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Kallelse/Kungörelse

2021-11-11

Stiftsfullmäktiges ledamöter och ersättare

MÖTESINSTANS

STIFTSFULLMÃKTIGE
DATUM FÖR MÖTET TID PLATS

i 0

10:00 - 12:15

2022 11 25
sammanträdet återupptas Kapellet, Stiftsgården, Åkersberg' '
efter lunch vid behov, se
nedan

Stiftsfullmäktige i Lunds stift sammanträder fredagen den 25
november 2022 kl. 10.00 på stiftsgården Åkersberg i Höör.

Observera ändrade sammanträdes- och hålltider för dagen.
Hålltider:
Kaffe serveras från kl. 08.00.
Stiñsfullmäktiges presidium träffas för överläggningar kl. 08.00 i stiftsgårdens café.
Nomineringsgrupperna i Stiftsfullmäktige har överläggningar kl. 08.30-09.45 enligt begäran av respektive
gruppledare.
Notera att upprop sker i respektive nomineringsgrupp under överläggningarna. Närvaro viktigt.
Stiftsfullmäktiges sammanträde kl 10.00-12.15.
Middagsbön kl. 12.15 i kapellet.
Kl. 12.30 gemensam lunch på stiñsgården.
För det fall att sammanträdet inte är slutfört till lunch återupptas detta eñer lunch ca kl. 13.15.
Kostrestriktionermeddelas till asa.bemsvall§a:svenskaerkanse

Under dagordningspunkten - Information - kommer stiftskansliets kommunikatörer Soña Lindstrand
och Jenny Wollin att ge en kort information och genomgång av Komet, Svenska kyrkans nya
gemensamma intranät, där nationell och stiftsspeciñk information nu ñnns. Efter sammanträdet finns det
möjlighet att få hjälp/ställa frågor till Alex Nilsson, IT-konsult.
Information och utbildningar finns idag på Intranätet, Verksamhetsstöd, se länk
hltps://internwww.svenskakyrkan.se/digital/informationstillfallen-infor-kornets-lansering

Vid förhinder
Vid förhinder gäller för såväl ledamöter som ersättare att meddela detta snarast till Åsa Bernsvall
asa.bemsvall@svenskakvrkanse eller teln 046-15 55 05 samt respektive gruppledare.

Handlingar till sammanträdet finns publicerade på Lunds stifts hemsida:
https ://www .svenskakvrkan. sc/lundsstiñ/kallelser-lunds-stiñsñillmaktiu e

Stiñsstyrelsens tidigare protokoll finns publicerade på Lunds stifts hemsida:
httpsz//www.svenskakyrkan.se/lundsstiñ/protokollstiñsstvrelsen
Stiftsfullmäktiges tidigare protokoll finns publicerade på Lunds stiñs hemsida:
https://www.svenskalgrkan.se/lundsstift/protokollstiñsfullmaktige
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MÖTESINSTANS

STIFTSFULLMÃKTIGE
DATUM FÖR MÖTET TlD PLATS

10:00 - 12:15
sammanträdet återupptas .

2022-11-25 efter lunch vid behov, se Kapellet, Stlñsgården, Åkersberg

nedan

Kallelse skickas ut digitalt till ledamöter och ersättare.

Om handlingarna önskas i pappersfonn, meddelas detta till Åsa Bemsvall
asa.bemsvallirgsvenskakyrkanse

Observera att ingen placeringsskiss bifogas då denna inte överensstämmermed placeringen för
ledamöterna i kapellet. Placeringsskissen ersätts av tydligamarkeringar på respektive plats.

Arvode förtroendevalda

De förtroendevalda ska inte längre skicka/lämna in arvodesblanketter, utanmötessekreteraren noterar vem
som är närvarande på sammanträdet och lämnar sedan närvarolistan till Åsa Bemsvall för vidarebefordran
till Lönecenter.

Kvitton för utlägg av t.ex. parkering och färdbiljetter scannas in ochmailas till Åsa.
Asa.Bernsvall(tvsvenskakvrkanse.

Om milersättning yrkas, anges antal kilometer ochmellan vilka orter resan gått.

Gällande förlorad arbetsförtjänst mailarman in det antal timmar som man yrkar ersättning för.

En förtroendevald med anställning ska skicka in ett årligt inkomstintyg från arbetsgivaren (nytt intyg
behövs först när den årliga inkomsten ändras) samt vaije gång man yrkar ersättning för förlorad
arbetsförtjänst skickas löneavin in där avdraget framgår. Således kommer yrkad ersättning för förlorad
arbetsförtjänst att betalas utmånaden efter att yrkat belopp har veriñerats.

