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DATUM FÖR MÖTET TlD

2022-05-20 10:00 - 12:00

Mötesdeltagare

Arbetarpartiet - Socialdemokraterna (S)
BirgerWernersson, ordförande, ej § 9

Ann-Margret Olofsson, ej § 11

Roine Olsson, ej § 9
Henna Christensson, ej § 9
Robert Stenbeck
Kenneth Jönsson
Sofia Stihl
Jan OlofRosenberg, ej § 9
Clarita Larsen, tjg. ersättare, ej § 9
Florian Bobocea, ej § 11

Anne-Marie Hansson, ej § 9
Anders Söderberg
MonicaMolin, ordförande § 9, ej § 11

Kent Andersson
Gunilla Bengtsson
Mats Tängermark, tjg. ersättare, ej § 11

Borgerligt alternativ (BA)
Rickard Jönsson, tjg. ersättare
Ulla Malmgren, ej § 11

Elisabeth Kullenberg, ej § 9
Mats Hagelin, ej § 9
Christoffer Stenström, ej § 9
Jenny Delén

Centerpartiet (C)
Eva Franksson Colliander
Magnus Lennartson
Nildas Larsson, ej § 9
Lars-Ivar Ericson, tjg. ersättare, ej § 9
Birte Sandberg, ej § 11
Anneli Kihlstrand, ej § 11

Bengt Svensson, tjg. ersättare

2 (18)

Sammanträdesprotokoll

PLATS

Stiftsgården, Karlskronasalcn, Åkersberg

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
(POSK)
Joakim Persson, ej § 9
Sune Karlsson, ej § 11
Fredrik Nilsson Andersson
Helena Tengstrand
Fredrik Johansson
Magnus Holst
Lena Petersson, ej § 9
Krister Persson, tjg. ersättare, ej § 9
Linda Isberg, ej § 9
Marie Rudolfsson, tjg. ersättare

Sverigedemokraterna (SD)
Karolina Widerberg
Bo Broman
Ewa Bejvel, tjg. ersättare
Ronnie Nilsson, ej § 9
Daniel Engström, ej § 9
Jan-Åke Isaksson, ej § 11

Kristian Svensson, ej § 11

Nima Gholam Ali Pour

Fria liberaler iSvenska kyrkan (FiSK)
Per Johansson

Frimodig kyrka (FK)
Mikael Grenstedt, tjg. ersättare, ej § 9
Sven Hammarberg
Emma Birgersson

Öppen kyrka - en kyrka för alla (ÖKA)
Magnus Tyche
Nils Jernqvist, ej § 9
Mia Möller
Anders Nihlgård, ej § 9
Elisabeth Hansson

Justerandes signatur
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Utdragsbestyrkande
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Kristdemokraterna i Svenska kyrkan (Kr)
James Sandstedt, tjg. ersättare
Lars Lundberg, ej § 9

Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK)
Viveka Söderdahl, ej § 9
Johan Eriksson
Anders Lundberg, tjg. ersättare
Martina Petersson
John Cristiansson, ej § 9

Miljöpartister i Svenska kyrkan de gröna
(MPSKDG)
Elsa Christersson
Ann Stenberg, ej § 11

Närvarande ersättare
Arbetarpartiet - Socialdemokraterna (S)
Camilla Persson
Johnny Persson
Ola Videke

3(18)

Sammanträdesprotokoll

PLATS

Stiftsgârden, Karlskronasalen, Åkersberg

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
(POSK)
Evelina BladhWinberg

Sverigedemokraterna (SD)
Fredrik Ottesen
Daniel Petersson
Sören Ravn, ej § 9

Fria liberaleri Svenska kyrkan (FiSK)
Marcus Romedahl

Öppen kyrka - en kyrka för alla (ÖKA)
Christina Hansson
Jan Friheden

Vänstern i Svenska Kyrkan (ViSK)
Ann-CharlotteMiller

Miljöpartister i Svenska kyrkan de gröna
(MPSKDG)
Vlado Somljacon

Pia Ingvarsson Gerd Hackberg
Gun-Britt Penderos
Borgerligt alternativ (BA) Övriga
Roland Hellborg Johan Tyrberg, biskop
Centerpartiet (C) Lena Simonsson-Torstensson, stiftsdirektor
Eva Olofsson Marie Wojidkow, chef för avdelningen
Helen Rosdahl främjande och samverkan

Katarina Hallenborg, chef för
egendomsavdelningen
Stefan Skoog, ekonomichef
Eirik Ski, 1:e stiñsjurist
Camilla Lindskog, presselqeterare
Åsa Bemsvall, stiftsdirektors sekr.

