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NÄMNDSINSTRUKTION FÖR EGENDOMSNÄMNDEN, LUNDS STIFT 

 
Egendomsnämndens ansvarsområde, uppgifter, ställning i stiftet m.m. regleras i det 

reglemente som givits från stiftsfullmäktige. 
 

Utöver detta reglemente gäller för egendomsnämnden denna instruktion rörande 

nämndens roll och arbetssätt. 
 

Egendomsnämnden ska: 
 

- fastställa mål, strategiska planer och policys för sitt ansvarsområde, 
 

- tillse att avdelningen för egendomsförvaltning arbetar efter dessa planer, 

policys och mål,  
 
- upprätta budget för prästlönetillgångarnas förvaltning,  
 
- årligen utvärdera avdelningens för egendomsförvaltning arbete avseende 

måluppfyllelse i förhållande till fastställda kort- och långsiktiga mål, 
 
- uppdatera och revidera mål, strategiska planer och policys, 
 
- fatta beslut i frågor som är av strategisk natur och/eller av betydande 

ekonomisk omfattning i enlighet med delegationsordningen,  
 
- ge uppdrag till avdelningen för egendomsförvaltning rörande beredning 

(t.ex. att utreda och upprätta beslutsförslag, utfärdande av remissvar, etc.) 

samt verkställighet av nämndens beslut,  
 
- vara rådgivande för avdelningen för egendomsförvaltning i frågor som är av 

strategisk eller principiell karaktär,  
 
- informera avdelningschefen i frågor som hanteras i andra organ och som 

påverkar prästlönetillgångarnas förvaltning,  
 
- årligen erhålla information från revisorerna i deras personliga närvaro där 

revisorernas iakttagelser presenteras från granskningen av nämnden och 

deras bedömning av nämndens interna kontroll,  
 
- hålla minst fyra ordinarie sammanträden per år. Mötena ska bl.a. behandla 

ekonomiska rapporter, planering, köp och försäljningar av egendom, annan 

verksamhetsuppföljning samt aktuella marknadsfrågor,  
 
- hålla extra sammanträde för diskussion och beslut i ärenden som inte kan 

vänta till nästa ordinarie nämndssammanträde. 
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Presidium 

 
Inom egendomsnämnden finns ett presidium som ska inkallas vid behov. Presidiet ska 

dessutom genom kontakter med avdelningschefen följa verksamhetens utveckling samt 

tillse att nämndens ledamöter genom avdelningschefens försorg får den information som 

behövs för att vara tillräckligt insatta i verksamhetens utveckling. 
 

I normala fall ska information från avdelningen lämnas till nämnd inför och i samband 

med deras ordinarie sammanträden. Avdelningschefen är ansvarig för informationen. 
 

Presidiet har dessutom en funktion som rådgivare till avdelningschefen i frågor där detta 

är önskvärt.  
 
 

Övrigt 
 

All beredning och verkställighet utförs av avdelningen för egendomsförvaltning. 

Undertecknande av köpekontrakt och andra handlingar görs av berörd delegat i enlighet 

med delegationsordningen. 
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Svenska kyrkan ' s (10) 

Sammanträdesprotokoll 

MÖTESINSTANS 

EGENDOMSNÄMNDEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2020-02-11 10:00 - 12:00 Sessionssalen 

§ 8 PLT 2020-0012 

Revidering av nämndsinstruktion för egendomsnämnden 2020 

Beslut 

Egendomsnämnden beslutar att föreslå stiñsfullmäktige att fastställa reviderad nämndsinstruktion för 
egendomsnämnden enligt framlagt bifogat förslag. 

Ärendebeskrivning 

Förslag till reviderad nämndsinstruktion för egendomsnämnden föreligger. Revideringen har föranletts av 
att en översyn av reglementens och policys aktualitet ska göras löpande. I reglementet har namnet 
”egendomsavdelningen” ersatts med ”avdelningen för egendomsförvaltning”. I övrigt har inga förändringar 
gjorts. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Aio ÃK
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Tjänsteutlåtande

Revidering av nämndsinstruktion för egendomsnämnden
2020

ANSVARIG ENHET DATUM

LUNDS STIFT 2020-01-29

MÖTESINSTANS

EGENDOMSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESDATUM DAGORDNINGSNUMMER TYP AV ÄRENDE

2020-02-11 Beslutsärenden

HANDLÄGGARE ÄRENDENUMMER

Katarina Hallenborg PLT 2020-0012

Barnkonsekvensanalys genomförd

Beslutsförslag
Egendomsnämnden beslutar att föreslå stiftsfullmäktige att fastställa reviderad nämndsinstruktion
för egendomsnämnden enligt framlagt förslag.

Ärendebeskrivning
Förslag till reviderad nämndsinstruktion för egendomsnämnden föreligger. Revideringen har
föranletts av att en översyn av reglementens och policys aktualitet ska göras löpande. I reglementet
har namnet ”egendomsavdelningen” ersatts med ”avdelningen för egendomsförvaltning”. I övrigt
har inga förändringar gjorts.

Barnkonsekvensanalys
Revideringen av nämndsinstruktionen bedöms inte i något avseende påverka barn.
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Fastställt av stiftsfullmäktige
2008-11-24
Reviderat 2015-05-22, 2020-05-XX

Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner

§ 1
Detta reglemente gäller för Lunds stifts prästlönetillgångars ekonomiska
transaktioner.

§ 2
Egendomsnämnden ansvarar för den interna kontrollen och tillser därmed att
bestämmelserna i detta reglemente iakttas och att tillämpliga attestmoment
utförs.

§ 3
Attestarbetet ska utformas så att den interna kontrollen är tillräckligvare sig
attestering sker manuellt eller elektroniskt.

§ 4
Samtliga utgifts-och inkomstverifikationer, liksom interna omdispositioner,
attesteras innan de utförs.

Registrering/Kontroll: Ekonomenoch assistentenpå avdelningen för
egendomsförvaltning ansvarar för registrering av
inkommande fakturor, antingen manuellt eller
elektroniskt.

Godkännande/bestyrkan: Om attestanten ej själv verkställt
inköpet/motsvarande, ska signum först påtecknas av
den som gjort det. Signum innebär att verifikatet är
riktigt vad avser pris ochkvantitet.

Attest/beslut: Namnteckning/attestregistreringinnebär att
attestanten anser att verifikatet är riktigt vad avseratt
varan/tjänsten är mottagen/avslutad, rätt pris och
kvantitetsamtatt formella krav är uppfyllda. Vidare
vidimeras att egendomsnämndensbeslut,
budgetanslag samt antagna planer, normer eller
riktlinjer följs.

Sluthandläggning: Ekonomenpå avdelningen för egendomsförvaltning
svarar för kontroll av att attest har skett av behöriga
personer innan betalning sker samt att betalningen
går till rätt mottagare.



§ 17 Revidering av reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner, Lunds stifts prästlönetillgångar - PLT 2020-0013:1 Revidering av reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner, Lunds stifts prästlönetillgångar : Regl kontroll ek. transakt.  200129.doc

2020-01-29
Dnr PLT 2020-0013

§ 5
Den som innehar attesträttsvarar för att rättkostnadsställe/objektanges på vilket
bokföring ska ske. Kontering av konto/kostnadsslag kan göras av annan.

§ 6
Egendomsnämnden, eller den som uppdraget delegerats till, fastställer vilka
befattningshavaresom är budgetansvariga och därmed har attesträttsamt vilka
befattningar som i andra hand äger attestera i den förstes frånvaro.
Egendomsnämndensbeslut ska avse befattning, ej person.

§ 7
Attestmoment får ej utföras av den som själv avses eller närstående
fysisk/juridisk person och där partiskhet kan komma i fråga.

§ 8
Ekonomenpå avdelningen för egendomsförvaltning svarar för att upprätta och
hålla en aktuell förteckning, inklusive namnteckningsprov, över utsedda
attestanter.

§ 9
Eftersom all personal är anställdav Lunds stift skaalla personalkostnader
hanteras enligt stiftets attestreglemente och dessattestinstruktioner.

§ 10
Alla penningtransaktioner avseende förvaltning av Lunds stifts
prästlönetillgångar tecknasavtvå i förening.
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Svenska kyrkan ' 7(10) 

Sammanträdesprotokoll 

MOTESINSTANS 

EGENDOMSNÄMNDEN 

DATUM FÖR MÖTET TlD PLATS 

2020-02-1 1 10:00 - 12:00 Sessionssalen 

§ 9 PLT 2020-0013 

Revidering av reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner, Lunds stifts 
prästlönetillgángar 

Beslut 

Egendomsnämnden beslutar att föreslå stiñsfullmäktige att fastställa reviderat reglemente för kontroll av 
ekonomiska transaktioner enligt framlagt bifogat forslag. 

Ärendebeskrivning 

Förslag till reviderat reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Föreligger. Revideringen har 
föranletts av att en översyn av reglementens och policys aktualitet ska göras löpande. 
I reglementet har namnet ”egendomsavdelningen” ersatts med "avdelningen för egendomsförvaltning”. 
I övrigt har inga förändringar gjorts. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

/VÖ ÅK
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Tjänsteutlåtande

Revidering av reglemente för kontroll av ekonomiska
transaktioner, Lunds stifts prästlönetillgångar

ANSVARIG ENHET DATUM

LUNDS STIFT 2020-01-29

MÖTESINSTANS

EGENDOMSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESDATUM DAGORDNINGSNUMMER TYP AV ÄRENDE

2020-02-11 Beslutsärenden

HANDLÄGGARE ÄRENDENUMMER

Katarina Hallenborg PLT 2020-0013

Barnkonsekvensanalys genomförd

Beslutsförslag
Egendomsnämnden beslutar att föreslå stiftsfullmäktige att fastställa reviderat reglemente för
kontroll av ekonomiska transaktioner enligt framlagt förslag.

Ärendebeskrivning
Förslag till reviderat reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner föreligger. Revideringen
har föranletts av att en översyn av reglementens och policys aktualitet ska göras löpande.
I reglementet har namnet ”egendomsavdelningen” ersatts med ”avdelningen för
egendomsförvaltning”. I övrigt har inga förändringar gjorts.

Barnkonsekvensanalys
Revideringen av reglementet för kontroll av ekonomiska transaktionerbedöms inte i något
avseende påverka barn.
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Fastställd av stiftsfullmäktige
2007-11-23
Reviderad 2015-11-27, 2020-05-XX
Antagen av egendomsnämnden 2020-03-31

J a k t po l i c y
Lunds stifts prästlönetillgångar

Dnr PLT 2020-0077
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 JAKTPOLICY för  
Lunds stifts prästlönetillgångar                            

 
 
Lunds stifts prästlönetillgångar förvaltar ca 9 500 ha produktiv skogsmark och ca 12 200 ha 
jordbruksmark i Skåne och Blekinge.  
 
Det ställs krav på Svenska kyrkan som markägare, framförallt på ett förutseende och 
ansvarsfullt agerande som förvaltare av mark. För många människor är jakten en viktig del i 
tillvaron. Jakten erbjuder naturupplevelser, rekreation och social samvaro på ett sätt som 
alltmer efterfrågas av allmänheten. Jakt är nödvändigt för att vi ska undvika allt för stora 
djurstammar av vissa arter.  
 
Egendomsnämnden skall vid förvaltningen av skogsmark, integrera åtgärder i det traditionella 
skogsbruket, som gynnar livsvillkoren för de vilda djuren.  
 
Jaktens framtid och förtroendet för jägarkåren, bygger på att alla jägare uppträder och agerar 
med ansvar och omdöme. De etiska riktlinjerna ska tillämpas i varje jaktlig situation. Jakt 
skall bedrivas med omdöme där hänsyn tas till naturen och allmänheten, samtidigt som det 
vilda inte utsätts för onödigt lidande.  
 
Målsättningen är att upplåta rätten till jakt på all mark som är lämpad för ändamålet. 
Jakträtten på jordbruksmark ska företrädesvis upplåtas till jordbruksarrendatorn. 
 
Vid upplåtelse skall det eftersträvas att skapa ändamålsenliga jaktområden. Upplåtelsen skall 
ske genom skriftliga avtal och avtalas med fysisk person. Avtalstiden skall vara ettårig. 
Jakträttshavaren är skyldig att uppfylla de i jakträttsavtal uppställda kraven, i annat fall kan 
jakträtten förverkas. 
 
Vid upplåtelse av jakträtt ska hänsyn tas till övriga kringboende, angränsande markägare och 
jakträttshavare, rörlig friluftsliv samt övriga som utnyttjar området av olika orsaker.  
 
Vid tillsättande av en ny jakträttshavare är det väsentligt att finna den bäst lämpade att bedriva 
en god viltförvaltning i samråd med markägarens och övriga lokala intressen. Därmed ska 
beaktas förmåga till samordning av jakt med intilliggande fastigheter, regelbunden tillsyn av 
jaktområdet samt jaktliga referenser. 
 
Ersättningen för upplåtelsen skall anpassas efter förutsättningarna, med hänsyn tagen till 
areal, arrondering, vilttillgång, samt störningsfaktorer som förhindrar en normal jaktutövning. 
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Svenska kyrkan ' 8“” 

Sammanträdesprotokoll 

MÖTESINSTANS 

EGENDOMSNÄMNDEN 

DATUM FOR MÖTET TlD PLATS 

2020-03-31 10:00 - 11.30 Domkyrkoforum 

§ 21 PLT 2020-0077 

Jaktpolicy för Lunds stifts prästlönetillgångar 

Beslut 

Egendomsnämnden föreslår stiñsfullmäktige att fastställa reviderad jaktpolicy samt att besluta att ny 
jaktpolicy alternativt revidering av befintlig jaktpolicy ska beslutas av egendomsnämnden. 

