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SÄRSKILT YTTRANDE 
 
 
 
 
 
 
Särskilt yttrande till protokollet avseende  
”Årsredovisning 2019” för 
S:t Staffans församling. 
KF 2020-06-03 §6 
 

Den 3 juni 2020 behandlade Kyrkofullmäktige bokslutet för 2019 eller som det heter 
”Årsredovisning 2019” med Verksamhetsberättelse. Ur den senare, under rubriken 
”Ordföranden har ordet”, är följande hämtat: ”I resultat- och balansräkningen framgår 
att församlingen har en välskött ekonomi …….” Det var beklagligt att Kyrkorådets 
ordförande Gert-Inge Hanshammar (Borgerligt Alternativ) själv inte var närvarande 
och kunde utvecklat detta påstående mera ingående, speciellt eftersom jag inte alls 
delar hans uppfattning. Detta utvecklas i det följande. 
 

--------------------------- 
 
Kyrkoordningen anger att Kyrkofullmäktige främst beslutar om budget och andra 
viktiga ekonomiska frågor, därtill fastställer årsredovisningen 
Efter en genomgång av Årsredovisningen för verksamhetsåret 2019 ställer jag mig 
frågan: 
Varför beslutar kyrkofullmäktige i St. Staffans församling om en budget,  
när den verkställande ledningen ändå struntar i den? 
 
Vi tar det från början. 
 
Inför kyrkorådet den 23 april 2020 sändes en version av årsredovisningen ut till 
ledamöterna för underskrift. Av den summariska sammanställningen under 
”Resultaträkning” kan man utläsa att ”Övriga externa kostnader” har ökat med 32% 
eller 3 379 000 kr jämfört med 2018.  
Var finns förklaringen på denna ökning? Ingenstans! 
 
Förvånande är att revisorerna tydligen hade accepterat detta förhållande eftersom 
deras revisionsberättelse är daterad samma dag och således baseras på samma 
version. 
 
Det förväntades därvid att kyrkorådets ledamöter skulle underteckna den föreslagna 
Årsredovisningen och därmed försäkra att den gav en rättvisande bild av 
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utvecklingen av församlingens verksamhet. Detta uppmärksammades av våra 
ledamöter från Kyrkans Bästa, som krävde en förklaring samt att förklaringen  
skulle införas i Årsredovisningen innan man kunde signera densamma. 
 
Den version som därefter förelades Kyrkofullmäktige, den 3 juni, har fått ett  
väsentligt tillägg under ”Resultat och ställning” -  ”Årets resultat”sid.2 varav det bl.a. 
framgår: ”Verksamhetens driftresultat före finansförvaltning uppgick till – 3 158 tkr, en 
försämring med ca 2 500 tkr jämfört med 2018. Det försämrade resultatet beror 
främst på ökade externa kostnader, såsom projekteringen av tillbyggnaden av 
Brågarps kyrka (1 020 tkr)……” 
 
Men ger det hela bilden? Fortfarande är det ju så, att resultaträkningen säger att 
”Övriga externa kostnader” har ökat med 32% eller 3 379 000 kr jämfört med 2018, 
således 879 tkr mer än de 2 500 tkr som förklaras på sid.2. De till den posten i 
Resultaträkningen sid.5 knutna noterna ger inte heller någon förklaring.  
En oförklarad ökning av externa kostnader med 879 tkr, är den oväsentlig? 
 
Av Resultaträkningen i Verksamhetsuppföljningen sid.43 framgår att under  
”Övriga kostnader”, det som i årsredovisningen benämnes Övriga externa kostnader, 
är budgeterat 11 709 tkr, men man har förbrukat 13 913 tkr.  
Kyrkofullmäktiges beslut är således överskridet med 2, 2 miljoner kronor,  
ca 20%.  
 
Att alltid hålla i minnet: En medlem betalar i genomsnitt 2000 kr per år till 
församlingen. Överskridandet med 2 200 000 kr motsvarar alltså  
medlemsavgiften från 1100 medlemmar. 
 
Beslutar kyrkofullmäktige i St. Staffans församling om en budget, så skall den 
verkställande ledningen hålla sig till den, om detta inte går, så är det bara 
kyrkofullmäktige som kan bevilja avsteg från sitt beslut.  
 
Vad avser församlingens ekonomi och det förestående budgetarbetet berörs detta i 
Not 24 ”Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut” sid.22: 
”En global oro för coronaviruset och dess spridning har medfört en stor osäkerhet på 
finansmarknaderna med väsentliga prisfall på aktier och lägre räntor som följd. Stora 
delar av uppgången 2019 har till mitten av mars 2020 raderats ut.” 
 
Det är gott och väl att man observerar att värdet på församlingens finansiella 
placeringar minskar, men intäkterna från kyrkoavgifterna kommer också att minska. 
Kyrkans tidning redovisar i en prognos den 14 maj 2020 att intäkterna från 
kyrkoavgifterna kommer att minska med nästan 7% under perioden 2020-2022. 
 
 
 



   Sida 3 av 3 

KyrkansBästa c/o Mårtenson 

Syrenvägen 6 

245 44 STAFFANSTORP 

 

info@kyrkansbasta.se 

 

www.kyrkansbasta.se 

 

 
Vi vill att kyrkorådet i sitt budgetarbete, verkligen beaktar denna osäkerhet både vad 
avser en minskning av avkastningen på församlingens placerade kapital och risken 
för kraftigt minskade kyrkoavgifter, och som en följd av detta, fokuserar på att bedriva 
verksamhet före icke nödvändiga investeringar och som en konsekvens av detta, 
beslutar att skjuta vidare arbete och kostnader avseende tillbyggnaden av Brågarps 
kyrka på framtiden. 
 
 
 
 
Staffanstorp den 3 juni 2020 
 
 
 
 
Nils-Ove Mårtenson 


