterhand gjortsiuppdelning harEn av
"Övrigt" speci-få variabelnuppdelningdennatilltivet är att mer

betydande.beloppsmässigteftersom denficerad är

mindre inkonsistensföreliggerdetbörDet poängteras att en
åren -1995enskilda 1989för devärdenasummeringenmellan av

årenförenkätstiften gjort isammanräkningdenoch ensom
struk-beviljadeför det totaltInkonsistensen1995.1989 t.o.m

Sammanräkningen0.2hamnarturbidraget procent. somca
något högreår 1995 ligger1989 ängjort förstiften manom-

år.respektivesummerar
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år stiftochför olikastrukturbidragTotalt

på år ochuppdelatstrukturbidrag,totaltBeviljatTabell
stift

TotaltTotalt TotaltTotaltTotaltTotaltTotaltTotalt
struktur-struktur-struktur-struktur-struktur- struktur-struktur-struktur-
bidragbidrag bidragbidrag bidragbidragbidragbidragStift
19891995i1994il993il992i1991 ii990il989i -
1995tkr itkrtkrtkrtkrtkrtkr

tkr
40 007810 6 253265 6700 7240 765 739SaknasUppsala
25 4277 5274114 845 75 644SaknasSaknasSaknasLinköping

3006 000 41000000 6000 65 700 6300300 56Skara
30 023332 5 047929 54608 5 87443 943290Strängnäs
45 508400040 7632 88 815 8750871 6Västerås 000 4l
67 690755 ll 5751010 053598 9 95788 0528 700Växjö

453090 58205 10976 10806 9457 9458 98491Lund
62 34810 73010 92910 39410 80210 1439 350SaknasGöteborg

189359 22833 3159 3216 4098 4262 41l 262Karlstad
44 176198 7 373106 8707 3546 0736 308SaknasHärnösand

27543140 7 45068 609840 7 0506Luleå 6 500686
396520 5477 1002 l616 l534247SaknasVisby

10195 57 7090221010 266951 10150941053 020Stockholm
54353194519971529300093984789926413521749Totalt

förrelativt likartatvaritharstrukturbidragetvisarTabellen att
någrainlämnatstift inteår flera1989 haråren 1995. För1992 -
årensövrigadevärdelägremycket änvilketuppgifter ettger

Även totalvärdemarkant lägre änår visar1990totalvärde. ett
StockholmsLund-, ochGöteborg-,Växjö-,1995.åren 1992 -
åren 1989mellanstrukturbidragbeviljadeblivitstift har mest -

struktur-beviljadegällervadklart lägstliggerVisby stift1995.
gällersamband vadnågot tydligturskiljagår intebidrag. Det att

åren olikaför demellanstrukturbidragbeviljadeförändringar av
årlåga främst 1989för ävengenerelltVärdenastiften. är men

Några kanåren. bidragövrigamed dejämförtårför 1990 som
Linköpingsförbidragbeviljatökningentydligadenärnoteras av

stift fickHärnösandsoch 1994mellan 1993 ett stortstift samt att
årens bidragförhållande övrigatill deår 1994 ibidrag
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åren för-strukturbidrag för 1989 1995Totalt -

på verksamheterdelat

Genomgående efterföljande jämförelserna värdenaför de är att
någonår låga. stiften inte lämnat uppgiftFlera harför 1989 är av

året direkt jämförbart deår intevilketför detta ärgör motatt
innefattar därför inteåren. lämnaskommentarerövriga De som

respektive variabelutvecklingen förår tydliggöra1989. För att
diagramforrn.ivariablemaävenpresenteras

pååren 1989-1995 fördelatTotalt strukturbidragTabell
verksamheter

Totalt TotaltTotalt Totalt Totalt TotaltTotalt Totalt
struktur-struktur- struktur- struktur- struktur-struktur- struktur-struktur-
bldragbldrag bldrag bldrag bldragbldrag bldragbldrag