Vänliga hälsningar

BirgerWernersson Lena Sim sson-Torstensson
Ordförande Stiftsdirektor

På uppdrag av ordförande
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MÖTESINSTANS

STIFTSFULLMÄKTIGE
DATUM FÖR MÖTET TID PLATS

10:00 - 12:15
sammanträdet återupptas .2022-11-25 efter lunch vid behov, se Kapellet, Stiftsgården, Åkersberg
nedan

Förslag till dagordning

4.

6.

Sammanträdets öppnande

Avstämning av upprop

Fastställande av dagordning

Sammanträdets behörighet

Val av protokollsjusterare samt bestämmande av dag för justering

Information
- Information från valberedningen, se valberedningens protokoll.
- Information och genomgång av Komet, Svenska kyrkans nya gemensamma
intranät, där nationell och stiftsspeciñk information nu finns.

- Eventuellt Övrig information.

Beslutsärenden
7. Verksamhetsplan och budget för Lunds stift 2023 (S 2022-0195)

Förslag till beslut:

1. Stifisfullmäktigefastställer i enlighet med stiftsstyrelsensjörslag till
Verksamhetsplan och budget 2023för Lunds stift.

2. StifiWIImäktige beslutar i enlighet med stiftsstyrelsensförslag om oförändrad
stiftsavgift, 3 öre i utdebiteringför 2023.

3. Stiftsfitllmäktige beslutar i enlighet med stifisszyrelsensförslag att
stzfisstyrelsen äger rätt att göra omdisponeringar inom ramen förjästställd
budget.

4. Stijimllmäktige bedömer bamkonsekvensanalysen som tillräcklig.
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MÖTESINSTANS

STIFTSFULLMÄKTIGE
DATUM FÖR MÖTET TID PLATS

_.

10:00 - 12:15

2022-11-25 sammanträdet återupptas Kapellet, Stifcsgården, Åkersberg

10.

efter lunch vid behov, se
nedan

Budget för Lunds stifts prästlönetillgångar 2023 (PLT 2022-0250)

Förslag till beslut:

1. Stiftsyiillmäktige beslutar i enlighet med egendomsnämndensförslag att
fastställa budget 2023för Lunds stiftsprästlönetillgångar.

2. Stiftmllmäktige bedömer barnkonsekvensanalysen som tillräcklig.

Upphandling av auktoriserad revisor för förvaltningen av Lunds stift,
förvaltning av Lunds stifts förvaltade stiftelser, förvaltning av Lunds stifts
prästlönetillgångar, förvaltning av Stiftelsen Lunds stiftsgård och
förvaltningen av Svenska kyrkans Unga (SKUL) för perioden 2023-2026
(S 2022-0805)

Förslag till bgslut;

I . Framgår av handlingarna.

Motion till stiftsfullmäktige från Sverigedemokraterna om att prioritera
naturvärden framför vindkraft (S 2022-0465)

Förslag till beslut:

1. Stiftsfiillmäktige beslutar i enlighet med stiftssgrrelsensförslag att utifrån
egendomsnämndensförslag att

- avslå motionens yrkande om att ge egendomsnämnden i uppdrag
attmotverka etableringar av vindkraftverk i Lunds stifts
prästlönetillgângar,

- anse motionens yrkande om att ge egendomsnämnden i uppdrag att
verkaför att återställa åar och bäckar besvarade med bifogad skrivelse
Bilaga 1, samt

- anse motionens yrkande om att ge egendomsnämnden i uppdrag att värna
om vår och kommande generationersjordbruksmark besvarad
med bifogad skrivelse, Bilaga 1.
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UÖTESINSTANS

STIFTSFULLMÄKTIGE
DATUM FÖR MÖTET TID PLATS

10:00 - 12:15
sammanträdet återupptas2022-11-25 efter lunch vid behov, se Kapellet, Stiñsgården, Åkersberg
nedan

11. Val av revisor till stiftelsen Lunds stiftsgård för verksamhetsåren 2022 och
2023 (S 2022-0887)

Förslag till beslut:

1. Stifhj'itllmäktige beslutar enligt valberedningensförslag.

12. Frågor

13. Motioner
Inkomna motioner till stiftsfullmäktige
- Motion till stiftsñallmäktige från Sverigedemokratema om att redogöra för
Lunds stiñs affärstörbindelser (S 2022-0704)
Motionen är under beredning. Se stijisstyrelsens arbetsutskotts protokoll
§ 112/22.

- Motion till stiñsfullmåktige frånMiljöpartisterna i Svenska kyrkan De Gröna
angående punkt 7 i Reglementet för arvode och ersättning till förtroendevalda
med flera inom Lunds stift (S 2022-0744)

Motionen är under beredning. Se stiftsstyrelsens arbetsutskottsprotokoll
§ 113/22.

14. Sammanträdet avslutas