Ärendebeskrivning 

Revideringen av Lunds stifts prästlönetillgångars jaktpolicy görs i en allmän översyn av befintliga policys. 
Endast arealen skogs- och jordbruksmark revideras. 

Jaktpolicyn är tidigare antagen och reviderad av stiftsñillmäktige. Hanteringen av jakträttsupplåtelser är dock 
ärenden som ingår i den typ av ärenden som enligt 4 § i Reglemente for egendomsnämnden är delegerat från 
stiftsfullmäktige till egendomsnämnden. Det är därför lämpligt att då ny jaktpolicy ska beslutas eller då 
befintlig jaktpolicy ska revideras ska detta göras av egendomsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

4 0”" M/
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Tjänsteutlåtande

Jaktpolicy för Lunds stifts prästlönetillgångar

ANSVARIG ENHET DATUM

LUNDS STIFT 2020-03-05

MÖTESINSTANS

EGENDOMSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESDATUM DAGORDNINGSNUMMER TYP AV ÄRENDE

2020-03-31 Klicka här för att ange text. Beslutsärenden

HANDLÄGGARE ÄRENDENUMMER

Katarina Hallenborg PLT 2020-0077

Barnkonsekvensanalys genomförd

Beslutsförslag
Egendomsnämnden föreslår stiftsfullmäktige att fastställa reviderad jaktpolicy samt att besluta att
ny jaktpolicy alternativt revidering av befintlig jaktpolicy ska beslutas av egendomsnämnden.

Ärendebeskrivning
Revideringen av Lunds stifts prästlönetillgångars jaktpolicy görs i en allmän översyn av befintliga
policys. Endast arealen skogs- och jordbruksmark revideras.

Jaktpolicyn är tidigare antagen och reviderad av stiftsfullmäktige. Hanteringen av
jakträttsupplåtelser är dock ärenden som ingår i den typ av ärenden som enligt4§ i Reglemente för
egendomsnämnden är delegerat från stiftsfullmäktige till egendomsnämnden. Det är därför lämpligt
att då ny jaktpolicy ska beslutas eller då befintlig jaktpolicy ska revideras skadetta göras av
egendomsnämnden.

Barnkonsekvensanalys
Beslutet bedöms inte i något avseende påverka barn och inga intressekonflikter förekommer.
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Fastställd av fullmäktige
2020-11-XX
Beslutad av egendomsnämnden 2020-10-13

Mi l j ö - o c h
k l i ma t po l i c y
för Lunds stifts
prästlönetillgångars j ord-
och skogsförvaltning
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  PLT 2020-0231 

 

 

Lunds stift är en av Skånes och Blekinges största markförvaltare med verksamheter inom jord- 
och skogsbruk. Som stor markförvaltare strävar Lunds stift efter att agera förutseende, stabilt 
och ansvarsfullt.   
 
2020 antogs Svenska kyrkans färdplan för klimatet (KS 2018-1387:14). Färdplanen inkluderar även de 
för prästlönetillgångarna gemensamma målen för förvaltningen av jord och skog. Utifrån de nationella 
målen har denna policy tagits fram för Lunds stifts prästlönetillgångar. De konkreta målen och 
åtgärderna beslutas årligen av egendomsnämnden i verksamhetsplanen och följs upp i 
årsredovisningen.  
 
Mål från Svenska kyrkans färdplan för klimatet framgår nedan i kursiv text. Enligt färdplanen ska 
samtliga åtgärder för klimatnyttan balanseras mot biologiska, ekonomiska, sociala och andliga värden. 

Generella mål 
Till 2022 kommer en gemensam metod, baserad på vedertagen vetenskap, för redovisning av utsläpp 
och upptag av växthusgaser samt substitutionseffekten, att implementeras inom PLT för att kunna följa 
klimatarbetet och dess förbättringar. 

Egendomsförvaltningen följer kontinuerligt arbetet med att ta fram en gemensam beräknings- och 
redovisningsnivå som pågår på många håll inom jord- och skogsnäringen. PLT-förvaltningarna 
kommer gemensamt att arbeta för en redovisningsmetod som kan tillämpas av samtliga stift. En stor 
utmaning är att redovisa och mäta utsläpp för jordbruket då jordbruksfastigheterna brukas av många 
olika arrendatorer och det i nuläget inte finns någon vedertagen mätmetod.  

 

Gemensamma mål för Lunds stifts prästlönetillgångars jord- och skogsförvaltning utifrån 
respektive fastighets förutsättningar: 
 

 Arbeta för att den framtida förvaltningen inom verksamheten är ekonomiskt, ekologiskt och 
socialt hållbar.  

 
 Arbeta för att utveckla, vårda och bevara områden och miljöer med höga natur- och 

kulturvärden genom att t ex bibehålla öppna landskap, anlägga våtmarker och vara positivt 
inställda till bildandet av naturreservat. 
 

 Arbeta för att upplåta lämplig mark eller byggnader för hållbar energiproduktion. 
 

 Vid nya investeringar ska det miljö- och klimatvänligaste alternativet väljas mellan i övrigt 
likvärdiga alternativ. 
 

 Aktivt bidra till ett mer hållbart och fossilfritt jord- och skogsbruk. 
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  PLT 2020-0231 
 

Samhällsbyggnad 
 PLT ska som markägare, projektör och kapitalförvaltare verka för ökat träanvändande i 

byggnationer.  
 PLT ska fortsätta att driva på investeringar i sol- och vindkraft. Det kan göras både i små och 

stora projekt och i samverkan med andra aktörer. 

Lunds stifts prästlönetillgångar ska 

 I alla beslut avseende byggnader överväga om trä är ett lämpligt material att använda. Det är viktigt 
att utvärdera huruvida träanvändandet är befogat utifrån olika aspekter såsom hållbarhet, framtida 
underhåll, kostnad med mera.  
 

 Vara positiv till sol- och vindkraftsproduktion på prästlönefastigheterna med utgångpunkt i varje 
prästlönefastighets förutsättningar. Företrädesvis arbetar förvaltningen med externa aktörer genom att 
upplåta mark eller andra ytor. 

 

 
Jordbruk 
 PLT ska verka för att skapa forum för kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och gemensamma 

projekt för våra arrendatorer. Syftet är att skapa ett hållbart och fossilfritt jordbruk. 
 PLT ska använda sig av möjligheten att påverka brukandet vid nya upplåtelser av arrenden när 

det anses lämpligt. 

Lunds stifts prästlönetillgångar ska  
 
 Verka för miljö- och klimatförbättrande åtgärder på prästlönefastigheterna.  
 
 Främja aktivt jordbruk på jordbruksfastigheterna och bidra till att fastigheterna brukas utifrån sina 

naturliga förutsättningar. 
 

 Arbeta för en omställning till fossilfria energikällor. 
 

 Aktivt bidra till ett mer hållbart och fossilfritt jordbruk. 
 

 

Skog 
 PLT ska sätta mål senast 2021 för en minskad klimatpåverkan. Drivning och transporter inom det 

egna skogsbruket ska sträva emot energieffektiva system och klimatneutrala bränslen.  
 PLT ska i sitt skogsbruk sträva efter att tillvarata den brukade skogsmarkens 

produktionspotential för ökad klimatnytta. 
 PLT ska ta stöd i aktuell forskning i arbetet med att öka skogarnas klimatnytta. 

Lunds stifts prästlönetillgångar ska  
 

 Verka för att all skogsmark brukas långsiktigt uthålligt och att markens produktionsförmåga 
tillvaratas. 

 
 Ha en aktiv, målinriktad skogsskötsel som utgår från naturgivna förutsättningar. 

 
 Bedriva certifierat skogsbruk enligt svensk skogsforskning och beprövad regional erfarenhet. 
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§ 46 PLT 2020-0231

Miljö- och klimatpolicy för Lunds stifts prästlönctillgångars jord- och skogsförvaltning

Beslut

Egendomsnämndcn föreslår stittsfullmäktige att fastställa bifogadMiljö- och klimatpolicy för Lunds stifts
prästlönetillgångars jord- och skogsförvaltning.

Det noteras att den nu fastställdaMiljö- och klimatpolicyn för Lunds stifts prästlönetillgängars jord och
skogsförvaltning ersätter den tidigare gällandeMiljöpolicyn från 2015 samt Vindln'añspolicyn ñ*ân 2014.

Ärendebeskrivning
Svenska kyrkans färdplan för klimatet antogs av Kyrkostyrelsen den 4 maj 2020. Den har däreñer antagitsav Egendomsnämnden i Lunds stift. Färdplanen är tänkt att ligga till grund för ett konkret arbete i Lunds
stift vad gäller hållbarhet med fokus påmiljö och klimat.
I samband med antagandet av färdplanen har en nyMiljö- och klimatpolicy för Lunds stifts
prästlönetillgångars jord- och skogsf'orvaltningen arbetats fram. Färdplanen omfattar även mål för
förnyelsebar och fossilñi energiproduktion på prästlönefastighetema varför den nya policyn också
innefattar fossilfri energiproduktion.
Eftersom en ny policy som omfattar både miljö- klimat och fossilñ'i energiproduktion, inklusive vindkraft,
tagits fram ska den sedan tidigare gällandeMiljöpolicyn för egendomsnämndens jord- och
skogsförvaltningen och Vindkraftspolicyn upphöra att gälla.
Den nya miljö- och klimatpolicyn ersätter således tidigaremiljöpolicy samt vindkraftspolicyn. Den nya
policyn innehåller Svenska kyrkans färdplans mål för prästlönefastigheterna samtmål och
ställningstaganden för Lunds stifts prästlönetillgångar. Konkretamål och åtgärder kommer årligen att
framgå av verksamhetsplanen och att följas upp i årsredovisningen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.W 4001041144/ (§7
Anne i Kihlstrand Christer Larsson
Ordförande Justerande

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Tjänsteutlåtande

Miljö- och klimatpolicy för Lunds stifts prästlönetillgångars
jord- och skogsförvaltning

ANSVARIG ENHET DATUM

LUNDS STIFT 2020-09-21

MÖTESINSTANS

EGENDOMSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESDATUM DAGORDNINGSNUMMER TYP AV ÄRENDE

2020-10-13 9 Beslutsärenden

HANDLÄGGARE ÄRENDENUMMER

Katarina Hallenborg PLT 2020-0231

Barnkonsekvensanalys genomförd

Beslutsförslag
Egendomsnämnden föreslårstiftsfullmäktige att fastställa bifogad Miljö-och klimatpolicy för
Lunds stifts prästlönetillgångars jord-och skogsförvaltningen.

Det noteras att den nu fastställda Miljö-och klimatpolicyn för Lunds stifts prästlönetillgångars jord
och skogsförvaltning ersätter den tidigare gällande Miljöpolicyn från 2015 samt Vindkraftspolicyn
från 2014.

Ärendebeskrivning
Svenska kyrkans färdplan för klimatet antogs av Kyrkostyrelsen den 4 maj 2020. Den har därefter
antagits av Egendomsnämnden i Lunds stift. Färdplanen är tänkt att ligga till grund för ett konkret
arbete i Lunds stift vad gäller hållbarhet med fokus på miljö och klimat.

I samband med antagandet av färdplanen har en ny Miljö-och klimatpolicy för Lunds stifts
prästlönetillgångars jord-och skogsförvaltningen arbetats fram. Färdplanen omfattar även mål för
förnyelsebar och fossilfri energiproduktion på prästlönefastigheterna varför den nya policyn också
innefattar fossilfri energiproduktion.

Eftersom en ny policy som omfattar både miljö-klimat och fossilfri energiproduktion, inklusive
vindkraft, tagits fram ska den sedan tidigare gällande Miljöpolicynför egendomsnämndens jord-
och skogsförvaltningen och vindkraftspolicyn upphöra att gälla.

Den nya miljö-och klimatpolicyn ersättersåledes tidigare miljöpolicy samt vindkraftspolicyn. Den
nya policyn innehåller Svenskakyrkans färdplans mål för prästlönefastigheterna samt mål och
ställningstaganden för Lunds stifts prästlönetillgångar. Konkreta mål och åtgärder kommer årligen
att framgå av verksamhetsplanenoch att följas upp i årsredovisningen.

Barnkonsekvensanalys
Miljöpolicyn för Lunds stifts prästlönetillgångarnas jord-och skogsförvaltning berör såväl barn
som vuxna i allmänhet. Att i alla beslut överväga miljö-och klimatvänliga alternativ och verka för
en hållbar förvaltning bedöms positivt. Intressekonflikter kan tänkas uppstå i enskilda fall och
ärenden men på övergripande nivå bedömer egendomsnämnden det enbart positivt att genom denna
policy stärka miljö-och klimatarbetet.
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Protokollsutdrag 

MÖTESINSTANS 

STIFTSSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2020-10-21 00:00-00:00 Sessionssalen, Kapitelhuset, Krafts torg 12 B, Lund 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 111 PLT 2020-0231 

Miljö- och klimatpolicy för Lunds stifts prästlönetillgångars jord- och skogsförvaltning 

Stiftsstyrelsens förslag till beslut 

1. Stiftsstyrelsen beslutar att överlämna Miljö-och klimatpolicy för Lunds stifts prästlönetillgångars jord-

och skogsförvaltning till stiftsfullmäktige för fastställande.

Ärendebeskrivning 

Stiftsdirektorn föredrar ärendet. 

