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Plats och tid Stiftskansliet, möteslokalen Domkyrko, Klara Södra kyrkogata l,

Beslutande

Ersättare

kl. 17:30-20:05

Biskop Andreas Holmberg, ordförande, Daniel Larson (deltar på videolänk),
Ulla Birgersdotter, Irene Pierazzi (deltar på videolänk), Monica Sundström i
stället för Olle Burell (deltar på videolänk), Amanda Valldor (deltar på
videolänk), Daniel Sunesson (deltar på videolänk), Margaretha Herthelius
(deltar på videolänk), Roland Johansson (deltar på videolänk), Jan Olov
Sundström (deltar på videolänk), Georg Lagerberg (deltar på videolänk),
Arnold Boström (deltar på videolänk) och Ove Andersson i stället för Carita
Stenbacka Tenezakis (deltar på videolänk).

Nanna Tranströmer (deltar på videolänk), Gunilla Blom (deltar på videolänk),
Olov Lindquist (deltar på videolänk), Dan Lannerö (deltar på videolänk),
Victor Backström, Hanna Hesser Nordin (deltar på videolänk), Kerstin
Rossipal (deltar på videolänk) ochMaria Sandin-Wester (deltar på
videolänk).

Övriga deltagande Stiñsdirektor Solveig Ininbergs och kanslisekreterare Jan-Åke Engfors,
sekreterare, samt företrädare för styrelsen för Svenska kyrkans Unga i Stockholms
stiñ SigneWolfoch Madeleine Friberg Ahhn i § 91 (båda två deltar på
videolänk), fastighetsstrateg Michael Yhr som föredragande i § 92 (deltar på
videolänk), stiftsjurist Rikard Johansson som föredragande i §§ 93 och 94 (deltar
på videolänk), samt stiftscontroller Torbjörn Hygins som föredragande i §§ 95-97
(deltar på telefon).
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Organ Stiñsstyrelsen i Stockholms stift

Sammanh'ädädamm 2020-09-08

Datum för anslags 2020-09- Datum för anslags 2020-09-
uppsättande nedtagande

Förvaringsplats för protokollet Stiftskansliets expedition
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ss § 89

Val av protokollsjusterare

Stiñsstyrelsen har att utse två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Stiftsstyrelsen beslutar

att utse Daniel Larson och Arnold Boström att jämte ordföranden justera dagens
protokoll.

SS § 90

Fastställande av ärendelista

Stiftsstyrelsen har att fastställa föreliggande förslag till föredragningslista för dagens sammanträde

Stiitsstyrelsen beslutar

att fastställa föreliggande förslag till föredragningslista.

Utdrag
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ss § 91

Samråd och samtal med SKUSS

Arbetsutskottet beslutade i § 114/2020-08-18 att i enlighetmed § 6:3 i gällande samarbetsavtal
mellan Stockholms stift och Svenska kyrkans Ungai Stockholms stift (SKUSS) bjuda in styrelsen
för SKUSS till samråd och samtal kring organisationens verksamhetmed stiftsstyrelsen vid
stiftsstyrelsens sammanträde den 8 september.

På sammanträdet förs samtal med distriktsstyrelsens ordförande SigneWolfoch vice ordförande
Madeleine Friberg Ahlm, som inledermed att berätta om organisationen, verksamheten och
utmaningar som man står inför. Man redogör också för ett antal åtgärder för attmöte dessa
utmaningar. Det handlar bl.a. om att påverka regionens beslutsfattare så att SKUSS även
fortsättningsvis får bidrag från regionen för sin verksamhet, att sprida kunskap om SKUSS och
dess verksamhet som en viktig inomkyrklig rörelse att samverkamed både lokalt och regionalt
och att ta till vara på den kunskap och kompetens som SKUSS besitter, Lex. när det gäller
erfarenhet av att jobbamed och som ideella och förtroendevalda. En annan tänkbar åtgärd som
nämns i sammanhanget är att man som i Uppsala stift adjungeras till stiflsstyrelsen. Svenska
kyrkans Unga i Uppsala stift har sin ordförande i distriktsstyrelsen som adjungerad i stiftsstyrelsen
i Uppsala stift.