1992I 19931 1994I 1995I 19891990I 1991 I1989Ivariabel -
tkr tkr 1995tkr tkr tkrtkrtkr

l tkr
184543376 3069 3510 34531995 2121Domkyrko- och 930

cltyverksamhet
14509IFlnskspråklgt 2027 2107 2789 31071861 2248370

arbete
4471666226430 7895 8606 8519Flyktlng- och 1523 5121

Invandrarversam
het

5613911489 8841 9143 8128turism 2817 6461 9260Frltld och

24433|Kriminalvård 4197 4441 47272625 4055 3811577

147772199 2374 2616 2775 2750Mllltära förband, 63 2000
soldathem

770T100 150 100 150145 125Verksamhet 0
bland
samer

19002131376 36006 33118 33583Sjukhusverksam 4142 23845 27951
het

467 420 199554 239 407 308Sjöma nskyrka 0 1

5022 6205 27436högskola 4205 4305 4401Skola, 343 2955

Övrigt 14953126824 22699 27268 2462410984 16973 20159

93984 97152 94519 54353164135 78992 9300021749Summa
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Diagram 1

årenTotalt struktuubidrag 1989 1995t.o.m

esaagma
00000-
00000
00000
70000
00000
50000
40000
00000
aIIn-T I l l I I r95År92 90 94as 90 91

stigande trend fram 1992."Totalt strukturbidrag" kanFör notera t.o.mman en
År års nivå.ungefär 19921995 ligger bidraget kvar1993 t.o.m.

2Diagram

årenoch cityverksamhet 1989 1995Domkyrko- t.o.m

Bldagitkr

3000-

2000-

000-
T 1 l l ll ssAr90 9192 90 94ae

År beviljade bidraget för "Domkyrko- och cityverksamhet"1992 detsteg
Årår. bidraget något förmed tidigare 1993 sjönk 1994 och 1995jämfört att

bidragsnivå.på årsungefär 1992lägga sig
smårelativt för "Domkyrko- och cityverksamhet".Värdemässigt bidragenär
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Diagram 3

Frnskspráldgarbeteåren 1%9 1995t.0.m
Biaagnkr
3030

m

m0

.
O I I I I I I I§Åra; 90 91 m 33 94

beviljade strukturbidraget för Finskspråkigt påDet arbete visar ökning fören
år åren.1994 och 1995 jämfört med övriga småde Beloppen relativt förär

variabel.denna

Diagram4

Flykting- invanctarverleamttetårenoch 1989 19%t.o.m

asaagaxkr
9000
axn-l
7000
0000
5000
4000
3000
2000
000-

I 1 I I I IssAras 90 91 m 9a 94

Bidraget för flykting- och invandrarverksamhet påvisar tydlig ökningen
Årårenmellan 1989 1993. 1994 ökningen för visat.0.m stagnerar att en

betydande minskning för 1995.
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Diagram 5

årenturism 1995Fritidoch 1m9 t.0.m
Buagitkr
ü-
TUI-
III-
m:
m1
mn
man
m:
m:
°°° n
zm- II I I I | I üÅr9490 91 9 m

1992.ökar konstant framför "Fritid och turismbeviljade bidragenDe t.0.m
År bibehålls underbidraget sedansänkningsker betydande1993 somaven
åren 1994 och 1995.

Diagram6

Kriminalvårdåren 1%9 1995t.0.m

Blamllkr
511

411

3000-

211

m

o T IT I I I l ssArm 9a 94m 90 91

År "Kriminalvård" jämförtför medökning bidragensker avsevärd1991 aven
någorlunda mellankonstantåren 1995 ligger bidragetMellan 1991tidigare. -

miljoner kronor.4 och 5
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7Diagram

åren 1995soldathem 1989förbandoch t.o.mMlitära
anamma
3113-

2000-

UD-

io.. I | IT I Il äÅr94Q R3Q 90 91

något mellan 1989-stigitsoldathem haroch"Militära förbandförBidraget
värdemässigt relativtnivå.på års1994 Detligga kvar är19951994 för att

variabel.små för dennabelopp

8Diagram

åren 1989 1995bland t.o.mVerksarrhet sarrer
aaaagm
150

100-

II50

I II ll I I 95h9491 92 9aas 90

beloppsmässigt"Verksamhet bland ärbidraget förbeviljadeDet samer
årmellankronor150 000100 000 ochmellanBidraget varierarlitet.mycket

1990- 1995.
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9Diagram

åren 1989 1995t.o.m
Burmilla
a .