Svenska kyrkans färdplan för klimatet antogs av Kyrkostyrelsen den 4 maj 2020. Den har därefter antagits 

av Egendomsnämnden i Lunds stift. Färdplanen är tänkt att ligga till grund för ett konkret arbete i Lunds 

stift vad gäller hållbarhet med fokus på miljö och klimat. Bilaga 3. 

I samband med antagandet av färdplanen har en ny Miljö- och klimatpolicy för Lunds stifts 

prästlönetillgångars jord- och skogsförvaltningen arbetats fram. Färdplanen omfattar även mål för 

förnyelsebar och fossilfri energiproduktion på prästlönefastigheterna varför den nya policyn också 

innefattar fossilfri energiproduktion.  

Eftersom en ny policy som omfattar både miljö- klimat och fossilfri energiproduktion, inklusive vindkraft, 

tagits fram ska den sedan tidigare gällande Miljöpolicyn för egendomsnämndens jord- och 

skogsförvaltningen och vindkraftspolicyn upphöra att gälla.   

Den nya miljö- och klimatpolicyn ersätter således tidigare miljöpolicy samt vindkraftspolicyn. Den nya 

policyn innehåller Svenska kyrkans färdplans mål för prästlönefastigheterna samt mål och 

ställningstaganden för Lunds stifts prästlönetillgångar. Konkreta mål och åtgärder kommer årligen att 

framgå av verksamhetsplanen och att följas upp i årsredovisningen. 

I ärendet föreligger en barnkonsekvensanalys. 

Beslutsunderlag 
Protokoll egendomsnämnden § 44/20 
Förslag till Miljö- och klimatpolicy för Lunds stifts prästlönetillgångars jord- och skogsförvaltning 
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Tjänsteutlåtande

Valkretsindelning för 2021

ANSVARIG ENHET DATUM

LUNDS STIFT 2020-10-13

MÖTESINSTANS

STIFTSSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESDATUM DAGORDNINGSNUMMER TYP AV ÄRENDE

2020-10-21 . Beslutsärenden

HANDLÄGGARE ÄRENDENUMMER

Eirik Ski S 2020-0933

Barnkonsekvensanalys genomförd

Beslutsförslag
Valutskottet föreslå att.

Stiftsstyrelsen föreslår stiftsfullmäktige att besluta om följande valkretsindelning av fasta mandat.

De församlingar och pastorat som ingår i Torna och Bara kontrakt och Lunds kontrakt, 7 mandat.
Det pastorat som ingår i Malmö kontrakt, 8 mandat.
De församlingar som ingår i Ljunits m.fl. kontrakt ochSkytts och Vemmenhögs kontrakt,
7 mandat.
De församlingaroch pastorat som ingår i Frosta-Rönnebergs kontrakt, 6 mandat.
De församlingar och pastorat som ingår i Helsingborgs kontrakt, Luggude-Åsbo kontrakt och
Bjäre-Kulla kontrakt, 10 mandat.
De församlingar och pastorat som ingår i Göinge kontrakt samt Villiands och Gärds kontrakt,
7 mandat.
De församlingar och pastorat som ingår i Blekinge kontrakt, 7 mandat.

Ärendebeskrivning
Stiftsfullmäktige ska besluta om valkretsar vid val till stiftsfullmäktige. En valkrets ska omfatta en
eller flera församlingar som inte ingår i ett pastorat och/eller ett eller flera pastorat. En valkrets ska
utformas så att den vid mandatfördelning kan få minst fem fasta valkretsmandat. Den ska ha en
sammanhängande gränslinje.

Mandaten i stiftsfullmäktige består av fasta valkretsmandat och utjämningsmandat. Fyra femtedelar
av mandaten är fasta valkretsmandat. Stiftsfullmäktige i Lunds stiftbestår av 65 mandat, 52 mandat
är fasta valkretsmandat som ska fördelas på valkretsarna. Uträkningen sker enligt 38 kap. 14 §
kyrkoordningen.

Biskop Johan har under innevarande mandatperiod ändrat och minskat antalet kontrakt från 18 till
12. Den föreslagna valkretsindelningen är den samma som vid valet 2017 med de ingående
församlingarna och pastoraten men med den skillnaden att församlingarna och pastoraten nu ingår i
andra kontrakt, geografiskt så är det samma valkretsar.

Barnkonsekvensanalys
Beslutet berör inte barn.
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Tjänsteutlåtande

I tjänsten

Eirik Ski
1:e stiftsjurist
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Protokollsutdrag 

MÖTESINSTANS 

STIFTSSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2020-10-21 00:00-00:00 Sessionssalen, Kapitelhuset, Krafts torg 12 B, Lund 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 117 S 2020-0933 

Valkretsindelning för 2021 

Stiftsstyrelsens förslag till beslut 

1. Stiftsstyrelsen föreslår stiftsfullmäktige att besluta om följande valkretsindelning av fasta mandat.

- De församlingar och pastorat som ingår i Torna och Bara kontrakt och Lunds kontrakt, 7 mandat.

- Det pastorat som ingår i Malmö kontrakt, 8 mandat.

- De församlingar som ingår i Ljunits m.fl. kontrakt och Skytts och Vemmenhögs kontrakt, 7 mandat.

- De församlingar och pastorat som ingår i Frosta-Rönnebergs kontrakt, 6 mandat.

- De församlingar och pastorat som ingår i Helsingborgs kontrakt, Luggude-Åsbo kontrakt och Bjäre-

Kulla kontrakt, 10 mandat.

- De församlingar och pastorat som ingår i Göinge kontrakt samt Villands och Gärds kontrakt, 7 mandat.

- De församlingar och pastorat som ingår i Blekinge kontrakt, 7 mandat.

Ärendebeskrivning 

1:e stiftsjuristen föredrar ärendet. 

Stiftsfullmäktige ska besluta om valkretsar vid val till stiftsfullmäktige. En valkrets ska omfatta en eller 

flera församlingar som inte ingår i ett pastorat och/eller ett eller flera pastorat. En valkrets ska utformas så 

att den vid mandatfördelning kan få minst fem fasta valkretsmandat. Den ska ha en sammanhängande 

gränslinje. 

Mandaten i stiftsfullmäktige består av fasta valkretsmandat och utjämningsmandat. Fyra femtedelar av 

mandaten är fasta valkretsmandat. Stiftsfullmäktige i Lunds stift består av 65 mandat, 52 mandat är fasta 

valkretsmandat som ska fördelas på valkretsarna. Uträkningen sker enligt 38 kap. 14 § kyrkoordningen. 

Biskop Johan har under innevarande mandatperiod ändrat och minskat antalet kontrakt från 18 till 12. Den 

föreslagna valkretsindelningen är den samma som vid valet 2017 med de ingående församlingarna och 
pastoraten men med den skillnaden att församlingarna och pastoraten nu ingår i andra kontrakt, geografiskt 

så är det samma valkretsar 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
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Tjänsteutlåtande

Bidrag till tryckning av valsedlar 2021

ANSVARIG ENHET DATUM

LUNDS STIFT 2020-10-13

MÖTESINSTANS

STIFTSSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESDATUM DAGORDNINGSNUMMER TYP AV ÄRENDE

2020-10-21 . Beslutsärenden

HANDLÄGGARE ÄRENDENUMMER

Eirik Ski S 2020-0123

Barnkonsekvensanalys genomförd

Beslutsförslag
Valutskottet föreslår stiftsstyrelsen att,

Stiftsstyrelsen föreslår stiftsfullmäktige att bidrag ska utgå till de nomineringsgrupper som är
företrädda i stiftsfullmäktige under innevarande mandatperiod eller som genom valet blir
företrädda i stiftsfullmäktige. Bidrag till respektive nomineringsgrupp ska högst motsvara
kostnaden för tryckning av en valsedel per röstberättigade i respektive valkrets.

Ärendebeskrivning
Stiftsfullmäktige har att besluta om bidrag ska utgå till nomineringsgruppernaförtryckning av
valsedlar och i så fall hur stort bidraget ska vara. Vid valet 2017 beslöt stiftsfullmäktige att
nomineringsgrupperna skulle erhålla bidrag för valsedelstryck med en gång antalet röstberättigade i
stiftet.

I Lunds stift fanns per den 1 oktober 2020, 719 088 röstberättigade. Valsedelskostnaden för
kyrkovalet 2021 är 63 kronor inklusive moms för 1000 valsedlar samt 450 kronor inklusive moms
per edition. Fraktkostnad tillkommer.

Valutskottet anser inte det finns skäl, atttill valet 2021 ändravillkoren för vad som har gällt vid
tidigare val för nomineringsgrupperna.

Barnkonsekvensanalys
Beslutet får anses inte beröra barn.

I tjänsten

Eirik Ski

1:e stiftsjurist
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Protokollsutdrag 

MÖTESINSTANS 

STIFTSSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2020-10-21 00:00-00:00 Sessionssalen, Kapitelhuset, Krafts torg 12 B, Lund 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 116 S 2020-0123 

Bidrag till tryckning av valsedlar 2021 

Stiftsstyrelsens förslag beslut 
1. Stiftsstyrelsen föreslår stiftsfullmäktige att bidrag ska utgå till de

nomineringsgrupper som är företrädda i stiftsfullmäktige under innevarande mandatperiod eller som

genom valet blir företrädda i stiftsfullmäktige. Bidrag till respektive nomineringsgrupp ska högst

motsvara kostnaden för tryckning av en valsedel per röstberättigade i respektive valkrets.

Ärendebeskrivning 

1:e stiftsjuristen föredrar ärendet. 

Stiftsfullmäktige har att besluta om bidrag ska utgå till nomineringsgrupperna för tryckning av valsedlar 

och i så fall hur stort bidraget ska vara. Vid valet 2017 beslöt stiftsfullmäktige att nomineringsgrupperna 

skulle erhålla bidrag för valsedelstryck med en gång antalet röstberättigade i stiftet. 

I Lunds stift fanns per den 1 oktober 2020, 719 088 röstberättigade. Valsedelskostnaden för kyrkovalet 

2021 är 63 kronor inklusive moms för 1000 valsedlar samt 450 kronor inklusive moms per edition. 

Fraktkostnad tillkommer. 

Valutskottet anser inte det finns skäl, att till valet 2021 ändra villkoren för vad som har gällt vid tidigare val 

för nomineringsgrupperna. 

----------------------- 

Ledamöterna överens om att församlingarna bör uppmanas att beräkna hur många valsedlar som antas 

behöva tryckas upp så att det inte kastas onödigt material efter valet. Överblivna valsedlar skall återvinnas 

och inte destrueras. 

Mats Hagelin yttrade sig. 

Niklas Larsson (C) yrkar bifall till förslaget. 

----------------------- 

Ledamoten Lars-Ivar Ericson (C) lämnar sammanträdet kl 11.10 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 
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Reglemente om ersättningar till förtroendevalda 
 
Fastställt av Stiftsfullmäktige 2014-11-28 (reviderad 2020-07-13) 

    
 

1. Sammanträdesarvode 

 
Sammanträdesarvode utges till närvarande förtroendevald ordinarie ledamot och 

ersättare i följande organ: 

- Stiftsfullmäktige 

- Stiftsstyrelsen 

- Domkapitlet 

- Egendomsnämnden 

- Stiftsstyrelsens arbetsutskott 

- Stiftsstyrelsens internationella utskott 

- Valutskottet 

- Revisionen 

- Samrådsgruppen för Kyrkoantikvarisk ersättning 

 
Vid högst en sammankomst årligen med den egna nomineringsgruppen utöver 

överläggningar i samband med Stiftsfullmäktiges sammanträden har ordinarie 

ledamot och ersättare i Stiftsfullmäktige rätt till arvode. 

 
Förtroendevalda erhåller sammanträdesarvode för sammanträden enligt beslutade 

sammanträdesplaner. Arvode utgår även vid möten och arrangemang då det krävs 

förberedelsearbete för den förtroendevalde i form av inläsning av underlag, 

förberedande av eget bidrag (till exempel förberett tal vid formell tillställning) eller 

annan tydlig arbetsinsats. I samband med präst- och diakonvigningar utgår ett 

sammanträdesarvode för medverkan som representant för stiftsstyrelse och 

stiftsfullmäktige. 

 

 

2. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst 
 

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utges till närvarande förtroendevald 

ordinarie ledamot och ersättare i följande organ: 

- Stiftsfullmäktige 

- Stiftsstyrelsen 

- Domkapitlet 

- Egendomsnämnden 

- Stiftsstyrelsens arbetsutskott 

- Stiftsstyrelsens internationella utskott 

- Valutskottet 

- Revisionen 

- Samrådsgruppen för Kyrkoantikvarisk ersättning 
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  Vid högst en sammankomst årligen med den egna nomineringsgruppen utöver 

överläggningar i samband med Stiftsfullmäktiges sammanträden har ordinarie 

ledamot och ersättare i Stiftsfullmäktige rätt till ersättning för förlorad 

arbetsförtjänst. 

 
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår vid samtliga möten och arrangemang som 

är arvodesberättiga enligt punkt I ovan. 

Ersättning utgår inte i något fall för längre tid än åtta timmar per dygn. 

 
För egenföretagare beräknas ersättningen för hel dag utifrån den enligt 

slutskattesedeln angivna beskattningsbara inkomsten (dock maximalt 10 basbelopp) 

dividerat med 260. 

 
3. Reseersättning 

Reseersättning utges till närvarande förtroendevald ordinarie ledamot och 

ersättare i följande organ: 

- Stiftsfullmäktige 

- Stiftsstyrelsen 

- Domkapitlet 

- Egendomsnämnden 

- Stiftsstyrelsens arbetsutskott 

- Stiftsstyrelsens internationella utskott 

- Valutskottet 

- Revisionen 

- Deltagande i möten eller arrangemang enligt punkt I ovan 

- Samrådsgruppen för kyrkoantikvarisk ersättning 

 
Vid högst en sammankomst årligen med den egna nomineringsgruppen utöver 

överläggningar i samband med Stiftsfullmäktiges sammanträden har ordinarie 

ledamot och ersättare i Stiftsfullmäktige rätt till reseersättning. 