Samtalet avslutasmed ñ'ågor till distriktsstyrelse ochmedskick om stöd och förslag till åtgärder
från stiftsstyrelsens ledamöter och ersättare.

Stiftsstyrelsen beslutar

att notera till protokollet att samråd och samtal förts med styrelsen för Svenska kyrkans
Unga i Stockholms stiñ i enlighetmed gällande avtal

Justerande Utdrag
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SS § 92 SS 2019-0179

Lokalförsörjningsplan

Föreligger av fastighetsstrateg Michael Yhr upprättat förslag till lokalförsörjningsplan för
Stockholms stiñ för perioden år 2020-2030, daterat 2020-06-16.

I skrivelse, daterad 2020-06-16, föreslås att stiftsstyrelsen föreslår stiftsfullmäktige besluta att
fastställa föreliggande förslag till lokalförsörjningsplan för Stockholms stiñ för perioden
2020-2030.

I december 2016 beslutade kyrkomötet att varje församling och pastorat ska ha en
lokalförsöijningsplan. Senast den 1 januari 2022 bör alla landets församlingar och pastorat ha
en av kyrkofullmäktige fastställd lokalförsörjningsplan. Kyrkorådet skaminst vart fjärde år
pröva om den ska ändras. Närmare bestämmelser finns i Svenska kyrkans bestämmelser om
lokalförsörjningsplaner (SvKB 2018:08).

I december 2019 beslutade stiftsstyrelsen, inom ramen för projektet S:t Jacob, att en
lokalförsörjningsplan även ska upprättas för Stockholms stift. Det nu framtagna förslaget till
lokalförsörjningsplan för Stockholms stift omfattar stiftskansliet, S:t Jacobs kyrka och
församlingshus, biskopsbostaden samt övriga förhyrda lokaler.

Arbetsutskottet har berett ärendet i § 96/2020-08-18.

Ärendet föredras på sammanträdet av fastighetsstrateg Michael Yhr.

Efter avslutad föredragning diskuteras förslaget.

Ledamot Jan Olov Sundström yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Ledamot Roland
Johansson yrkar också bifall till föreliggande förslag, men saknar uppgifter om hur
lokalförsörjningsplanen relaterar till missionsbefallningen.

Ledamot Daniel Larson yrkar på âterremiss, medmotivering att det finns behov av vissa
redaktionella justeringar, men också vissa tillägg och ändringar/justeringar i sakfrågor.
Ledamot Margaretha Herthelius yrkar också på återremiss med sammamotivering.

Ordföranden finner att det finns två yrkanden, varav ett förslag om återremiss.

Ordföranden ställer följande proposition på yrkandet om återremiss. Den som anser att
ärendet ska avgöras nu röstar ja och den som är däremot, d.v.s. stödjer förslaget om
åter-remiss, röstar nej.

Ordföranden finner efter acklamation att stiftsstyrelsen stödjer förslaget om återremiss.

Stiftsstyrelsen beslutar således

att återremittera föreliggande förslag till lokalförsörjningsplan för vidare beredning.

Justerande Utdrag
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SS § 93 SS 2020-0135

Fördelning av bidrag ur Stiftelsen Gustav Vasagården för 2020

Föreligger av stiftsjurist Rikard Johansson och stiftsprost Niclas Blåder upprättad skrivelse,
odaterad, med förslag till fördelning av bidrag ur Stiñelsen Gustav Vasagården för år 2020.

Till stiftet har det inkommit 13 ansökningar om bidrag ut Stiftelsen Gustav Vasagården för
2020. Förslaget innebär att 1 115 tkr. fördelasmellan elva av de totalt 13 inkomna
ansökningarna. Förslaget innebär också att bidrag endast beviljas icke vinstdrivande
organisationer som bedriver någon form av hjälpverksamhet.

Arbetsutskottet har berett ärendet i § 97/2020-08-18.

Ärendet föredras på sammanträdet av stiftsjurist Rikard Johansson.

Stiftsstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att fördela bidrag ur Stiftelsen Gustav Vasagården för 2020 i enlighetmed föreliggande
förslag till fördelning omfattande totalt 1 115 tkr. i bifogad sammanställning.