Justerandes sigiatur Utdragsbestyrkande
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2022-05-20 10:00 - 12:00 Stiftsgården, Karlskronasalen, Åkersberg

§ 1

Sammanträdets öppnande
Ordförande hälsar biskopen, ledamöter, ersättare och tjänstemän välkomna och förklarar sammanträdet
öppnat.

§2

Upprop

Upprop har företagits undermorgonen. Nytillkomna ledamöter/ersättare härefter har noterats.

§ 3

Fastställande av dagordning
Ordföranden meddelar att vice ordförande har anmält förhinder till dagens sammanträde. Med anledning
häravmåste en tillfällig ordförande väljas när det gäller beslutet om ansvarsfrihet för stiftsstyrelsen
gällande Lunds stifts årsredovisning 2021 då ordföranden och 2:a vice ordföranden är jäviga.
Dagordningen kompletteras med denna beslutspunkt.
Härefter fastställs dagordningen.

§ 4

Sammanträdets behörighet
Stiñsfullmäktigs ordföranden har den 9 maj 2022 utfärdat kungörelse med kallelse och dagordning till
sammanträdet. Kungörelsen skickades den 9 maj 2022 medmejl till samtliga ledamöter och ersättare i
stiftsfullmäktige. Vidare har kungörelse till sammanträdet kungiorts på Lunds stifts anslagstavla och på
Lunds stifts hemsida.
Sammanträdet är korrekt utlyst och behörigt.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

P51 65%/
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§ 5

Val av två protokollsjusterare och datum för justering
Till att justera dagens protokoll utses Per Johansson (FiSK) och Christoffer Stenström (BA). Dag för
justering bestäms till den 25 maj 2022 kl 11.00 på stiñskansliet i Lund.

§6
Information

Ordföranden läser upp ett tackkort frånMarchen Adébo som tackar för den tid hon varit förtroendevald i
Lunds stift.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkmde
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Beslutsärenden

§ 7 8 2022-0272

Årsredovisning för Lunds stift 2021

Stiftsfullmäktiges beslut
1. Stiftsfulhnäktige fastställer i enlighet med stiftsstyrelsens förslag Lunds stiñs årsredovisnings

resultat och balansräkning för räkenskapsåret 2021 och att årets resultat överförs till balanserat
resultat.

Ärendebeskrivning
I ärendet föreligger förslag till årsredovisning 2021 för Lunds stift.

Biskop Johan ger en kort sammanfattning av årets verksamhetsberättelse och årsredovisning.
Även detta år präglades av pandemin, restriktioner som ändrades och anpassning har varit åretsmantra.
Under året har det bland annat genomförts präst- och diakonmöte med val till domkapitlet, vänstiftsavtal
med ett stiñ i Church of England utreds, information erhölls om möjligheterna med ett vänstift i USA,
biskopsvisitation i Göinge kontrakt genomfördes, nya kontraktsprostar i Villands och Gärds- samt Malmö
pastorat välkomnades, Blekinge kontrakt bildades samt genomfördes en utbildningsresa till Geneve med
stiñets prostar.

Det sammanlagda resultatet för Lunds stiñ är ett överskott om 9,1 mkr.

Stiftsdirektom redogör för ârsredovisningens tre delar - verksamhetsberättelse - förvaltningsberättelse -
framtiden. Bland annat redogörs det för det förändringsarbete som genomfördes under 2021 som innehar
en ny stiftsorganisation och budgetanpassningar som inneharminskning av tjänster för att få kommande
budgetar i balans inför verksamhetsåren 2022-2025.