 
Billigaste färdsätt skall användas. Samåkning förutsätts ske i största möjliga 

utsträckning. 

 

 
4. Årligt arvode 

 
Årligt arvode utgår till ordförande i följande organ: 

 

- Stiftsfullmäktige 

- Egendomsnämnden 

- Revisionen 

 
Årligt arvode utgår till förste vice ordförande och andra  vice ordförande i följande organ: 

 
- Stiftsstyrelsen 

- Stiftsstyrelsens arbetsutskott 

- Egendomsnämnden 

- Revisionen 
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Ersättningen till ordförande och första vice  ordförande andra vice ordförande  utges för 

sammanträdesförberedelser, regelbundna kontakter med stiftskansliet samt olika former av enkel 

representation (tillfällen som inte kräver tydlig och förberedd arbetsinsats, till exempel 

representation vid middagar eller motsvarande). 

 

Ordförande i internationella utskottet, vice ordförande i revisionen samt första och 

andra vice ordförande i stiftsfullmäktige erhåller vardera två extra 

sammanträdesarvoden per år. 

 
Om en förtroendevald, som uppbär årsarvode, avgår under tjänstgöringsperioden, 

fördelas arvodet mellan den avgående och den tillträdande förtroendevalde i förhållande 

till den tid varunder var och en av dem innehaft uppdraget. 

 
Om en förtroendevald med årsarvode på grund av sjukdom eller av annan anledning 

är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under längre tid än 3 månader, skall årsarvodet 

minskas i motsvarande mån. 

 

 

5. Ersättningens storlek 

 
Storleken av ersättningar enligt ovan fastställs i budgeten för varje år. 

 
Hålls två eller flera på varandra följande sammanträden samma dag, utgår ytterligare ett 

halvt sammanträdesarvode utöver arvodet för det första mötet. Arvodesbeloppen ska ses 

över årligen. 

 

 

6. Ersättning för barntillsynskostnader 

 
Vid deltagande i sammanträde eller motsvarande, ersätts skälig kostnad för tillsyn av 

barn som under kalenderåret inte uppnår en ålder av tio år. Om speciella skäl föreligger 

kan ersättning utges även för äldre barn. I dylika fall avgör ordförande om ersättning 

skall utgå. 

 
Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller annan 

närstående. Ersättning utgår inte heller för tid då barnet vistas i sin normala dagliga 

omsorg. Endast extra avgift ersätts. 

 
Ersättningen uppgår maximalt till den lägstalön som enligt kommunala avtal utgår till av 

kommun anställd dagbarnvårdare. Ersättningen utgår per timme. 

 
Den förtroendevalde är arbetsgivare för den person som uppbär ersättning för 

barntillsyn. Den förtroendeva ld e ansvarar därvid för att sociala avgifter och eventuella 

övriga obligatoriska kostnader erläggs. 

 

Stiftet lämnar kostnadsersättning till den förtroendevalde mot uppvisande av specificerat 

kvitto för utbetald lön samt kvitto på inbetalda arbetsgivaravgifter. 
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7. Riksuppdrag/överläggning, fortbildning eller dylikt 

 
Då en förtroendevald är utsedd att representera Lunds stift med 

riksuppdrag/överläggning med centralt- eller annat organ, fortbildning eller dylikt utgår 

ersättning för förlorad arbetsförtjänst, reskostnad samt arvode per förrättningsdag 

motsvarande Stiftsstyrelsens arvode per sammanträde. 

För att ersättningar enligt ovan skall utgå, skall den förtroendevalde vara utsedd 

av Stiftsfullmäktige, Stiftsstyrelsen, Stiftsstyrelsens arbetsutskott, Domkapitlet, 

Egendomsnämnden eller revisionen. 

 

 
8. Uppdrag i annan huvudmans styrelse 
Förtroendevald som utses att representera Lunds stift i annan huvudmans styrelse, 

förutsätts erhålla ersättning av berörd huvudman enligt dennes normer. 

 
I de fall ersättning inte utgår från denne erhålls ersättning från Lunds stift för förlorad 

arbetsförtjänst, resekostnader samt arvode enligt Stiftsstyrelseuppdrag. 

 
9. Uppvaktningar eller dylikt 

 
Då en förtroendevald är utsedd att deltaga i uppvaktning eller dylikt i Lunds stifts namn, 

utgår ersättning för förlorad arbetsförtjänst och reskostnad. 

 
För att ersättningar enligt ovan skall utgå, skall den förtroende valde vara utsedd 

av Stiftsfullmäktige, Stiftsstyrelsen, Stiftsstyrelsens arbetsutskott, Domkapitlet, 

Egendomsnämnden eller revisionen. 

 
För Stiftsfullmäktiges/ Egendomsnämndens ordförande och vice ordförande samt 

för Stiftsstyrelsens vice ordföranden krävs inget sådant beslut. 

 

10. Övriga uppdrag 

 
I samband med justering av protokoll utgår - i det fall protokollet inte översänds per 

post - endast reseersättning samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst. 

 

11. Yrkande om ersättning 

 
Den förtroendevalde skall på därför avsedd blankett specificera sina yrkanden. Kostnader 

skall styrkas genom biljett/kvitto. 

 
Förlorad arbetsförtjänst skall styrkas genom intyg från arbetsgivaren. Sådant intyg ska 

lämnas i början av var je år. Av intyget ska framgå avdrag per dag och avdrag per timme. 

Vid yrkande om ersättning för förlorad arbetsförtjänst ska ledighetens omfattning framgå. 

Förändringar avseende inkomst- eller arbetsförhållanden ska utan dröjsmål meddelas till 

stiftskansliet via nytt intyg från arbetsgivaren. 

 
Yrkande om ersättning skall framställas senast inom ett år från dagen för 

sammanträde/motsvarande. Om så inte sker kan ersättning inte påräknas. 

 
12. Utbetalning 

 
Ersättningar utbetalas i samband med nästkommande löneutbetalning efter det tillfälle 
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då fullständigt ifyllt yrkande kommit stiftskansliet tillhanda. 

Årligt arvode utbetalas med 1/12 per månad. 

 

 
13. Tolkning och tillämpning 
Frågor om tolkning och tillämpning av detta reglemente prövas av Stiftsstyrelsens 

arbetsutskott. 
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 Protokollsutdrag 

 

MÖTESINSTANS 

STIFTSSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2020-09-17 00:00-00:00 Sessionssalen, Kapitelhuset, Kraftstorg 12 B, Lund 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 99 S 2020-0786 

Arvoden och ersättning till förtroendevalda (revidering) 

Stiftsstyrelsens beslut 

1.  Stiftsstyrelsen föreslår stiftsfullmäktige att fastställa reviderat reglemente Arvoden och ersättning 

till förtroendevalda. 

Ärendebeskrivning 

Föreliggande förslag till revidering av reglementet Arvoden och ersättning till förtroendevalda är ändrat i 

texten under punkten 4, för att överensstämma med texten i budget ”Ordförande i internationella utskottet, 

vice ordförande i revisionen och andra vice ordförande i stiftsfullmäktige erhåller vardera två extra 

sammanträdesarvoden per år”. 
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 Protokollsutdrag 

 

MÖTESINSTANS 

STIFTSSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2020-09-03 00:00-00:00 Stiftsdirektorns tjänsterum 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 92 S 2020-0786 

 

Arvoden och ersättning till fötroendevalda  (revidering) 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

1. Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen att föreslå stiftsfullmäktige att fastställa föreslagna 

revidering. 

 

Ärendebeskrivning 

Föreliggande förslag till revidering av arvoden till förtroendevalda är ändrad i texten under punkten 4, för 

att överensstämma med texten i budget ”Ordförande i internationella utskottet, vice ordförande i revisionen 

och andra vice ordförande i stiftsfullmäktige erhåller vardera två extra sammanträdesarvoden per år”. 
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Biskopens tankar för Lunds stift för 2022 – 2025                     2020-09--08 

 

FÖRSLAG TILL ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR LUNDS STIFT 

Lunds stift vill: 

 vara förmedlare av evangelium 

 vara en ansvarstagande del av den världsvida kyrkan 

 ha församlingarna i fokus 

 

För att vi ska kunna fortsätta att växa och utvecklas som kyrka och som stift behöver vi prioritera 

mission, vårt internationella sammanhang och arbetet för levande och fungerande församlingar. 

 

BAKGRUND 

Kyrkan är sänd 

Flera gånger i alla evangelierna påtalar Jesus att det han gör ska hållas hemligt (Matt 9:30, Mark 1:44, 

Luk 4:41 och på sätt och vis Joh 2:4) men när hans tjänst går mot sitt slut, eller snarare övergår i 

något nytt, ger han lärjungarna det uppdrag som resulterar i kyrkan. I Matt 28:18-20, Mark 16:15, Luk 

24:47-49 (Apg 1:8) och Joh 17:18 sänder Jesus ut lärjungarna att berätta, döpa och undervisa. Här 

börjar kyrkan och får sitt uppdrag att vara sänd till världen. Sänd heter missio på latin och därför talar 

vi om mission. Kyrkans uppdrag är mission. Det uppdraget handlar både om att vara en del av ”Guds 

mission” (missio Dei) och om att bära ett uppdrag – att leva i och av det vi kallar mission. 

Som kyrka och stift vill vi fördjupa vår förståelse av vem Gud är och vad det innebär att Gud blivit 

människa och överbryggat det avstånd som skiljer Gud och människa, heligt och profant, evigt och 

timligt. Vi behöver utforska bönens möjligheter. Vi har en skatt som inte försvinner när fler får del av 

den – den växer av delandet. Därför är skatten inte hemlig och inte dold. Guds Ande är närvarande 

och verksam mitt ibland oss. Vi låter evangeliet synas och levas i det samhälle vi är en del av. 

Kunskapen om vad Gud gjort och gör genom Jesus Kristus och i hans efterföljd ska stärkas genom 

medveten undervisning och lärande. Vi är jordens salt och världens ljus. Ljuset ska inte döljas och 

saltet ska inte förvaras i en behållare. Vi inspireras av metaforen salt till att göra kyrkan och dess 

skatt synlig och närvarande i samhället. Vi använder teologisk analys också av fenomen som i sig 

själva inte är teologiska. Fortbildning och vetenskapskritik bör visa att vi menar att den skatt vi tror 

på är verklig och bär i mötet med tidens utmaningar. 

 

Kyrkan är världsvid 

Människan kan enligt flera fynd ha kommit från, skapats i, det område vi idag kallar Afrika. Gud blev 

människa i Mellanöstern och sände kyrkan i alla riktningar – först i Asien och till Afrika, därefter till 

Europa och långt senare till Amerika. Kyrkan, som Svenska kyrkan är en del av, är global och verkar i 

ett globalt och internationellt sammanhang. Kyrkans globalitet sätter in Svenska kyrkans 

sammanhang i ett internationellt perspektiv. Lunds stift behöver kontakter med kyrkan i olika länder 

och i olika sammanhang för att kunna lära om Gud ur olika perspektiv och erfarenheter. Från fattiga 

och rika, från välmående och lidande kan erfarenheten av en närvarande Gud hjälpa oss att förstå 
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mer av vårt sammanhang. Samtidigt har vi ett ansvar i världen. När en del av kyrkan kämpar med 

utmaningar är hela kyrkan en kämpande kyrka. Tillsammans bär vi varandra, så uppfyller vi Kristi lag 

(Gal. 6:2). Vi behöver formella vänstift och informella vänner i olika delar av världen och i olika 

sammanhang. Människor finns i många olika sammanhang och uppfattar evangeliet och utmaningen 

att forma en kyrka på olika sätt. För att få del av en större bild än vad vi kan skapa på egen hand 

behöver vi aktivt lyssna på andra kristna i andra delar av kyrkan i ett ekumeniskt sammanhang. Detta 

sker lokalt, regionalt, nationellt och globalt. I trygghet möter vi också människor med annan tro än 

den kristna. Vi lyssnar till varandras erfarenheter i respekt och lärande. Genom att låta oss utmanas 

av dem som tror annorlunda kan vi växa i förståelse av vem Gud är. 

 

Kyrkans grundläggande enhet - församlingen 

För att människor ska möta Gud, döpas och växa i tro och kunskap organiseras kyrkan i församlingar. 

Församlingarna leds av och bärs av människor som är anställda och ideellt engagerade för uppgiften 

och av dem som ber, sjunger, lyssnar och delar sakramenten. För att församlingar ska kunna leva, 

utvecklas och bära ”skatten” in i framtiden behöver människor erbjudas möjligheter att utvecklas till 

de ledare de är sända att vara. Vi behöver ledare i Kristi efterföljd till att gå in i uppgiften som 

kyrkoherde, ordförande, arbetsledare och kyrkorådsledamot. Andliga ledare behöver utrustas och 

tränas på att visa vägen i tro och andlig tillväxt. Samverkan mellan församlingar behöver utvecklas, 

stärkas och utforskas för att öka kvalitet och ansvar för begränsade resurser. Samverkan behöver ske 

mellan församlingar och med stiftet, men också mellan stiften. På så sätt får vi del av varandras 

resurser och blir starkare i uppgiften att förkunna evangelium. Den ecklesiologiska medvetenheten 

och kunskapen ska främjas så att församlingarna kan stärkas i medvetenhet om det stora och 

osynliga sammanhang vi alla är insatta i. Den episkopala strukturen med stift som stödjer och håller 

samman församlingarna i en kristen enhet ska framhållas. Rekrytering till tjänster och uppdrag ska 

ständigt vara aktuell. Medarbetare behöver tränas att se potentiella medarbetare och bjuda in till 

delaktighet och självprövning av den egna kallelsen till tjänst. Stiftskansliets roll och uppgift behöver 

klargöras och förstärkas. Det är viktigt att medarbetare i församlingarna och på stiftskansliet erbjuds 

och sänds till fortbildning då kunskap behöver ses som en färskvara och styrkan i kunskap och 

kompetens ständigt behöver erövras och återerövras.  