SS § 94 SS 2018-0174

Förvaltningsrättens dom angående domkapitlets möjligheter att
behandla vissa personuppgifter

Föreligger törvaltningsrättens dom 2020-06-17, mål nummer 9379-19 och 9408-19, avseende
Stockholms stifts och Uppsala stifts ansökningar hos DatainsPektionen om tillstånd att behandla
personuppgifter som rör lagöverh'ädelser.

Datainspektionen beslutade den 26 mars 2019 att avslå Stockholms stiñs och Uppsala stifts
ansökningar. De båda stiñen yrkar i första hand på att förvaltningsrätten ska undanröja besluten
med utgångspunkt i att 5 § förordningen (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning (kompletteringsförordningen) är tillämplig på personuppgiftsbehandlingen
och i andra hand att stifcetsmeddelas tillstånd att behandla personuppgifterna.

Förvaltningsrätten upphäver de överklagade besluten och visarmålen åter till Datainspektionen
för fortsatt handläggning i enlighetmed skälen till domen.

Ärendet föredras på sammanträdet av stiftsjurist Rikard Johansson.

Stiitsstyrelsen beslutar

att notera till protokollet att stiftsstyrelsen tagit del av domen.

Justerande Utdrag
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SS § 95 SS 2020-0260

Fördelning av verksamhets- och organisationsbidrag för 2021

Föreligger av stiñskansliet upprättad skrivelse, daterad 2020-08-10, med förslag till kriterier för
fördelning av verksamhets- och organisationsbidrag för 2021 samt sammanställning med förslag
till fördelning av verksamhets- och organisationsbidrag för 2021.

Stiftsstyrelsen har under senare är fördelat cirka 20 mkr. per år i verksamhets-, organisations- och
projektbidrag. Stiñsstyrelsen har under 2019 beslutat att upphöramed fördelning av bidrag i
formen projektbidrag. Stiftsstyrelsen har också under 2019 beslutat att de bidrag som beviljas
under 2020 enbart kommer att beviljas för ett år framåt, d.v.s. för år 2021, då detta ger en
möjlighet att arbeta fram en mer långsiktigmodell för Stockholms stifts bidragssystem.

Föreliggande förslag innebär att följande tre kriterier antas för fördelning av verksamhets- och
organisationsbidrag för 2021.

0 Inga ansökningar om verksamhets- och organisationsbidrag beviljas om de inte har
beviljats bidrag också för år 2020.

0 Församlingar och pastorat respektive organisationer som erhållit bidrag 2020 erhåller
också bidrag 2021, om de har ansökt om det.

0 Församlingar och pastorat respektive organisationer som ansökt om bidrag för 2021
erhåller högst 85 procent av den summa de erhöll som bidrag 2020.

Vidare föreslås att verksamhetsbidrag om totalt 15 102 500 kr. och organisationsbidrag om totalt
2 091 000 kr. fördelas enligt föreliggande förslag.

Ärendet har beretts av arbetsutskottet i § 99/2020-08-18.

Ärendet föredras på sammanträdet av stiftsdirektor Solveig Ininbergs och stiftscontroller Torbjörn
Hygins.

Stiñsstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att anta föreliggande förslag till kriterier för fördelning av verksamhets- och
organisationsbidrag för 2021, samt

att fördela verksamhets- och organisationsbidrag för 2021 i enlighetmed föreliggande
förslag.

Justerande UtdragMeáø
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ss §96

Halvårsbokslut

Föreligger av süñskansliet upprättat halvårsbokslutmed prognosmed beaktande av erforderliga
investeringsbeslut avseende S:t Jacobs kyrka och församlingshus.

Ärendet föredras på sammanträdet av stiftscontroller Torbjörn Hygins, varvid bl.a. på nytt
meddelas att det till hösten kommer ett förslag som innebär attmålkapitalet för Stockholms stift

Ärendet har beretts av arbetsutskottet i § 100/2020-08-18, varvid beslutades att uppdra åt
stiftskansliet att ta fram förslag till investeringsbudget avseende S:t Jacob samt räkna fram ett
förslag till målkapital.