Ekonomichefen kommenterar därefter sifferdelen i årsredovisningen.

Emma Birgersson (FK) tackar för en ñn presentation av innehållet och betonar begreppetmission samt
yrkar på bifall till stiftsstyrelsens förslag.

Mats Hagelin (BA) yrkar bifall till stiñsstyrelsens förslag och konstaterar att Lunds stift är ett välskött stift
samt tackar stiñsstyrelsen och stiñets personal för arbetet under året.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Roine Olsson (S) yrkar bifall till stiftsstyrelsens förslag och tillägger att 2021 var ett hektiskt årmed bland
annat neddragningen av personal mitt under rådande pandemin.

Niklas Larsson (C) yrkar bifall till stiitsstyrelsens förslag och tackar biskop, stiftsdirektor och ekonomichef
för föredragningen. Lunds stiñ är ett välskött stift med god ekonomi.

Viveka Söderdahl (ViSK) yrkar bifall till stiñsstyrelsens förslag, tackar för en väl utformad årsredovisning
och kommenterar att stiftskansliets uppdrag är omfattande och har en stor bred som innefattar bland annat
mission, rekryteringar på arbetsmarknaden av funktionshindrade, Brobyggarnas arbete och utmärka
utbildningar samt avslutarmed att citera Lunds stifts vision.

Sven Hammarberg (FK) yrkar bifall till stiftsstyrelsens förslag och tackar för en väl utformad
årsredovisning samt lyfter fram kyrkans grunduppdrag som är att samlamänniskor.

Mikael Grenstedt (FK) yrkar bifall till stiftsstyrelsens förslag samt kommenterar texten i prioriteringen
mission ”kyrkan har inte enmission utanmissionen har en kyrka” likaså lyfter även texten under rubriken
Internationellt arbete ”En strävan är vidare att alla församlingar/pastorat ska vara involverade i något av
våra vänstift/vänrelationer eller alternativt ha en egen direktkontakt för att i dessa relationerna få tillgång
till internationell gräsrotskontakt”. Mikael ber att få ett förtydligande av vad som menas med texterna.

Biskop Johan svarar.

Jan-Åke Isaksson (SD) yrkar bifall till stiñsstyrelsens förslag och instämmer med övriga talares tack.

Nils Jemqvist (ÖKA) yrkar bifall till stiftsstyrelsens förslag och tackar kansliet för dess arbete och specith
prästlönetillgångarnas arbete med den biologiskamångfalden.

Nima Gholam Ali Pour (SD) tackar för ordet och ställer två ñ'ågor;
Vad har den särskilda samordnaren för förskoleverksamhet för uppgift? Vad är samordnarens uppdrag helt
enkelt?

Stiftsdirektom besvarar frågorna.

Nima Gholam Ali Pour ställer ytterligare två ii'ågor;

Enligt årsredovisningen så finns det en referensgrupp i Lunds stift som härrör från Support Migration i
Lunds stifts referensgrupp. I denna referensgrupp ingår det illegala migranter och de bedriver någon form
av påverkansarbete genom att skriva motioner som skickas till riksdagen och Europaparlamentet. Vad har
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

P2 gått
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detta med Svenska kyrkans uppdrag att göra? Ingår det i Svenska kyrkans uppdrag att ge illegala migranter
möjligheten att få någon form av politisk plattform? Vad är syftet med detta?

Det står rätt mycket i årsredovisningen om stiftets kyrkor och Svenska kyrkans ansvar när det gäller
kulturarvet. Hur säkerställer Stiftet att församlingarna och pastoraten faktiskt vårdar och underhåller
kyrkobyggnadema? Finns det någon återrapportering som stiñet tar emot och som kan redogöras för
stiñsfullmäktige?

Ordföranden ñ'amför att även om ställda frågor berör årsredovisningen får dessa frågor besvaras vid ett
annat tillfälle.

.- ....-

Lena Petersson (POSK) yrkar bifall till stiñsstyrelsens förslag och riktar ett stort tack till kansliet. Lena
Petersson ser med tillförsikt fram emot det fortsatta arbetet med kansliet och framtidens utmaningar.