 

 
Lund Sept 2020 

+Johan 
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 Protokollsutdrag 

 

MÖTESINSTANS 

STIFTSSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2020-09-17 00:00-00:00 Sessionssalen, Kapitelhuset, Kraftstorg 12 B, Lund 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 96 S 2020-0831 

Förslag till övergripande mål för Lunds stift 

Stiftsstyrelsens beslut 
 

1. Stiftsstyrelsen föreslår stiftsfullmäktige att fastställa förslag till övergripande mål för Lunds stift. 

Ärendebeskrivning 

Ordförande föredrog ärendet. 

I ärendet föreligger förslag till övergripande mål för Lunds stift. Bilaga 1 

Diskussioner förs och synpunkter framförs. 

__________ 

 

Mats Hagelin yrkar bifall att förslaget tas till stiftsfullmäktige för beslut. 

Kerstin Engle yrkar bifall att förslaget tas till stiftsfullmäktige för beslut. 
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LUNDS STIFT 

Motion till stiftsfullmäktige i Lunds stiñ: 
'nk' 2019 -m- 3 1 

"han”, 
Desam: Diarienr P'OLlTIK 

Ou- 
Upprätta vikariepool för diakoner och musiker. cente rpa rtlet 
I Lunds stifts nyhetsbrev finns en Vikariepool med en förteckning över de präster 
som kan tänka sig att ta tillfälliga eller längre vikariat eller enstaka söndagar. 

Det vore önskvärt att en liknande förteckning kunde finnas även för 
diakoner och musiker. 

Fastän de flesta av stiftets diakontjänster är tillsatta händer det att vakanser 
uppstår eller att ledigheter måste beviljas; Eftersom kyrkans diakonala 
verksamhet är av stor betydelse känns det viktigt att kunna sätta in behöriga 
vikarier för kortare eller längre tid. 

När det gäller musiker så är det ett känt faktum att på många platser i stiñet 
finns behov av vikarier. Samtidigt harkyrkornusiker födda på 40- och i början 
på 50-talet gått i pension samt att det finns kyrkomusiker som är 
verksamma inom andra arbetsområden. Här finns en potential som kunde 
utnyttjas vid väkariebehov. 

Därför föreslår vi stiftsfullmäktige besluta att: 

En Vikariepool enligt ovan införs för att underlätta för stifrets församlingar. 

Osby och Bräkne Hoby 2019-10-29

/ 

/ / Ni MW“ 
Niklas ?ars Jon, Centerpartiet Aina Svensson, Centerpartiet 

I c 

/ \\/
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Lunds stift
POSTADRESS: Box 32, 221 00LUND

BESÖKSADRESS: Kraftstorg 12 B

TELEFON: +46(46)155500

Ärende
Till stiftsfullmäktige

SAMMANTRÄDESDATUM ÄRENDENUMMER DIARIENUMMER

2020-02-28 S 2019-1138

HANDLÄGGARE BESLUT

ANMÄLAN

DISKUSSION

INFORMATION

BARNKONSEKVENSANALYS
GENOMFÖRD

Lena Simonsson-Torstensson
ÄRENDE

Yttrande angående motion från Centerpartiet gällande ”Upprätta vikariepool för diakoner och musiker

Beslutsförslag

Stiftsstyrelsen beslutar föreslå stiftsfullmäktige att motionen förklaras att vara besvarad utifrån den
redogörelsen som följer.
En vikariepool för musiker finns redan idag som handläggs av stiftskansliet.
Då det gäller vikariepool för diakoner så finns det förnärvarande ingen direkt efterfrågan från
diakonerna själva samt att tillgången på diakoner är begränsad.

Ärendebeskrivning Bilaga

Centerpartiet har inkommit med en motion 2019-10-31 . I motionen yrkas att vikariepool införs för
diakoner och musiker för att underlätta för stiftets församlingar.
Stiftsstyrelsen bereder motionen.

BAKGRUND
På Lunds stifts hemsida finns sedan några år tillbaka en rubrik ”Vikarietorget” där stiftskansliet
samlar information om vikarietorg för präster och kyrkomusiker.

Vikarietorget för präster infördes under 2016 och för kyrkomusiker 2018, se länken nedan.
https://internwww.svenskakyrkan.se/lundsstift/vikarietorg

Vikarietorget är till för församlingar i Lunds stift. Stiftskansliet utgår ifrån att alla som anmäler sig till
Vikarietorget har erforderliga färdigheter för de uppgifter de anmäler sig till. Den person som önskar
finnas med på vikarietorget anmäler detta skriftligt, ansvarar själv för uppgifterna samt ansvarar även
för att anmäla när namn och uppgifter ej längre ska publiceras. Lunds stift och handläggare på
stiftskansliet gör aldrig bedömning av något annat än behörighet, det vill säga följer inte upp hur
mycket tjänsten används, gör ingen kvalitetsbedömning av eventuella meriter eller kvalitet på
arbetsinsats.
Eftersom några av uppgifterna i församlingarnas kärnverksamhet endast får utföras av prästvigd
person kan det finnas svårigheter att genomföra planerade gudstjänster vid akut sjukdom eller vid
längre vikariebehov. Ur denna situation har behovet av vikarietorget vuxit fram. En parallell situation
vad gäller diakoner uppstår oftast inte akut men kan mycket väl finnas vid behov av längre vikariat.
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Lunds stift
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Vad gäller diakoner har frågan tidigare inte varit aktuell. Det finns för närvarande endast ett par
diakonvigda i arbetsför ålder som inte innehar tjänst. Det är dock inte alldeles lätt att under kort tid gå
in i diakonal verksamhet i en församling där man inte tidigare tjänstgjort eftersom traditioner,
arbetssätt mm skiftar från församling till församling. För en präst är det fullt möjligt att leda en
begravningsgudstjänst eller högmässa i alla Svenska kyrkans församlingar eftersom det finns givna
ordningar antagna av kyrkomötet. På liknande sätt är det möjligt för en kyrkomusiker att vikariera i
olika församlingar eftersom gudstjänstens musik oftast är given.

Stiftskansliet ställer sig inte avvisande utan ser mer att behovet av vikarierande diakon inte är
överhängande just nu från församlingarna. Däremot är det en del församlingar som önskar anställa
diakon på en tillsvidaretjänst men att det är svårt att finna någon sådan. Dock finns för närvarande
ingen efterfrågan på vikarietorg för diakoner från diakonerna själva. Det behövs alltså dels att
diakoner önskar ett vikarietorg och dels att församlingarna ser att det kan vara en hjälp i
verksamheten.

Stiftskansliet följer upp efterfrågan och när en sådan blir tydligare från båda parter finns underlag och
struktur för att införa samma lösning med ett Vikarietorg som det finns för kyrkomusiker och präster.
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Barnkonsekvensanalys (BKA) vid beslut 
Avseende FN:s konvention om barns rättigheter. Med barn menas 0-18 år. Konventionen är 

inriktad på individen, det enskilda barnet. BKA är ett verktyg för att omsätta 

barnkonventionen i handling och synliggöra barnets bästa. 

 

Lunds stift har genom Kyrkoordningen 3 kap 22 §, 4 kap 4 § och 7 kap 11 § ansvar för att 

verka för barnets bästa genom att göra BKA inför beslut. Inga ärenden ska beslutas utan att 

barns rätt har beaktats. Det är de förtroendevaldas ansvar att ha kunskap om FN:s 

barnkonvention. Detta för att kunna bedöma om BKA är tillräcklig för att beslut ska kunna 

fattas. 

 

 

Barnkonventionens fyra grundprinciper enligt FN:s barnrättskommitté: 

Artikel 2 om förbud mot diskriminering innebär att beslutsfattare och andra som kommer i 

kontakt med barn måste se till att alla barn, utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller 

dess förälders eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan 

åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning 

i övrigt, får lika tillgång till rättigheterna.  

Det finns en skyldighet att identifiera enskilda och grupper av barn, som kan vara i behov av 

särskilda insatser samt att skaffa sig kunskap genom till exempel kartläggningar och statistik.  

Artikel 3 om barnets bästa i främsta rummet är den princip som oftast åberopas. Vid alla 

åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 

välfärdsinstitutioner skall barnets bästa komma i främsta rummet.  

Artikeln innebär en skyldighet att ta hänsyn till barnets bästa och hur barns rättigheter 

påverkas av beslut, även de beslut som bara indirekt berör barn.  

Artikel 6 om barns rätt till liv och utveckling innebär att se till barns utveckling så brett som 

möjligt: till exempel ekonomiskt, andligt, kulturellt och socialt.  Konventionsstaterna erkänner 

att varje barn har en inneboende rätt till livet. Konventionsstaterna skall till det yttersta av sin 

förmåga säkerställa barnets överlevnad och utveckling.  

Barnkonventionens genomförande innebär att eftersträva optimal utveckling för alla barn. 

Artikel 12 om barns rätt att få komma till tals betonar barnets roll som aktiv deltagare i alla 

insatser för att förverkliga rättigheterna. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är 

i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som berör barnet, varvid 

barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.  

För att deltagandet ska vara meningsfullt måste dokument och processer göras tillgängliga för 

barn. Att ge intryck av att lyssna till barn är något helt annat än att ge deras åsikter betydelse. 

Delaktighet är ett avgörande verktyg för att kunna förverkliga barnkonventionen.   
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Beskrivning till hjälp för barnkonsekvensanalys vid 

beslut 

 

 
Diarienummer: S 2019-1138 Ärendets namn: Motion från Centerpartiet gällande 

upprättande av vikariepool för diakoner och musiker. 

 

 

1. Frågan berör ett enskilt barn, barn i allmänhet eller en definierad bestämd grupp barn: barn 

i allmänhet inom Svenska kyrkans verksamheter 

 

 

2. Barn berörs av denna fråga, direkt eller indirekt, på följande sätt: 

A. Förslaget innebär att hänsyn tagits till barn som är i behov av särskilt stöd på följande sätt: 

-  

 

B. Förslaget innebär att hänsyn tagits till barns sociala och ekonomiska förutsättningar på 

följande sätt: - 

 

C. Förslaget innebär att hänsyn tagits till barns kulturella och andliga rättigheter på följande 

sätt: ja, genom att detta berör verksamhetsfrågor som diakoner och musiker utövar i 

församlingarna. 

 

D. Förslaget innebär att hänsyn tagits till barns rätt till liv, god hälsa, utveckling, säkerhet och 

överlevnad på följande sätt: - 

 

E. Förslaget innebär att barns bästa har beaktats på följande sätt: ja, genom att detta berör 

verksamhetsfrågor som diakoner och musiker utövar i församlingarna. 

 

 

3. Barns synpunkter i denna fråga är följande: 

- 

 

 

4. Förslag till beslut 

Att upprättande av vikariepooler finns redan för musiker men inte för diakoner eftersom 

behovet inte är aktuellt i nuläget. 

 

 

5. Analys 

En sammanfattande analys av de konsekvenser förslaget till beslut innebär för barn: 

Att inrätta vikariepooler för dessa yrkesgrupper är enbart positivt och tryggt för barn i alla 

åldrar inom församlingens verksamhet. 
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 Protokollsutdrag 

 

MÖTESINSTANS 

STIFTSSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2020-03-12 00:00-00:00 
Stiftsdirektorns tjänsterum, Kapitelhuset, Kraftstorg 

12 B i Lund 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 39 S 2019-1138 

 

 

Motion till stiftsfullmäktige från Centerpartiet angående att upprätta en vikariepool för 
diakoner och musiker 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

1. Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen att föreslå stiftsfullmäktige att motionen förklaras vara 

besvarad utifrån den redogörelse som föreligger i ärendet. 

Ärendebeskrivning 

Stiftsdirektorn föredrar ärendet. 

I ärendet föreligger en motion från Centerpartiet genom Niklas Larsson och Aina Svensson, innehållande 

förslag till att upprätta en vikariepool för diakoner och musiker. 

Stiftsdirektorn informerar om att det sedan tidigare finns en vikariepool för musiker och att motionen 

därför endast behöver beredas i frågan om att upprätta en vikariepool för diakoner. 

Efter som några av uppgifterna i församlingarnas kärnverksamhet endast får utföras av prästvigd person 

kan det finnas svårigheter att genomföra planerade gudstjänster vid akut sjukdom eller vid längre 

vikariebehov. Ur denna situation har behovet av vikarietorget vuxit fram. En parallell situation vad gäller 

diakoner uppstår oftast inte akut men kan mycket väl finnas vid behov av längre vikariat. 