Stiñsstyrelsen beslutar

att notera till protokollet att stiñsstyrelsen tagit del av upprättat halvårsbokslut med prognos.

ss § 97

Nationell jämförelse av stiftens resultat- och balansräkning 2019

På sammannädet redogörs för en nationell jämförelse av stiñens resultat- och balansräkningar för
år 2019.

Ärendet föredras på sammanträdet av süñsoontroller Torbjörn Hygins.

Eñer avslutad föredragning framför Daniel Sunesson önskemål om att det till nästa gång
stifcsstyrelsen fårmotsvarande jämförelse för kännedom också finns en kommentar från
stifcskansliet angående större avvikelser och förhållanden i övrigt som är viktiga att beakta.

Stiftsstyrelsen beslutar

att notera till protokollet att stiftsstyrelsen tagit del av dm nationellajärnñirelsen av stiftets
resultat- och balansräkningar för år 2019.

Justerande Utdrag
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SS § 98 SS 2019-0125

Anhållan om revidering av den prästerliga organisationen i Skarpnäcks
församling

Skarpnäcks församling anhåller i skrivelse, daterad 2019-04-03, om att få reducera den prästerliga
organisationen i församlingen från nio prästtjänster inklusive kyrkoherdetjänsten till sex
prästtjänster inklusive kyrkoherdetjänsten. De tre prästtjänster som här avses har varit vakantsatta
sedan 2018.

Ärendet hanterades första gången i maj 2019, men parkerades av arbetsutskottet då ärendet inte
var förhandlat enligtMBL. Förhandlingar enligt 11 § MBL har genomförts den 30 april 2020.
Församlingen har därefter, genom kyrkoherde Maria Berg, inkommit med e-brev daterat 2020-05-
13, med begäran om att ärendet aktualiseras på nytt.

Bakgrunden till att församlingen vill reducera minsta antalet prästtjänster är att antalet
kyrkotillhöriga har sjunkit sedan år 2000 då stiftsstyrelsen fastställdeminsta antalet prästtjänster
för församlingen, att antalet dop och begravningar i församlingen harminskat kraftigt, att
församlingen inte längre har en komministertjänst placerad i samarbetskyrkan Hammarbykyrkan
och att församlingen organisatoriskt har förändrat den egna distriktsindelningen, från fyra distrikt
med prästvigda distriktschefer till ett distrikt med tremellanchefer som inte är prästvigda. Vidare
framförs att församlingen står inför stora diakonala utmaningar och vill satsa på barn- och
ungdomsverksamheten.

Enligt 34 kap. 1 § kyrkoordningen ska det för varje församling finnas en kyrkoherde och minst det
antal övriga präster (komministrar) som süftsstyrelsen bestämmer. I konsekvens med detta anges i
37 kap. 19 § kyrkoordningen att stiftsstyrelsen i samband med beslut om ändringar i församlings-
och pastoratsindelningen också ska fastställa hur stor prästorganisationenminst ska vara i varje
nybildad församling eller nybildat pastorat. Även utan samband med någon indelningsändring fär
stiftsstyrelsen besluta om ändringar av hur stor prästorganisationen minst ska vara.

I ärendet föreligger av kanslisekreterare Jan-Åke Engfors upprättad tjänsteskrivelse,
daterad 2020-08-10, med överväganden och förslag till beslut.

Arbetsutskottet har berett ärendet i § 101 /2020-08-18.

Ärendet föredras på sammanträdet av kanslisekreterare Jan-Åke Engfors.

Stiftsstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att den prästerliga organisationen i Skarpnäcks församling fr.o.m. den 1 oktober 2020 ska
bestå avminst sex prästtjänster, varav en kyrkoherdetjänst och fem
komministraturer, samt

att uppmana Skarpnäcks församling att göra en skriftlig utvärdering av förändringen av
den prästerliga organisationen efter ett år och att utvärderingen ska tillställas
stiftsstyrelsen för kännedom.

Utdrag

“82.213 [12_ W
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SS § 99 SS 2020-0246

Information från kyrkostyrelsen

Föreligger information från kyrkostyrelsens arbetsutskott med återkoppling efter
presidieöverläggningama i maj 2020 och kyrkostyrelsens beslut i juni 2020.