41-

3D-

21-

l100-

o
r 1 I l I I I9495:Q QQ 91

ökar fram 1993 för sedan minskaBidraget för Sjukhusverksamhet" t.0.m att
något åren 1994 och 1995.

värdemässigt variabeln för beviljade struk-Sjukhusverksamhet den störstaär
turbidrag.

10Diagram

årenSjönanskyrka 1989 1995t.o.m
Bidmiüa
g..-

400-

m

21

Im-

o
1 l I II l I 9293949513:as 90 91

lågt årengenomgående 1990-1995."Sjömanskyrka" mellanförBidraget är
Årfrån till kr.bidraget 150 000 kr 400 000Från 1990 till 1992 ökar ca

kr.bidraget mellan 300 000 kr och 450 0001995 pendlar1992 t.0.m
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Diagram 11

årenSkola, högskola 1989 t.o.m1995

Büagiøa
60001

m,

.om

m,

m

111-
0H

a9909192sa949sk

bidraget nästintill konstant för "Skola och hög-åren 1991-1993Mellan var
årentvå kan ökning det beviljadeUnder deskola. noterasenaste man en av

bidraget.

Diagram 12

övrigt åren 1989 to.m1995

Bdagllkr
23000
25m
24000
2000
20000
13000
15m
14000
12000

2101130
95h90 91 92 9a 94as

År"Övrigt" frånpå ökning tillvisar 1990 1992. 1993Variabeln storen
år år1991 och 1992 för sedan öka igenbidraget jämfört medsjunker att

År åter.bidraget1994. 1995 sjunker
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följer nedan uppdelning variabelnfyra variablerDe är avsom en
"Övrigt". få variabelnOrsaken till denna uppdelning är att
"Övrigt såbeloppsmässigtspecificerad eftersom den ärmer

efterhand SCB.Uppdelningen gjord ibetydande. är avpass

13Diagram

åren 1989 1995och mgdorrsvensamhetBarn- t.0.m
Bümltkr
211

o l II I I I I üÅrQ 94R 91 QE

årfram 1992 förungdomsverksamhet" stigerochBidraget för "Barn- t.0.m
åren.under desjunka tillbakasedan tresenasteatt
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Diagram 14

Projektarbetenåren 1989 1995t.o.m
Bkhgilkr
4000-

31D-

21D"

l lan

l l T I l I I§ÅVQ 90 91 Q Q3 94

beviljadeDet bidraget för "Projektarbeten" visar liknande trend. Bidra-en
stiger fram år 1992 1993 för sedan minska under tvåde sistaget t.o.m att-

åren.

Diagram 15

åren 1m9 1995t.o.m
aiaagnk:

3000-

211-

lIXXJ-

| I 1 I 1 I 1ä 33 üÅr91 Q S 94

Från åroch med 1993 ökar det beviljade bidraget "Rådgivningför infor-och
mation" markant jämfört år.med tidigare Från år 1992 varit iatt nere ca
500 000 kr bidraget för år 1995 drygtär 3 miljoner kronor.
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16Diagram

Övrig 1995åren 1989t.o.m

Blomma
anno-

0000- IIIII IIassosnsnmussh

urskil-intehärkanoch"Övrigt" från år tillkraftigtvarierarVariabeln man
bidraget.beviljadei detnågot mönster
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till tabell 3Kommentarer
här tabelljärnförelsen byggerDen enkäten omfattarsom