Vad gäller diakoner har frågan tidigare inte varit aktuell. Det finns för närvarande endast ett par 

diakonvigda i arbetsför ålder som inte innehar tjänst. Det är dock inte alldeles lätt att under kort tid gå in i 

diakonal verksamhet i en församling där man inte tidigare tjänstgjort eftersom traditioner, arbetssätt m.m. 

skiftar från församling till församling. För en präst är det fullt möjligt att leda en begravningsgudstjänst 

eller högmässa i alla Svenska kyrkans församlingar eftersom det finns givna ordningar antagna av 
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 Protokollsutdrag 

 

MÖTESINSTANS 

STIFTSSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2020-03-12 00:00-00:00 
Stiftsdirektorns tjänsterum, Kapitelhuset, Kraftstorg 

12 B i Lund 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

kyrkomötet. På liknande sätt är det möjligt för en kyrkomusiker att vikariera i olika församlingar eftersom 

gudstjänstens musik oftast är given. 

Stiftskansliet ställer sig inte avvisande utan ser mer att behovet av vikarierande diakoner inte är 

överhängande just nu från församlingarna. Däremot är det en del församlingar som önskar anställa diakon 

på en tillsvidaretjänst men att det är svårt att finna någon sådan. Dock finns för närvarande ingen 

efterfrågan på vikarietorg för diakoner från diakonerna själva. Det behövs alltså dels att diakoner önskar ett 

vikarietorg och dels att församlingarna ser att det kan vara en hjälp i verksamheten 

Stiftskansliet följer upp efterfrågan och när en sådan blir tydligare från båda parter finns underlag och 

struktur för att införa samma lösning med vikarietorg som det finns för kyrkomusiker och präster. 
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 Protokollsutdrag 

 

MÖTESINSTANS 

STIFTSSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2020-03-25 00:00-00:00 Sessionssalen, Kapitelhuset,  Kraftstorg 12 B i Lund 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 46 S 2019-1138 

 

Motion till stiftsfullmäktige från Centerpartiet angående att upprätta en vikariepool för 
diakoner och musiker 

Stiftsstyrelsens beslut 

1. Stiftsstyrelsen beslutar föreslå stiftsfullmäktige att motionen förklaras vara besvarad utifrån 

föreliggande redogörelse. 

En barnkonsekvensanalys föreligger i ärendet. 

Ärendebeskrivning 

Stiftsdirektorn föredrar ärendet. 

I ärendet föreligger en motion från Centerpartiet genom Niklas Larsson och Aina Svensson, innehållande 

förslag till att upprätta en vikariepool för diakoner och musiker. 

Stiftsdirektorn informerar om att det sedan tidigare finns en vikariepool för musiker och att motionen 

därför endast behöver beredas i frågan om att upprätta en vikariepool för diakoner. 

Efter som några av uppgifterna i församlingarnas kärnverksamhet endast får utföras av prästvigd person 

kan det finnas svårigheter att genomföra planerade gudstjänster vid akut sjukdom eller vid längre 

vikariebehov. Ur denna situation har behovet av vikarietorget vuxit fram. En parallell situation vad gäller 

diakoner uppstår oftast inte akut men kan mycket väl finnas vid behov av längre vikariat. 

Vad gäller diakoner har frågan tidigare inte varit aktuell. Det finns för närvarande endast ett par 

diakonvigda i arbetsför ålder som inte innehar tjänst. Det är dock inte alldeles lätt att under kort tid gå in i 

diakonal verksamhet i en församling där man inte tidigare tjänstgjort eftersom traditioner, arbetssätt m.m. 

skiftar från församling till församling. För en präst är det fullt möjligt att leda en begravningsgudstjänst 

eller högmässa i alla Svenska kyrkans församlingar eftersom det finns givna ordningar antagna av 
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 Protokollsutdrag 

 

MÖTESINSTANS 

STIFTSSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2020-03-25 00:00-00:00 Sessionssalen, Kapitelhuset,  Kraftstorg 12 B i Lund 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

kyrkomötet. På liknande sätt är det möjligt för en kyrkomusiker att vikariera i olika församlingar eftersom 

gudstjänstens musik oftast är given. 

Stiftskansliet ställer sig inte avvisande utan ser mer att behovet av vikarierande diakoner inte är 

överhängande just nu från församlingarna. Däremot är det en del församlingar som önskar anställa diakon 

på en tillsvidaretjänst men att det är svårt att finna någon sådan. Dock finns för närvarande ingen 

efterfrågan på vikarietorg för diakoner från diakonerna själva. Det behövs alltså dels att diakoner önskar ett 

vikarietorg och dels att församlingarna ser att det kan vara en hjälp i verksamheten 

Stiftskansliet följer upp efterfrågan och när en sådan blir tydligare från båda parter finns underlag och 

struktur för att införa samma lösning med vikarietorg som det finns för kyrkomusiker och präster. 

  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 39/20 

Tjänsteutlåtande 

Motion från centerpartiet gällande vikariepool för diakoner och musiker 
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 Protokollsutdrag 

 

MÖTESINSTANS 

STIFTSSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2020-03-12 00:00-00:00 
Stiftsdirektorns tjänsterum, Kapitelhuset, Kraftstorg 

12 B i Lund 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 39 S 2019-1138 

 

 

Motion till stiftsfullmäktige från Centerpartiet angående att upprätta en vikariepool för 
diakoner och musiker 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

1. Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen att föreslå stiftsfullmäktige att motionen förklaras vara 

besvarad utifrån den redogörelse som föreligger i ärendet. 

Ärendebeskrivning 

Stiftsdirektorn föredrar ärendet. 

I ärendet föreligger en motion från Centerpartiet genom Niklas Larsson och Aina Svensson, innehållande 

förslag till att upprätta en vikariepool för diakoner och musiker. 

Stiftsdirektorn informerar om att det sedan tidigare finns en vikariepool för musiker och att motionen 

därför endast behöver beredas i frågan om att upprätta en vikariepool för diakoner. 

Efter som några av uppgifterna i församlingarnas kärnverksamhet endast får utföras av prästvigd person 

kan det finnas svårigheter att genomföra planerade gudstjänster vid akut sjukdom eller vid längre 

vikariebehov. Ur denna situation har behovet av vikarietorget vuxit fram. En parallell situation vad gäller 

diakoner uppstår oftast inte akut men kan mycket väl finnas vid behov av längre vikariat. 

Vad gäller diakoner har frågan tidigare inte varit aktuell. Det finns för närvarande endast ett par 

diakonvigda i arbetsför ålder som inte innehar tjänst. Det är dock inte alldeles lätt att under kort tid gå in i 

diakonal verksamhet i en församling där man inte tidigare tjänstgjort eftersom traditioner, arbetssätt m.m. 

skiftar från församling till församling. För en präst är det fullt möjligt att leda en begravningsgudstjänst 

eller högmässa i alla Svenska kyrkans församlingar eftersom det finns givna ordningar antagna av 
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 Protokollsutdrag 

 

MÖTESINSTANS 

STIFTSSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2020-03-12 00:00-00:00 
Stiftsdirektorns tjänsterum, Kapitelhuset, Kraftstorg 

12 B i Lund 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

kyrkomötet. På liknande sätt är det möjligt för en kyrkomusiker att vikariera i olika församlingar eftersom 

gudstjänstens musik oftast är given. 

Stiftskansliet ställer sig inte avvisande utan ser mer att behovet av vikarierande diakoner inte är 

överhängande just nu från församlingarna. Däremot är det en del församlingar som önskar anställa diakon 

på en tillsvidaretjänst men att det är svårt att finna någon sådan. Dock finns för närvarande ingen 

efterfrågan på vikarietorg för diakoner från diakonerna själva. Det behövs alltså dels att diakoner önskar ett 

vikarietorg och dels att församlingarna ser att det kan vara en hjälp i verksamheten 

Stiftskansliet följer upp efterfrågan och när en sådan blir tydligare från båda parter finns underlag och 

struktur för att införa samma lösning med vikarietorg som det finns för kyrkomusiker och präster. 
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 Protokollsutdrag 

 

MÖTESINSTANS 

STIFTSSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2020-02-12 00:00-00:00 
Stiftsdirektorns tjänsterum, Kapitelhuset, Kraftstorg 

12 B i Lund 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 26 S 2019-1138 

 

Motion till stiftsfullmäktige från Centerpartiet angående att upprätta en vikariepool för 
diakoner och musiker 

Arbetsutskottets beslut 

1. Arbetsutskottet beslutar uppdra åt utredningssekreteraren att utreda samt upprätta förslag till svar 

på motionen. 

Ärendebeskrivning 

Stiftsdirektorn föredrar ärendet. 

I ärendet föreligger en motion från Centerpartiet genom Niklas Larsson och Aina Svensson, innehållande 

förslag till att upprätta en vikariepool för diakoner och musiker. 

Stiftsdirektorn informerar om att det sedan tidigare finns en vikariepool för musiker och att motionen 

därför endast behöver beredas i frågan om att upprätta en vikariepool för diakoner. 

_____  

 

Det föreslås att utredningssekreteraren ges uppdraget att utreda och upprätta förslag till svar på motionen. 

 

________ 

 

Protokollsutdrag 
Agneta Hyllstam, utredningssekreterare 
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1 (3)

Tjänsteutlåtande

Svar på motion S-201 9-1 205_1 till stiftsfullmäktige från
Frimodig Kyrka

ANSVARIG ENHET DATUM

LUNDS STIFT 2020-09-17

MÖTESINSTANS

STIFTSSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

SAMMANTRÄDESDATUM DAGORDNINGSNUMMER TYP AV ÄRENDE

Klicka här för att ange
datum. Klicka här för att ange text. Beslutsärenden

HANDLÄGGARE ÄRENDENUMMER

Dan Fredrikssonoch Mats Aldén S 2019-1205

Barnkonsekvensanalys genomförd

Beslutsförslag
Ange beslutsförslag,

Motionenfrån Frimodig kyrka anses besvarad i och med biskopens förslag till övergripande mål
för Lunds stift 2022-2025.

Ärendebeskrivning
Frimodig kyrka redogör i motion S 2019-1205:1 för viktiga moment i församlingarmedettrikt
gudstjänstliv. Motionen föreslårett förändrat arbetssätt för Lunds stifts framtida främjande där det
huvudsakliga syftet är att stärka stiftets församlingar att bli levande gudstjänstgemenskaper och så
kallade tillväxtförsamlingar. Motionens syfte och förslag ligger i linje med och ryms inom den
inriktning biskopens förslag till övergripande mål för Lunds stift 2022-2025 stakar ut och kan
därmed anses som besvarad.

Bakgrund/överväganden
Frimodig kyrka redogör i motion S 2019-1205:1 för det som kan anses vara viktiga förutsättningar
för att församlingar ska kunna utvecklas till s k tillväxtförsamlingar med ett rikt gudstjänstliv. En
grundläggande tanke är att gudstjänstliv och personlig tro på ett avgörande sätt hänger samman.
Gudstjänstliv och personlig tro framställs som en viktig förutsättning för församlingens vitalitet och
tillväxt.

I motionen uppmärksammas viktiga moment i kyrkans liv och några kärnfrågor lyfts fram: Vad
kännetecknar församlingar som växer? Hur kan stiftets främjande bereda förutsättningar för stiftets
församlingar att växa? I motionen redogörs också för hur svenska kyrkan som en del av den
världsvida kyrkan hänger samman med kristna bröder och systrar runt vår jord. Det konstateras
också att kristendomen i stora delar av världen är i utveckling och församlingstillväxt.

Frimodig kyrka uppmärksammar den stora förändring i gudstjänstseden som gett nya
förutsättningarna för Svenska kyrkan under 1900-talet och som fram till idag, ger oss andra
utmaningar än för kyrkor verksamma i andra delar av världen. Frimodig kyrka föreslår att
ledningen för Lunds stift identifierar och utvärderar vilken typer av kärnverksamhet som leder till
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Tjänsteutlåtande

att målsättningen i kyrkoordningens (KO) inledande skrivning, om församlingen som den
grundläggande enheten i kyrkans liv, förverkligas. KO beskriver där församlingen som en plats och
ett sammanhang där: ”Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en
kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsenåterupprättas.”

Frimodig kyrka yrkar således i motionen att stiftsfullmäktige”beslutar uppdra åt stiftsstyrelsen att
utifrån de faktorer som är kännetecknande försk tillväxtförsamlingar föreslå och genomföra
förändringar i arbetssätt och prioriteringar och börjaträna medarbetare, präster, ideella och
förtroendevalda,för att fler församlingar i Lunds stift ska bli s k tillväxtförsamlingar.”

Den förändring och de moment som Frimodig kyrka lyfter fram i motionen är viktiga delar av det
som kännetecknar en levande kyrka. Det är också en viktig iakttagelse att 1900-talet och det
begynnande 2000-talet, inneburit radikalt förändrade villkor för Svenska kyrkan. Oavsett
spiritualitet och teologisk inriktning är det centralt att lyfta fram och granska de många faktorer
som gör en församling till en levande och relevant miljö. En församling kan därigenom bidra på
olika sätt till olika människor. Det kan handla om enskilda människors trosliv, fördjupning och
tillhörighet till en gudstjänstgemenskap eller som en aktiv resurs för viktiga frågor som utformas
och ska avgöras i ett lokalsamhälle. Det kan härigenom konstateras att församlingsbegreppet
rymmer en mängd definitioner som utifrån var accenten sätts ges olika betoningar. Är församlingen
den troende gemenskapen? Är församlingen det geografiska området? Är församlingen de som firar
söndagens gudstjänst? Är församlingen de som är kyrkotillhöriga? Svaret är inte entydigt utan
flertydigt, förstått på så sätt att församlingsbegreppet rymmer en mångfald av definitioner, som
dock hålls samman genom att de på olika sätt står i relationen till Jesus Kristus, kyrkans liv och
bekännelse.