Här informeras om bl.a. kyrkostyrelsens beslut om att fastställa långsiktig strategi för
digitalisering och samverkan. Det innebär att kyrkostyrelsen kommer att intensifiera arbetetmed
att lyfta bort församlingarnas och pastoratens administrativa bördor och bidramed
digitaliseringsstöd av god kvalitet. Kyrkostyrelsen kommer att tillhandahålla en digital
infrastruktur, en gemensam IT-plattform med nätverk som inkluderar digitala verktyg för varje
arbetsplats, ett gemensamt lönecenter, ett gemensamt ekonomicenter, digitaliserad
medlemskommunikation, dokument- och diariesystem samt elektroniskt arkiv.

Vidare informeras om att kyrkostyrelsen har fastställt en rekommendation till arvodes- och
ersättningsmodell för förtroendevalda för stiftsnivå och lokal nivå. Den är avsedd att vara en
rekommendation för samtliga enhetermen är en förutsättning för att kunna ansluta till Svenska
kyrkans gemensamma lönecenter. Här informeras också om extra stiftsbidrag för 2021 på 65 mkr.
för att främja församlingslivet i en ansträngd situation och Svenska kyrkans färdplan för klimatet.
Meddelas också att fortsatt dialogmed stiftsstyrelsernas presidier närmast kommer att ske som
planerat onsdagen den 2 december 2020.

Ärendet har beretts av arbetsutskottet i § 103/2020-08-18, varvid konstaterades att några av
förslagen är kontroversiella och inte särskilt väl förankrade på stiftsnivå och lokal nivå.
Beträffande det extra stiftsbidraget på totalt 65 mkr. beslutades att uppdra till stiftsdirektor Solveig
Ininbergs att till stiftsstyrelsens sammanträde i december 2020 bereda ett förslag hur ett eventuellt
bidrag till Stockholms stift skulle kunna fördelas.

Stiftsstyrelsen beslutar

att notera till protokollet att stiñsstyrelsen tagit del av informationen.

SS § 100 SS 2020-0113

Information och tidplan för ny kansliorganisation

På sammanträdet lämnar stiñsdirektor Solveig Ininbergs en muntlig lägesrapport om det pågående
arbetet med ny processtyrd kansliorganisation samt redogör för aktuell tidplan för genomförandet.

Stiñsstyrelsen beslutar

att notera till protokollet att stiñsstyrelsen tagit del av lägesrapporten.

Justerande Utdrag
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SS § 101 SS 2020-0222

Överklagande av stiftsstyrelsens beslut gällande Akalla kyrka

Föreligger överklagande av stiñsstyrelsens beslut i § 79/2020-06-02 att fastställa Spånga-Kista
församlings kyrkoiialhnäktiges beslut i § 24/2020-03-10 att ta Akalla kyrka och kyrkomm ur bruk.

I överklagandet anförs att beslutet stridermot 2 kap. 1 § kyrkoordningen med hänvisning främst
till skrivelsen i andra stycket där det anges att församlingen har ansvar för den kyrkliga
verksamheten för alla som vistas i församlingen.

Överklagandet har överlämnats till Svenska kyrkans överklagandenämnd för prövning.

Överklagandenämnden har i e-brev, daterat 2020-08-28, berett stiñsstyrelsen tillfälle att yttra
sig i ärendet senast den 18 september.

Arbetsutskottet har berett ärendet i § 106/2020-08-18, varvid beslutades att i den händelse
süñsstyrelsen ombeds inkommamed yttrande, uppdra åt stiñsdirektor Solveig Ininbergs att å
stittsstyrelsens vägnar yttra sig i ärendet.

Stiftsstyrelsen beslutar

att notera till protokollet att stiñsstyrelsen tagit del av ärendet.

Utdrag
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SS § 102 SS 2020-0223

Överklagande av stiftsstyrelsens beslut gällande vägval för Szt Jacobs kyrka
och församlingshus

Föreligger överklagande av stiftsstyrelsens beslut i § 68f2020-06-02 angående vägval för Szt
Jacobs kyrka och törsamlingshus. Stiñsstyrelsen beslutade attbygga om Szt Jacobs
församlingshus och anpassa den för stiitskansliets ñ'amtida behov och verksamhet, att
möten och konferenser, kopplade till stiftsorganisationens verksamhet, ska inhysas i
kyrkorummet i S:t Jacobs kyrka, samt att för närvarande inte utredamöjligheternamed en
törbindelsebyggnad.