år,samtliga 1989-1995. kyrkotillhörigaAntal grundar sig
1994-års beräkning. Totalt har det delats 545 miljonerut ca
kronor. Tabellema visar Växjö- och Härnösand stift fåttharatt

årenbeviljat bidrag/kyrkotillhörig mellan 1989 1995,mest -
kr/kyrkotillhörig. Minst bidrag/kyrkotillhörig123- 119 harresp.

fått.Linköping-, Lund- och Stockholms stift liggerDessa mellan
50 54 kr/kyrkotillhörig. Mest totalt beviljat bidrag i absoluta tal-

fått,har Göteborg- och Växjö stift 62- 68 miljoner kro-ca resp.
fåttstift har minst totalt beviljat bidragVisby med sina 5,4nor.

miljoner kronor.

fördelning respektive variabel kanVad gäller förattman se
variabeln "Sjukhusverksamhetden värdemässigt harstörsta

Västerås fåttLuleå- stift bidrag/kyrkotillhörig.och beviljatmest
och stiftabsoluta bidrag ligger Lund- Göteborgs högst medI ca

25 miljoner kronor. Bidraget för sjukhusverksamhet24- resp.
omfattar drygt tredjedel det totalt utdelade bidraget.aven

Samband

sambandets styrka visar variationerEn kontroll mel-storaav
mätning sambandet har gjorts med hjälplan variablema. En av

korrellationskoefficienten mellan olika variabler.räknaatt utav
på årMätningen gjord totalvärdena för 1989 1995 de llär -

huvudvariablema jämfört med variabel "Summa" ärsom en
variablema. Resultatet visar följande:summering de 11av
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olika"Summa" ochvariabelSamband mellan4.Tabell
verksamheter

Af.i ...:..- - z.... ... 0.108blandVerksamhet0.364ochDomkyrko- rr
cityverksamhet samer

0.873Sjukhusverksamhet0.28Finskspråkigt arbete rr

0.31Sjömanskyrka0.441ochFlykting- rr
invandrarverksamhet

0.353högskolaSkola,0.428turismochFritid rr

Övrigt 0.7120.553Kriminalvård rr

0.424förband,Militära r
soldathem

sjukhusverk-ochvariabelmellanstarkastSambandet är summa
lägstaövrigt. Detochvariabelmellansamhet sam-samt summa

blandverksamhetvariabelnharvariabelbandet sa-mot summa
variablernavärdemässigtdedet storaSom är somväntatmer.

summavariabeln.sambandetstarkastedet mothar

ochvis därpå följandeberäknasKorrelationskoefficienten yx
värde:variabelsrespektivestår för

nZxQç-zxgr,
r:

JFzxiz-zxilülnzyiz-Izxrl
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Kommentarer

Några reflektioner kring den presenterade sammanställningen är
följande:

totalaDet beviljade strukturbidraget frånstiger markant
1989 delvis1992, beroende det saknas uppgifter fört.0.m att

årframförallt åren1989. Mellan 1992 1995 stabiliseras det-
totala beviljade bidraget till mellan 93 miljoner och miljoner97

år.per

fåttVäxjö- och Härnösand stift har högt beviljat struk-ett
lågtturbidrag beaktar stiftens storlek. Ett beviljat bidragmanom

förhållandei till storleken har Linköping-, Lund- och Stock-
fått.holms stift

Sjukhusverksamhet värdemässigt den enskildaär största
variabeln och omfattar 35 det totalt beviljadeprocentca av
strukturbidraget.

Övrigt stårVariabeln och för 27 detär stor procentca av
beviljade bidraget. indikerar den variabelindelningtotalt Det att

någotgjorts kanske kunde gjorts annorlunda sätt.ettsom

Sambandet mellan totalt beviljat bidrag och respektive
variabel visar den starkaste korrelationen föreligger för deatt
värdemässigt variablema Sjukhusverksamhet och Ovrigt.stora
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