Under innevarande år 2020 har biskopen i Lundsstift initierat ett strategiskt och teologiskt samtal
om stiftets framtida uppgifter. Detta har resulterat i ett strategiskt dokument, som är framtaget av
biskopen, med förslag till framtida övergripande mål för Lunds stift 2022-2025. Biskopen lyfter i
dokumentet fram tre huvudteman som får anses vara av viktig betydelse för kyrkans framtida värv
och verk.

Det förstahandlar om att kyrkan är sänd och att kyrkans uppgift därigenom är mission. ”Det
uppdraget handlar både om att vara en del av ”Guds mission” (mission Dei) och om att bära ett
uppdrag –att leva i och av det vi kallar mission”. Det andra temat handlar om att kyrkan är
världsvid. Detta sätter på ett naturligt sätt in svenska kyrkan i en världsvid kyrkas sammanhang.
”Lunds stift behöver kontakter med kyrkan i olika länder och i olika sammanhang –för att kunna
lära om Gud ur olika perspektiv och erfarenheter.” Att lyssna till andras erfarenheter ger på så sätt
förutsättningar till att växa i förståelsen av vem Gud är. Det tredjetemat handlar kyrkans
grundläggande enhet –församlingen. Det är i församlingen som människor döps och ges möjlighet
att växa i tro och kunskap. ”För att församlingar skakunnaleva, utvecklas och bära ”skatten ”in i
framtiden behöver människor erbjudas möjligheter att utvecklastill de ledare de är sända att vara.
Vi behöver ledare i Kristi efterföljd till att gå ini uppgiften som kyrkoherde, ordförande,
arbetsledare och kyrkorådsledamot. Andliga ledare behöver utrustas och tränas på att visa vägen i
trooch andlig tillväxt.” Församlingen är den grundläggande organisatoriska enhet som bär kyrkan
mot framtiden.

Genom de tankar som biskopen delat ges en fortsatt inriktning till kyrkans liv och församlingarnas
utveckling i Lunds stift. Biskopens tankar innesluter i sig en mångfald av teologiska tolkningar och
blir därigenom en samlande ram för såväl skilda spiritualiteter som kyrkligheter. Biskopen
framhåller som ett viktigt moment att ”Den episkopala strukturen med stift som stöder och håller
samman församlingarna i en kristen enhet ska framhållas.”

I sin motion ger Frimodig kyrka viktiga bidrag till det framtida samtalet om vad tro, kyrka och
församlingar i tillväxt kan betyda. Ett samtal som behöver fortsätta på stiftets alla nivåer.
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Tjänsteutlåtande

Motionens syfte och förslag ligger i linje med och ryms inom den inriktning biskopens förslag till
övergripande mål för Lunds stift 2022-2025 stakar ut och kan därmed anses som besvarad.

Barnkonsekvensanalys
Beslutet har ingen direkt inverkan på barns situation
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2019-11-15 

 
Motion till Lunds Stiftsfullmäktige 2019-11-22 
 
Hur krympande församlingar kan bli s k tillväxtförsamlingar. 
 
 
Yrkande 
 
Stiftsfullmäktige beslutar uppdra åt stiftsstyrelsen att utifrån de faktorer som är kännetecknande för 
s k tillväxtförsamlingar föreslå och genomföra förändringar i arbetssätt och prioriteringar och börja 
träna medarbetare, präster, ideella och förtroendevalda,  
för att fler församlingar i Lunds stift ska bli s k tillväxtförsamlingar. 
 
 
Sammanfattning 
 
I Kyrkoordningen (KO) står det klart att syftet med allt vi gör i Svenska kyrkan, både nationellt, på 
stiftsnivå och lokalt, är att föra människor till tro på Jesus Kristus, fördjupa den kristna gemenskapen, 
ge evangeliet vidare till andra och vårda vår skapelse. 
 
Lunds stift förfogar över ca 125 mkr per år och arbetar med många olika verksamheter och projekt. 
Det är vår uppfattning att Svenska kyrkan och Lunds stift tydligare behöver utvärdera 
verksamheterna i förhållande till det som är hennes syfte enligt KO. 
 
Det som är helt unikt för kyrkan är att hon firar gudstjänst, Jesus Kristus till ära.  
Där det firas gudstjänst kommer människor till tro på Kristus och där människor kommer till tro på 
Kristus, där firas det gudstjänst. 
 
Tron på Kristus är en sak mellan den enskilde människan och Gud själv.  
Det kan ifrågasättas om man kan mäta att människor kommer till tro på Jesus,  
men den statistik som finns över gudstjänstfirande måste ändå ses som ett mått på i vilken 
utsträckning Svenska kyrkan når syftet med sin verksamhet. 
 
År 1990 firades 9 miljoner 'persongudstjänster' i Svenska kyrkan.  
År 2018 var motsvarande siffra 3,8 miljoner.  
Gudstjänstfirandet har alltså under dessa år minskat med mer än hälften.  
År 1990 hade Svenska Kyrkan ca 225 000 regelbundna gudstjänstfirare1.  
Det ska jämföras med färre än 100 000 år 2018. 
Statistiken för Lunds stift visar på i stort sett samma utveckling som Svenska Kyrkan nationellt. 
Man kan alltså konstatera att färre än hälften firar gudstjänst idag, jämfört med för 25-30 år sedan. 
Rimligen kan man då också anta att allt färre kommer till tro på Kristus inom Svenska kyrkan. 
 
Hur ser det då ut i resten av världen? Jo, den världsvida kyrkan går framåt.  
Aldrig någonsin har fler människor kommit till tro på Jesus Kristus, än i vår tid.  
 
 
 
1 Räknat på 40 gudstjänster/år. 



§ 25 Svar på motion Hur krympande församlingar kan bli s.k. tillväxtförsamlingar till stiftsfullmäktige från Frimodig Kyrka - S 2019-1205:4 Svar på motion Hur krympande församlingar kan bli s.k. tillväxtförsamlingar till stiftsfullmäktige från Frimodig Kyrka : 2019-11-22 Motion FK Lunds Stiftsfullmäktige.pdf

Motion Lunds Stiftsfullmäktige 2019-11-22 
Frimodig Kyrka 
 

 

 
s 2 (6) 

Det unika är alltså inte att församlingar växer;  
det unika i kyrkans sammanhang är den negativa utveckling vi sett och fortsatt ser i Svenska kyrkan.  

 
Vi kan konstatera att mycket arbete utförs i Lunds stift.  
Samtidigt går det tydligt att se att summan av arbetet i Svenska kyrkan i Lunds stift inte leder 
närmare vårt uppdrag enligt KO. 
 
Svenska kyrkan och Lunds stift behöver alltså inte ställa sig frågan om den gör tillräckligt med saker. 
Istället behöver vi ställa oss frågan om det är rätt saker som görs.  
Vi behöver ställa oss frågan vad det beror på att färre och färre människor tycks komma till tro på 
Kristus, trots mer resurser och fler projekt. 
 
Stiftsstyrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för 2020 liknar i allt väsentligt de senare 
årens inriktning.  
FK menar att förslagen i framtiden måste bli radikalt annorlunda, om Lunds stift och 
församlingar skall nå syftet enligt kyrkoordningen. 
 
Kärnfrågan blir: Vad kännetecknar församlingar som växer? 
 
Vi anser att vi i Lunds stifts ledning behöver tillägna oss bättre kunskap om vilka faktorer som ligger 
bakom att församlingar växer. 
Vårt förslag är med andra ord att Lunds stifts ledning identifierar vilken typ av kärnverksamhet som 
leder mot målsättningen enligt KO. 
 
När vi funnit de faktorer och förutsättningar som kännetecknar ”tillväxtförsamlingar” behöver sedan 
verksamheter, projekt och tjänster, osv. utvärderas utifrån hur de bidrar till att nå syftet.  
Med denna utvärdering som grund behöver därefter stiftsledningen föreslå nya prioriteringar, 
inriktningar och arbetssätt för att fler församlingar ska bli tillväxtförsamlingar. 
 
Verksamhetsplaner för 2021 och framåt behöver ha konkreta förslag på hur Lunds stift skall ändra 
arbetet i inspiration, uppmuntran och tillsyn av församlingarna och församlingslivet, utifrån 
kyrkoordningens uppdrag. 
En diskussion av resultaten av de föreslagna uppdragen till stiftsstyrelsen behöver finnas med som en 
huvudpunkt på stiftsfullmäktiges dagordning under 2020 och framöver. 
 
 
 
 
 
 
Sven E Hammarberg ledamot (FK) Lunds stiftsfullmäktige 
Anders O Johansson ledamot (FK) Lunds stiftsfullmäktige 
Magnus Nilsson ledamot, gruppledare (FK) Lunds stiftsfullmäktige 
0733-163811 
magnus.n.nilsson@svenskakyrkan.se 
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A. Uppgift och syfte för kyrkan 
 
Ur KO 2 Kap Inledning: 
”Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva 
diakoni och mission.  
Syftet är att människor ska komma till tro på Jesus Kristus och leva i tro,  
En kristen gemenskap skapas och fördjupas,  
Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas.” 
 
Syftet med allt vi gör i Svenska kyrkan, både nationellt, på stiftsnivå och lokalt på församlings- och 
pastoratsnivå är just detta; att föra människor till tro på Kristus,  
fördjupa den kristna gemenskapen, ge evangeliet vidare till andra och vårda vår skapelse. 
 
Allt vi gör i Lunds stift, både bland oss förtroendevalda och på kansliet, ska bidra till att detta syfte 
uppnås. 
 
Lund stift och stiftskansli förfogar över ca 125 mkr per år.  
Av både verksamhetsberättelser, årsredovisningar och verksamhetsplaner framgår med all tydlighet 
att Lunds stift arbetar med många olika verksamheter och projekt.  
 
Det är vår uppfattning att Svenska Kyrkan och Lunds stift tydligare behöver utvärdera 
verksamheterna i förhållande till det som är hennes syfte enligt KO. 
 
Stiftsfullmäktige och stiftsstyrelsen behöver vara konkreta i både frågeställningar och förväntningar 
när det gäller arbete och prioriteringar för verksamheten i Lunds stift. 
 
 
B. Svenska Kyrkans utveckling 
 
Det som är helt unikt för kyrkan, jämfört med andra organisationer och föreningar är att hon firar 
gudstjänst, Jesus Kristus till ära. 
Guds folk kommer samman för att möta Gud. 
Gud möter på ett särskilt, och i tid och rum synligt sätt sitt folk. 
Gudstjänsten är och har alltid varit det tydligaste tecknet för Kristi kyrka. 
Där det firas gudstjänst kommer människor till tro på Jesus Kristus. 
Där människor kommer till tro på Jesus Kristus, där firas det gudstjänst. 
 
Tron på Kristus, och livet i tro på honom, är ytterst och djupast en sak mellan den enskilde människan 
och Gud själv, med utgångspunkt i den gudstjänstfirande församlingen. 
Arbetet att fördjupa de kristna gemenskaperna i församlingarna tycks ibland mer komplexa än 
greppbara. 
 
Kan man mäta att människor kommer till tro på Kristus? 
Kan man mäta att människor växer in i kristna gemenskaper? 
Kan man mäta hur kyrkan vårdar skapelsen? 
 
Svenska Kyrkan är bra på att föra statistik över både medlemsutveckling och gudstjänstfirande. 
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Därför, om än ofullständigt, så är statistiken över gudstjänstfirandet det bästa mått som finns att 
tillgå som mäter i vilken utsträckning Svenska Kyrkan i sin helhet, såväl som i Lunds Stift och varje 
enskild församling, når syftet med all sin verksamhet. 
 
År 1990 firades 9 miljoner 'persongudstjänster' i Svenska Kyrkan. 
(Med 'persongudstjänst' avses i detta avsnitt varje person i varje söndags- och huvudgudstjänst.) 
År 2018 var motsvarande siffra 3,8 miljoner. 
Gudstjänstfirandet har alltså med 1990 som utgångspunkt minskat med mer än hälften eller med 
mer än 2 procentenheter per år i snart 30 år. 
 
Om man antar att regelbundna gudstjänstfirare firar gudstjänst ca 40 gånger/år hade Svenska Kyrkan 
1990 ca 225 000 regelbundna gudstjänstfirare att jämföra med färre än 100 000 år 2018. 
Statistiken för Lunds stift visar på i stort sett samma utveckling som Svenska Kyrkan nationellt. 
 
Man kan alltså konstatera att det finns tydliga indikationer på att färre än hälften firar gudstjänst idag 
jämfört med för 25-30 år sedan. 
Rimligen kan man då också anta att färre och färre kommer till tro på Jesus Kristus och lever i tro på 
honom, inom Svenska kyrkan. 
 
Detta måste ses som ett underkännande av hur vi är och verkar som Kristi kyrka i Sverige och i Lunds 
stift. 
Man kan också konstatera att om utvecklingen fortsätter i samma takt och riktning kommer knappast 
någon att fira gudstjänst om 20-25 år. 
 
 
C. Den världsvida kyrkan 
 
Hur ser det då ut i resten av världen? 
Jo, den världsvida kyrkan går framåt. 
Kristi kyrka blir större världen över. 
Fler än någonsin kommer till tro på Jesus Kristus och är beredda att ge sina liv för honom. 
Aldrig någonsin har fler människor kommit till tro på Kristus, än i vår tid. 
Aldrig förr har så många människor börjat leva sina liv i denna tro, som nu. 
 
Det unika är alltså inte att församlingar växer, 
det unika är inte att människor kommer till tro. 
Det unika i kyrkans sammanhang är den negativa utveckling vi sett under de senaste decennierna och 
fortsatt ser i Svenska Kyrkan. 
 