I överklagandet anförs att beslutet stridermot 2 kap. 1 § kyrkoordningenmed hänvisning främst
till skrivelsen i andra stycket där det anges att församlingen har ansvar för den kyrkliga
verksamheten för alla som vistas i församlingen.

Överklagandet har överlämnats till Svenska kyrkans överklagandenämnd för prövning.

Överklagandenämnden har i skrivelse, daterad 2020-08-11, bl.a. berett stiftsstyrelsen tillfälle att

yttra sig i ärendet. Skrivelsemed yttrande i ärendet, daterad 2020-08-24, har inlämnats till
Overklagandenämnden.

Överklagandenämnden har 2020-09-01 i beslut 19/2020 beslutat att avslå överklagandet.

Stiftsstyrelsen beslutar

att notera till protokollet att stiñsstyrelsen tagit del av ärendet.

SS § 103 SS 2020-0166

Information från Kyrkans Försäkringar AB:s årsstämma

På sammanträdet lämnar Daniel Larson en kort information från Kyrkans Försäkring AB:s
årsstämma som ägde rum den 11 juni 2020.

Daniel Larson, som deltog som ombud för Stockholms stift,meddelar bl.a. att bolaget, som
idag ägs av cirka 190 församlingar, pastorat och stiñ, har en god ekonomi. Pâ stämman
ställdes b1.a. ñ-ågor kring formalia och de krañigt höjda styrelsearvodena.

Stiftsstyrelsen beslutar

att notera till protokollet att stiñsstyrelsen tagit del av informationen

Justerande Utdrag
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ss § 104

Samtal kring hur stiftet och församlingarna och pastoraten har arbetat
under pandemin och hur arbetet kan komma att se ut framöver

Arbetsutskottet beslutade i § 112/2020-08-18 att uppdra åt presidiet att planera och till
stiftsstyrelsens sammanträde den 8 september genomföra ettmöte med samtal kring hur stiñet och
pastoraten har arbetat under pandemin och hur arbetet kan komma att se ut framöver.

På sammanträdet redogör först ledamöterna Daniel Larson och Ulla Birgersdotter för arbetet i
krisledningsgruppen sedan pandemins utbrott. Krisledningsgruppen har haft täta och regelbundet
återkommande möten under hela perioden. Därefter redogör süñsdirektor Solveig Ininbergs för
arbetet på stiftskansliet, som till stor del genomförts på distans med hjälp av goda digitala redskap.
Meddelas att stiftet under pandemin bl.a. förstärkt jourprästverksamheten och skapat en
personalme för att bistå stiftets församlingar och pastorat vid behov. Meddelas också att det
pågår ett arbetemed att ta fram enny, reviderad kris- och beredskapsplan för Stockholms stift. Ett
förslag beräknas föreligga till mars- april 2021 . Till sist redogör biskop Andreas Holmberg för hur
stiftet och biskopen har jobbat under pandemin med bl.a. med virtuellamöten och samråd med
andra biskopar, kontraktsprostar och kyrkoherdar samt med digitala andakter. Meddelas också att
stiftets församlingar och pastorat nu är på god väg att komma igång med verksamheter som har
legat nere eller har bedrivits i begränsad omfattning under pandemin.

Efter avslutad redogörelse för stiftets arbete under pandemin föreslår Jan Olov Sundström att
samtalet får fortsätta vid ett senare tillfälle med fokus på hur det har sett ut på den lokala nivån
och hur arbetet kommer att se ut fi'amöver. Gunilla Blom framhåller vikten av att de erfarenheter
som gjorts sammanställs. Biskop Andreas Hohnberg avser initiera ett projekt om ett teologiskt
”post corona”, att vara en kyrka ”on line”.

Stiftsstyrelsen beslutar

att notera till protokollet att stiftsstyrelsen har fört samtal kring rubricerad frågeställning.