Ordföranden ställer frågan om stiftsfullmäktige är redo för beslut och finner frågan med ja besvarad.

Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse och förslag till årsredovisning för Lunds stiñ 2021 .

Stiftsstyrelsens protokoll § 58/22

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

P24 @*i%/
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§ 8 S 2022-0456

Val av tillfällig ordförande Inför beslut om ansvarsfrihet

Stiftsfullmäktiges beslut
1. Stiftsfullmäktige beslutar att MonicaMolin (S) väljs till tillfällig ordförande inför beslut om

ansvarsfrihet.

Ärendebeskrivning
Valberedningens ordförande meddelar att valberedningens förslag är att väljaMonicaMolin till tillfällig
ordförande inför beslut om ansvarsfrihet.

Ordföranden ställer frågan om stifcsfullmäktige är redo för beslut och finner fråganmed ja besvarad.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

P21 62%
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§ 9 5 2022-0378

Revisionsberättelse för Lunds stift 2021
Ordförande överlämnar ordförandeskapet till tillfällig ordförande.

Stiftsfullmäktiges beslut
1. Stifcsfullmäktige beviljar stiftsstyrelsens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för räkenskapsåret

2021.

Noteras att stiftsstyrelsens ledamöter och ersättare ej deltar i beslutet.

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse i Lunds stifts årsredovisning 2021.

Ärendebeskrivning
Revisionens ordförande Eva Åsare föredrar revisionsrapporten och sammanfattar revisionens uttalande
samt tillstyrker att stiñsfullmäktige beviljar stiftsstyrelsens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2021.

Ordförande ställer fråga om stiñsfullmâktige är redo för beslut och ñnner fråganmed ja besvarad.

Utdragsbestyrkande
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Efter fattat beslut återtar ordinarie ordförande ordförandeskapet.

§ 10 PLT 2022-0085

Årsredovisning för Lunds stifts prästlönetillgångar 2021

Stiftsfullmäktiges beslut
1. Stiñsfullmäktige fastställer i enlighet med egendomsnämndens förslag Lunds stifts

prästlönetillgångars årsredovisnings resultat och balansräkning för räkenskapsåret 2021.

2. Stiftsfullmäktige beslutar om vinstdisposition i enlighet med egendomsnämndens förslag.

Ärendebeskrivning
Egendomsnämndens ordförande kommenterar årsredovisningen för Lunds stifts prästlönetillgångar 2021.

År 2021 var ett bra är sett till resultatet men också rent verksamhetsmässigt.
Miljö, klimat och hållbarhet var i fokus för förvaltning. Arbetet utifrånmiljö- och klimatpolicyn
tillsammans med Svenska kyrkans färdplan för klimatet genomsyrar förvaltningsarbetet.

Verksamhetsåret 2021 omsatte Lunds stifts prästlönetillgångar 200 mkr. Årets utdelningsbara resultat blev
75 mkr, jämfört med 70 mkr föregående år. Egendomsnämnden föreslår stiftsfullmäktige att dela ut 74
mkr, vilket är 6 mkr mer än föregående år.

Jordbruksförvaltningen gjorde ett högre resultat än budgeterat (42,3 mkr) vilket till stor del beror på att

mycket av det planerade byggnadsunderhållet blev försenat på grund av Corona-pandemin. Som en del av
hållbarhetsarbetet och ett ökat fokus på klimat ochmiljö köpte Lunds stifts prästlönetillgångar för andra
året in blomsterñ'öer som delades ut till arrendatorema för att gynna och betona vikten av den biologiska
mångfalden.

Skogsiörvaltningen redovisade också ett högre resultat än budgeterat (14,6 mkr). Det tina resultatet beror
påmindre granbarkborreskador än befarat, lägre avverkningskostnader och höga virkespriser. Debatten om
skogsbruket var intensiv under 2021 och det är tydligt att det finns många olika sätt att se på hur skogen
ska brukas.
Fyra korta filmermed fakta om skogsbruket visas, vilka finns på prästlönetillgångamas hemsida.