 
D. Hur kan utvecklingen i Svenska Kyrkan och i Lunds stift vändas 
 
Det går att konstatera att mycket görs i Lunds stift, både på stiftsnivå och i alla de församlingar och 
pastorat som finns i Lunds Stift. 
Samtidigt går det att med obestridlig tydlighet se att summan av arbetet i Svenska Kyrkan i Lunds stift 
inte leder närmare uppdraget enligt KO, utan längre bort från det. 
Svenska Kyrkan och Lunds stift behöver alltså inte ställa sig frågan om den gör tillräckligt med saker. 
Istället behöver vi ställa oss frågan om det är rätt saker som görs. 
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Svenska Kyrkan i Lunds stift behöver ställa sig frågan vad det beror på att, trots att det varje år 
används mer och mer resurser i kyrkan, trots att vi startar fler och fler projekt, så tycks det bli färre 
och färre människor som kommer till tro på Kristus,  
färre och färre som överlåter sina liv i tro på honom. 
 
Stiftsstyrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för 2020 är i de övergripande delarna i allt 
väsentligt likt de senare årens inriktning. 
Albert Einstein sa en gång: ”Vi kan inte lösa våra problem med samma tankesätt vi använde när vi 
skapade dem.” 
 
FK menar att budget och verksamhetsplan i framtiden måste vara radikalt annorlunda, om Lunds stift 
och församlingar skall nå syftet enligt kyrkoordningen; 
att fler människor ska komma till tro på Jesus Kristus. 
FK vill med detta resonemang ge förslag till hur stiftets ledning kan tillägna sig mer kunskap och 
förståelse för hur arbetet behöver förändras och formas framöver. 
 
 
E. Förslag på huvudinriktning på Lunds Stifts arbete 2021 och framåt 
 
Specifik uppgift för Lunds stift är att inspirera, uppmuntra och stödja församlingarna i sitt liv och 
uppgift att vara en del i Kristi kropp och vara ett redskap i att föra människor till tro på Kristus och att 
skapa och fördjupa de kristna (församlings)gemenskaperna. 
FK tror att det kan vara en god hjälp att tvingas fundera på vad av allt viktigt som är nödvändigt när 
de ekonomiska ramarna minskar. 
FK har tidigare föreslagit en sänkning av stiftsavgiften för att uppnå detta syfte. 
Vid genomgången av budgetförutsättningar 2019-10-07 konstaterades att prognoserna för de 
kommande åren visar på relativt stora minskningar av kyrkans inkomster. FK konstaterar att dessa 
prognostiserade minskningarna av de ekonomiska ramarna sannolikt verkar till att uppnå detta syfte. 
Därför kommer FK tills vidare inte att driva frågan om en sänkning av stiftsavgiften. 
 
Uppdraget till både stiftsfullmäktige, stiftsstyrelse och biskopen i Lunds stift borde vara att 
(worldwide) undersöka vad det kännetecknande och nödvändiga är, för sammanhang där människor 
kommer till tro på Kristus. 
Vad kännetecknar församlingar som växer jämfört med församlingar som krymper? 
Vad är det viktigaste för att människor ska komma till tro och leva ett liv i tro på honom? 
 
Vi har valt att i detta yrkande kalla sådana församlingar som samlar alltfler människor till regelbundet 
gudstjänstfirande och gemenskap för ”tillväxtförsamlingar”. 
Beteckningen kan säkert diskuteras, men vi anser att det vilar ett ansvar på Lunds stifts ledning att 
tillägna sig bättre kunskap om vilka olika faktorer som ligger bakom att församlingar växer, både i 
Sverige och ut över världen idag. 
 
Vårt förslag är med andra ord att Lunds stifts ledning identifierar och utvärderar vilken typ av 
kärnverksamhet som leder mot målsättningen enligt KO.  
När vi funnit de faktorer och förutsättningar som kännetecknar tillväxtförsamlingar behöver 
stiftsfullmäktige, stiftsstyrelse och kansli ges uppdraget att utvärdera de olika 
styrelserna/nämnderna/verksamheterna/projekten/avdelningarna/tjänsterna/osv, utifrån hur de 
bidrar till att nå syftet enligt KO, nämligen att föra människor till tro på Kristus och fördjupa den 
kristna gemenskapen. 
 



§ 25 Svar på motion Hur krympande församlingar kan bli s.k. tillväxtförsamlingar till stiftsfullmäktige från Frimodig Kyrka - S 2019-1205:4 Svar på motion Hur krympande församlingar kan bli s.k. tillväxtförsamlingar till stiftsfullmäktige från Frimodig Kyrka : 2019-11-22 Motion FK Lunds Stiftsfullmäktige.pdf

Motion Lunds Stiftsfullmäktige 2019-11-22 
Frimodig Kyrka 
 

 

 
s 6 (6) 

Med denna utvärdering som grund behöver sedan stiftsfullmäktige, stiftsstyrelse, biskop och kansli 
lägga fram förslag på, ändrade prioriteringar, inriktningar och arbetssätt. 
Stift, pastorat och församlingar behöver börja träna medarbetare, präster, ideella och 
förtroendevalda i lärjungaskap och efterföljelse, för att fler församlingar ska bli tillväxtförsamlingar. 
 
Med dessa åtgärder kommer Lunds stift sannolikt att ha tagit bort en del både bra och mindre bra 
styrelser/nämnder/verksamheter/projekt/avdelningar/tjänster/osv, men sannolikt ha kvar och 
markant ökat fokus och inriktning på det (enda) nödvändiga. 
 
Kommande verksamhetsplaner för 2021 och framåt behöver ha konkreta förslag på hur Lunds stift 
skall ändra arbetet i inspiration, uppmuntran och tillsyn av församlingarna och församlingslivet, 
utifrån kyrkoordningens uppdrag. 
 
Vår längtan och vision att fler människor ska komma till tro på Jesus och leva i denna tro,  
behöver finnas med som en huvudpunkt på stiftsfullmäktiges dagordning under 2020 och framöver. 
 



§ 25 Svar på motion Hur krympande församlingar kan bli s.k. tillväxtförsamlingar till stiftsfullmäktige från Frimodig Kyrka - S 2019-1205:6 Protokollsutdrag från Stiftsstyrelsens sammanträde den 21 oktober 2020 - Svar på motion Hur krympande församlingar kan bli s.k. tillväxtförsamlingar till stiftsfullmäktige från Frimodig Kyrka : Protokollsutdrag från Stiftsstyrelsens sammanträde den 21 oktober 2020 - Svar på motion Hur krympande församlingar kan bli s.k. tillväxtförsamlingar till stiftsfullmäktige från Frimodig Kyrka
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 Protokollsutdrag 

 

MÖTESINSTANS 

STIFTSSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2020-10-21 00:00-00:00 Sessionssalen, Kapitelhuset, Krafts torg 12 B, Lund 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 119 S 2019-1205 

Svar på motion Hur krympande församlingar kan bli s.k. tillväxtförsamlingar till 
stiftsfullmäktige från Frimodig Kyrka 

Stiftsstyrelsens förslag till beslut 

1. Stiftsstyrelsen beslutar att föreslå stiftsfullmäktige att motionen Hur krympande församlingar kan bli 

s.k. tillväxtförsamlingar från Frimodig kyrka anses besvarad i och med biskopens förslag till 

övergripande mål för Lunds stift 2022-2025. 

Ärendebeskrivning 

Stiftsprosten föredrar ärendet. 

Frimodig kyrka redogör i motion S 2019-1205:1 för viktiga moment i församlingar med ett rikt 

gudstjänstliv. Motionen föreslår ett förändrat arbetssätt för Lunds stifts framtida främjande där det 

huvudsakliga syftet är att stärka stiftets församlingar att bli levande gudstjänstgemenskaper och så kallade 

tillväxtförsamlingar. Motionens syfte och förslag ligger i linje med och ryms inom den inriktning 

biskopens förslag till övergripande mål för Lunds stift 2022-2025 stakar ut och kan därmed anses som 

besvarad. 

 

 

 

 



§ 25 Svar på motion Hur krympande församlingar kan bli s.k. tillväxtförsamlingar till stiftsfullmäktige från Frimodig Kyrka - S 2019-1205:5 Protokollsutdrag från Stiftsstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 7 oktober 2020 - Svar på motion Hur krympande församlingar kan bli s.k. tillväxtförsamlingar till stiftsfullmäktige från Frimodig Kyrka : Protokollsutdrag från Stiftsstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 7 oktober 2020 - Svar på motion Hur krympande församlingar kan bli s.k. tillväxtförsamlingar till stiftsfullmäktige från Frimodig Kyrka
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 Protokollsutdrag 

 

MÖTESINSTANS 

STIFTSSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2020-10-07 00:00-00:00 
Stiftsdirektorns tjänsterum, Kapitelhuset, Kraftstorsg 

12 B i Lund 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 107 S 2019-1205 

 

Svar på motion Hur krympande församlingar kan bli s.k. tillväxtförsamlingar till 
stiftsfullmäktige från Frimodig Kyrka 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

1. Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen att föreslå stiftsfullmäktige att motionen Hur krympande 

församlingar kan bli s.k. tillväxtförsamlingar från Frimodig kyrka anses besvarad i och med 

biskopens förslag till övergripande mål för Lunds stift 2022-2025. 

Ärendebeskrivning 

Stiftsprosten föredrog ärendet. 

Frimodig kyrka redogör i motion S 2019-1205:1 för viktiga moment i församlingar med ett rikt 

gudstjänstliv. Motionen föreslår ett förändrat arbetssätt för Lunds stifts framtida främjande där det 

huvudsakliga syftet är att stärka stiftets församlingar att bli levande gudstjänstgemenskaper och så kallade 

tillväxtförsamlingar. Motionens syfte och förslag ligger i linje med och ryms inom den inriktning 

biskopens förslag till övergripande mål för Lunds stift 2022-2025 stakar ut och kan därmed anses som 

besvarad. 

 

 

 



§ 26 Fyllnadsval av ersättare i stiftsstyrelsen för återstoden av mandatperioden, ViSK -   :

Denna behandling '§ 26 Fyllnadsval av ersättare i stiftsstyrelsen för återstoden av mandatperioden, ViSK' har inget

tjänsteutlåtande.



§ 27 Fyllnadsval av ersättare i valberedningen för återstoden av mandatperioden, ViSK -   :

Denna behandling '§ 27 Fyllnadsval av ersättare i valberedningen för återstoden av mandatperioden, ViSK' har inget

tjänsteutlåtande.



§ 28 Val av revisor till stiftelsen Lunds stiftsgård för 2021 -   :

Denna behandling '§ 28 Val av revisor till stiftelsen Lunds stiftsgård för 2021' har inget tjänsteutlåtande.



 Motion till stiftsfullmäktige från MPSK angående Studiecirkel om Ett biskopsbrev om klimatet - S 2020-0996:1 Motion till stiftsfullmäktige från MPSK angående Studiecirkel om Ett biskopsbrev om klimatet : Motion till stiftsfullmäkte angående Studiecirkel om Ett biskopsbrev för klimatet från MPSK, Siv Bildtsén, Carl-Henrik Henriz och Ann Stenberg

Motion till
Stiftsfullmäktige i Lunds stift

Studiecirkel om Ett biskopsbrev om klimatet 

Biskopsbrevet om klimatet ligger till grund för Svenska kyrkans färdplan för klimatet. Helhetssyn 
och engagemang utifrån den bästa tillgängliga kunskapen behövs, skriver vår ärkebiskop i förordet.
Ett steg på vägen att öka vår kunskap om klimatfrågan kunde vara att starta en digital studiecirkel 
kring Ett biskopsbrev om klimatet för alla förtroendevalda. Tekniken finns nu och är väl beprövad. 
Vi tror att många skulle uppskatta ett forum där vi kan fördjupa vår insikt i den ödesfråga  som 
klimatförändringen är.

Miljöpartister i Svenska kyrkan yrkar

att Lunds stift anordnar en digital studiecirkel kring Ett biskopsbrev om klimatet för alla 
förtroendevalda i stiftet.

Siv Bildtsén Carl-Henrik Henriz Ann Stenberg

Denna motion är beslutad av ovanstående personer (med flera) på digitalt möte med MPSK 
den 27 oktober 2020.



 Motion till stiftsfullmäktige från MPSK angående Studiecirkel om Ett biskopsbrev om klimatet - S 2020-0996:1 Motion till stiftsfullmäktige från MPSK angående Studiecirkel om Ett biskopsbrev om klimatet : Motion till stiftsfullmäktige från MPSK angående Studecirkel om Ett biskopsbrev om klimatet, undertecknad

LUNDS STIFT

_ _
lnk. 2020 -H- 05

Motion till 27 oktober 2020
Stiftsfullmäktige i Lunds stift D°$$ien Dianenr:

Studiecirkel om Ett biskopsbrev om klimatet

Biskopsbrevet om klimatet ligger till grund för Svenska kyrkans färdplan för klimatet. Helhetssyn
och engagemang utifrån den bästa tillgängliga kunskapen behövs, skriver vår ärkebiskop i förordet.
Ett steg på vägen att Öka vår kunskap om klimatfrågan kunde vara att starta en digital studiecirkel
kring Ett biskopsbrev om klimatet för alla förtroendevalda. Tekniken finns nu och är väl beprövad.
Vi tror attmånga skulle uppskatta ett forum där vi kan fördjupa vår insikt i den ödesfråga som
klimatförändringen är.

Miljöpartister i Svenska kyrkan yrkar

att Lunds stift anordnar en digital studiecirkel kring Ett biskopsbrev om klimatet för alla
förtroendevalda i Stiftet.

ÅWWM Åx///z ,lim §5
Siv Bildtsén Carl-Henrik Henriz Ann Stenberg
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