Justerande Utdrag
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SS § 105

Anmälan av delegationsbeslut

Följande delegationsbeslut föreligger för arbetsutskottets och stiftsstyrelsens kännedom.

Jan-Åke Engfors
SS 2020-0118 Begäran om sammanräkning Vällingby 2020-06-09

församling, FRIMODIG KYRKA
SS 2020-0206 Begäran om sammanräkning Huddinge 2020-06-09

pastorat, C
SS 2020-0200 Begäran om sammanräkning Täby 2020-06-09

församling, POSK
SS 2020-0229 Begäran om sammanräkning Gustav Vasa 2020-08-11

församling, S
SS 2020-0232 Begäran om sammanräkning Hässelby 2020-08-11

församling, S
SS 2020-0253 Begäran om sammanräkning Högalid 2020-08-11

församling, S
SS 2020-0251 Begäran om sammanräkning Skärholmen 2020-08-11

församling, POSK
SS 2020-0245 Begäran om sammanräkning Oscars 2020-08-11

församling, FRIMODIG KYRKA
SS 2020-0228 Begäran om sammanräkning Täby 2020-08-11

församling, POSK

Stiftsstyrelsen beslutar

att notera till protokollet att stiftsstyrelsen tagit del av ovan redovisade delegationsbeslut.

SS § 106

Skrivelser och meddelanden

Följande skrivelser och meddelande föreligger för arbetsutskottets och stiñsstyrelsens kännedom.

- Nyhetsbrev Centrum för Religionsdialog
- Skrivelse, daterad 2020-02-29, från privatperson ang. situationenmed narkotiska droger
- Inbjudan nån kyrkostyrelsen

Süñsstyrelsen beslutar

att notera till protokollet att stiftsstyrelsen tagit del av ovan redovisade skrivelser och
meddelanden.

Justerande
_ Utdrag
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SS § 107

Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

Följande protokoll och minnesanteckningar föreligger för arbetsutskottets och stiftsstyrelsens
kännedom.

- Valutskottets protokoll 2020-05-27
- Internationella utskottets protokoll 2020-06-24
- Regionala samrådsgruppen 2020-06-04
- Arbetsutskottets protokoll 2020-08-18

Stiñsstyrelsen beslutar

att notera till protokollet att stiftsstyrelsen tagit del av ovan redovisade protokoll och
minnesanteckningar.

ss § 108

Utskottens rapporter

Kapitalförvalmingsutskottet
Utskottets ordförande Olov Lindquist informerar om att den pågående upphandlingen av nya
förvaltare av stiftelsema. Utskottet har genomfört intervjuermed tilltänkta förvaltare och beslut i
utskottet är planerat till den 24 september för att kunna föreläggas stiftsstyrelsen ett förslag till
beslut till sammanträdet 27 oktober 2020.

Egendomsutskottet
Utskottets ordförande Gunilla Blommeddelar att överenskommelsen med Täby kommun
avseende dagvattendammen på fastigheten Täby Prästgården 2:4 är klar. Vidaremeddelas att
utskottets planerade exkursion för 2020 har ställts in.

Internationella utskottet
Utskottets ordförande Daniel Larson har inget ytterligare att informera om än vad som framgår av
bifogat protokoll från utskottets senaste sammanträde.

Stiftsstyrelsen beslutar

att notera till protokollet att stiñsstyrelsen tagit del av rapporterna.

Justerande UtdragQágø
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ss § 109

Biskopens och stiftsdirektorns rapporter

Biskopen och stittsdirektom lämnarmuntliga rapporter på sammanträdet.

Biskop Andreas Holmbergmeddelar bl.a. att tillsättm'ngsnämnden bwlutade den 3 september att
utseMarika Markovits till ny domprost i Stockholms stift och tillika kyrkoherde i Stockholms
domkyrkoförsamling.

Stiñsdirektor Solveig lninbergs meddelar bl.a. att ett nytt bwlutsstödsystem för
stiñsorganisationen har upphandlats.

Stiitsstyrelsen bmlutar

att notera till protokollet att stiftsstyrelsen tagit del av rapporterna.

Justerande Utdrag
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