Ordförande yrkar bifall till förslaget.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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MonicaMolin (S) yrkar bifall till förslaget och framför att egendomsnämnden i Lunds stift tar sitt uppdrag
på allvar och konlo'etiserarmiljöfrågoma.

Jan Friheden (ÖKA) yttrar sig.

Lars-Ivar Ericson (C) yrkar bifall till förslaget och tackar för en förnämlig redovisning av
prästlönetillgångama som sköts på ett ansvarsñillt sätt.

Johan Eriksson (ViSK) tackar för en trevlig redovisning ochmaterial. Det är viktigt att fortsätta den goda
förvaltningen och arbetet utifrånmiljö- och klimatpolicyn.

Elsa Christersson (MPSKDG) yrkar bifall till förslaget och tackar för den muntliga och skriftliga rapporten
samt dess pedagogiska inledning.

Ann Stenberg (MPSKDG) yrkar bifall till förslaget och instämmer i det som Elsa Christersson framförde.

Jan-Åke Isaksson (SD) yrkar bifall till förslaget och tackar alla i egendomsnämnden och dess medarbetarna

på kansliet som gör ett fantastiskt arbete.

Ordföranden ställer frågan om stiftsfullmäktige är redo för beslut och finner fråganmed ja besvarad.

Beslutsunderlag
Förslag till årsredovisning för Lunds stifts prästlönetillgångar 2021.
Egendomsnämndens protokoll § 18/22

Stiñsstyrelsens protokoll § 66/22

Justerandes signatur Utdragsbestydmnde
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§ 11 PLT 2022-0085

Revisionsberättelse för Lunds stifts prästlönetlllgångar 2021

Stiftsfullmäktiges beslut
1. Stiftsfullmäktige beslutar att bevilja egendomsnâmndens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för

räkenskapsåret 2021.

Noteras att egendomsnämndens ledamöter och ersättare ej deltar i beslutet.

Ärendebeskrivning
I ärendet föreligger revisionsberättelse för Lunds stifts prästlönetillgängar.

Revisionens ordförande Eva Åsare föredrar revisionsrapporten, kommenterar den positiva utdelningen om
74 mkr och sammanfattar revisionens uttalande samt tillstyrker att stiftsfullmäktige beviljar
egendomsnämndens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Ordföranden ställer ñ'ågan om stiitsfullmäktige är redo för beslut och finner frågan med ja besvarad.

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse för Lunds stifts prästlönetillgångar 2021.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 12 S 2022-0170

Motion till stiftsfullmäktige från Sverigedemokraterna om att etablera en vänrelation i

Förenta staterna

Stiftsfullmä tiges b slut
1. Stiñsfullmäktige beslutar i enlighet med stiñsstyrelsens förslag att motionen är besvarad i

och med att biskop Johan kommer att initiera en utredning för vidare kontaktermed stift i
,USA. .

Ärendebeskrivning
I ärendet föreligger en motion från Sverigedemokraterna angående att etablera en vänrelation i Förenta
staterna.

Biskop Johan föredrar ärendet.

Nima Gholam Al Pour (SD) yttrar sig positivt till svaret men anser att den andra att-satsen i motion inte är
besvarad och yrkar att den andra att-satsen i motionen ska besvaras.

Biskop Johan anser att motionen är besvarad i och med stiftsstyrelsens beslut.

Ordförande konstaterar att det finns två förslag, stiñsstyrelsens förslag och yrkandet om att den andra
att-satsen i motionen ska besvaras.

Ordföranden ställer frågan om stiñsfullmäktige kan gå till beslut.

Ordförande ställer propositionsordning på stiftsstyrelsens förslag och motförslaget.

Ordförande finner att stiftsfullmäktige beslutar i enlighet med stiftsstyrelsens förslag.

Jan-Åke Isaksson meddelar att Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig
reservation (bilaga 1).

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 1 3 5 2022-0397

Stiftsfullmäktlges sammanträden 2023

Stiftsfullmäktiges beslut
1. fastställer sammanträdesdagarna för verksamhetsåret 2023 till fredagen den 2 juni och ñ'edagen

den 24 november.

2. beslutar att sammanträdet den 25 november 2022 börjar kl 10.00 och fortsätter på
eftermiddagen om sammanträdet inte är avslutat till lunch samt att nomineringsgruppema i
stiftsfullmäktige har överläggningar kl 08.30-09.45.

3. beslutar om hantering av utseende av justeringspersoner till stiftsfullmäktiges sammanträden för
mandatperioden 2022-2025

a) Upprättad lista där det framgår vilka nomineringsgrupper som utser justeringspersoner inför
respektive stiñsñilhnäktigesammanträden förmandatperioden fastställs.

b) Berörda gruppledare utser justeringspersoner på gruppmötet samma dag som

stiñsfullmäktige genomförs.
c) Valberedningens ordförande stämmer av med berörd gruppledare om vilka personer

som utsetts och justeringsdatum förslås i samband med denna avstämning.
d) När valberedningens dagordning består av fyllnadsval så genomförs sammanträden

digitalt några dagar innan stiñsfullmäktige sammanträder. Stiñsdirektor kallar på
ordförandens uppdrag.

Ärendebeskrivning
Ordföranden har undermorgonen fått nomineringsgruppemas synpunkter på de ändrade sammanträdes-
och hålltiderna till dagens sammanträde. Nomineringsgruppema är överens om att sammanträdet den 25
november 2022 börjar kl 10.00 och fortsätter på eñermiddagen om sammanträdet inte är avslutat till lunch
samt att nomineringsgruppema i stiñsfullmälctige har överläggningar kl 08.30-09.45.

Ordförande i valberedningen föredrag ett förslag till beslut om hanteringen av utseende av
justeringspersoner för stiftsfullmäktiges sammanträden förmandatperioden 2022-2025.
När valberedningens ärenden enbart består av att utse tvâ justerare och justeringsdatum för kommande
stiftsñillmäktigessammanträde bör det kunna lösas på ett smidigt sätt utan att valberedningen
sammanträder för endast dessa ärenden.
I ärendet föreligger ett förslag (bilaga 2), där det föreslås vilka nomineringsgrupper som ansvarar för att
justeringspersoner utses för respektive sammanträde undermandatperioden 2022 - 2025.

Valberedningen föreslår stiftsfullmäktige att besluta i enlighet med föreliggande förslag om hantering av
utseende av justeringspersoner till stiftsñillmäktiges sammanträden förmandatperioden 2022-2025
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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l. Valberedningen ger stiñsdirektorn i uppdrag att upprätta en lista där det framgår vilka
nomineringsgrupper som utser justeringspersoner inför respektive stiftsñillmäktigesammanträden
förmandatperioden.

2. Berörda gruppledare utser justeringspersoner på gruppmötet samma dag som

stiñsñillmäktige genomförs.
3. Valberedningens ordförande stämmer av med berörd gruppledare om vilka personer

som utsetts och justeringsdatum förslås i samband med denna avstämning.
4. När valberedningens dagordning består av fyllnadsval så genomförs sammanträden

digitalt några dagar irman stiftsfullmäktige sammanträder. Stiftsdirektor kallar på
ordförandens uppdrag.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§14

Frågor
Inga frågor fanns.

§15

Motioner

Motion från Sverigedemokraterna ”Prioritera naturvärdena framför vindkraft” tas emot och lämnas vidare
för handläggning i stiftsstyrelsen (bilaga 3).

§16

Avtackning av ordföranden i revisionen Eva Åsare
Ordförande tackar den avgående ordföranden i revisionen Eva Åsare för sitt arbete som förtroendevald i
Lunds stift olika organ undermånga år. Eva Åsare harmed sitt gedigna CV, stor kompetens och
engagemang utfört sina uppdrag.
Eva Åsare tackar för alla dessa är hon har fått vara verksam i stiñet.

Ordföranden gratulerar 2:a vice ordförande på sin kommande 70-årsdag.

§17

Avslutning
Ordförande förklarar sammanträdet avslutat och tackar samtliga närvarande för dagens sammanträde samt
önskar alla en skön sommar.
2:a vice ordförande tackar ordförande och önskade även honom en skön sommar.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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