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MÖTESINSTANS

STIFTSFULLMÄKTIGE
DATUM FÖR MÖTET no

2020-11_27 10:30 - 13:25
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Sammanträdesprotokoll

PLATS

Sessionssalen, Kapitelhuset Lund, samt digitalt via
ajoumerat 12:20 - 12:30 Zoom

Närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare

Arbetarpartiet Socialdemokraterna (S)
Marie Nielsen *, ej § 11

BirgerWernersson *, ej § 11

Roine Olsson *, ej § 11

Kerstin Engle *, ej §11
Jan OlofRosenberg *

Lennart Hallengren * t o m § 20
Kent Andersson *, ej § 11

Lars Stellan Jönsson *, ej § 11

Anne-Marie Hansson *, ej §11
Pia Ingvarsson *

Borgerligt Alternativ (BA)
Elisabeth Kullenberg *

Lena Jönsson *

Ulla Malmgren *, ej § 15

Mats Hagelin *

Centerpartiet (C)
Ann-Marie Johnsson *, ej § 11

Johan Vesterlund *

Anneli Kihlstrand *, ej § 15

Lars Ivar Ericson *, ej § 11

Niklas Larsson *, ej § 11

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)
Helena Tengslrand *

Joakim Persson * närvarande t.0.m § 14, ej § 11

Ingrid Petersson *

Lena Petersson *, ej § 11

Magnus Holst *

Linda Isberg tjg. ers. * fr 0m §15

Forts. nästa sida.

Sverigedemokraterna (SD)
Daniel Engström *, ej § 11

SörenRavn *, ej § 11

Christer Bengtsson *

Jan-Åke Isaksson *, ej § 15

Anton Holmberg, tjg. ers. *

Ronnie Nilsson, tjg. ers. *, ej § 11

Fria liberaler i Svenska kyrkan (FISK)
Per Johansson *

Frimodig kyrka
Sven Hammarberg *

Magnus Nilsson *

Öppen kyrka - en kyrka för alla (ÖkA)
Anders Nihlgård *

Anna Kristin Bertilsson *

Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK)
Linda Sjöö *

Viveka Söderdahl *

Miljöpartister i Svenska kyrkan (MPSK)
Siv Bildtsén *, ej § 15

Kristdemokrater i Svenska kyrkan (Kr)
Cecilia Engström *

Justaandes signatur
D

CH“ /Jfäå /l/ \

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSFULLMÃKTIGE
DATUM FÖR MÖTET TID PLATS

2020_11_27 10:30 - 13:25 Sessionssalen, Kapitelhuset Lund, samt digitalt via
ajoumerat 12:20 - 12:30 Zoom

Närvarande tjänstemän
Biskop Johan Tyrberg t. o. m. § 14

Stiftsdirektor Lena Simonsson-Torstensson
Chefen för. avd. för iörsamlingsutveckling
Dan Fredriksson "'

Chefen för avd. för samverkan MarieWojidkow
Chefen för avd. för egendomstörvaltningen Katarina
Hallenborg *

1:e stiftsjurist Eirik Ski
Ekonomichef Stefan Skoog
Stiftsdirektors sekreterare Yvonne L Fors *

Stiftsdirektors sekreterare Katarina Sjöström *

Övriga
Eva Åsare, ordförande i revisionen*

*) deltog digitalt via Zoom

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

W/ Q/L/ V) V
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Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSFULLMÃKTIGE
DATUM FÖR MÖTET TID PLATS

2020_11_27
10:30 - 13:25 Sessionssalen, Kapitelhuset Lund, samt digitalt via
ajournerat 12:20 - 12:30 Zoom

§ 1

Sammanträdets öppnande
Ordförande hälsade välkomna och nämner att detta är ett historiskt sammanträde som sker digitalt ochmed
ett reducerat antal ledamöter (39) på grund av den rådande coronapandemin.

Stiftsdirektorn gick igenommötesordningen och påminde om att sammanträdet livestreamas till
allmänheten i enlighet med offentlighetsprincipen. Länk till inspelningen kommer att ñnnas på Lunds stifts
websida i samband med att protokollet publiceras.

Sammanträdet inleds med en andakt som leds av biskopen.

Ordförande förklararmötet öppnat.

§2

UPPYOP

Upprop genomfördes. På fråga framgår att samtliga 39 närvarande blivit uppropade.

§3
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.

§4
Sammanträdets behörighet
Stiftsfulhnäktiges ordförande har den 16 november 2020 utfärdat kungörelse med kallelse till
sammanträdet. Kungörelsen skickades den 16 november 2020 med e-post till samtliga utvalda ledamöter
och ersättare för kännedom, i stiñsfullmäktige. Vidare har kungörelse till sammanträdet kungjorts på Lunds
stiñs anslagstavla och på Lunds stiñs hemsida.

Sammanträdet är korrekt utlyst och behörigt.
Justerandes signatur

(åw 9%/ (P) Q

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

MÖTESlNSTANS

STIFTSFULLMÃKTIGE
DATUM FÖR MÖTET TlD PLATS

2020_11_27 10:30 - 13:25 Sessionssalen, Kapitelhuset Lund, samt digitalt via
ajoumerat 12:20 - 12:30 Zoom

§ 5

Val av protokollsjusterare
Niklas Larsson (C) och Anders Nihlgård (ÖKA) väljs till att justera dagens protokoll samt att vara
rösträlcnare. Justering av protokollet fastställs tillmåndagen den 7 december 2020 kl. 12:00 på stiñskansliet
i Lund.

§6

Information

1. Ordförande informerar om ett nyinrättat musikstipendium som tilldelats tre ungdomar
från Lunds stiñ med vardera 7500 kronor att användas till utbildning eller utrustning
som kan gagna deras utveckling och utövande.

2. Tre Videofilmer från stipendiatema visas.

3. Stiftsdirektom informerar om att revisionsgruppens ordförande Eva Åsare deltar i
sammanträdet

4. Ordförande läser upp tackkort från Siv Bildtsén ochMats Hagelin som uppvaktats i
samband med sin bemärkelsedag.

Sven Hammarberg tackar för uppvaktning i samband med sin bemärkelsedag.
6. Ordförande framför tack till ledamöter i stiftsfulhnäktige och stiftskansliet för visad

omtanke under sin sjukdomspen'od.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

*TiM/W ?9 §3
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Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS
_

STIFTSFULLMÄKTIGE
DATUM FÖR MÖTET TID pLATS

2020_11_27 10:30 - 13:25 Sessionssalen, Kapitelhuset Lund, samt digitalt via
ajournerat 12:20 - 12:30 Zoom

Beslutsärenden

§ 7 8 2020-0246

Årsredovisning för Lunds stift 2019. version 2020-04-20

Stiftsfullmäktiges beslut
1. Stiftsfullmäktige fastställer årsredovisning för Lunds stiñ 2019 och årets resultat överförs till

balanserat resultat.

Beslutsunderlag
Stiftsstyrelsens protokoll § 42/20.

Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2019, Lunds stift. Bilaga 1.

Ärendebeskrivning
Biskopen föredrar ärendet.

I ärendet föreligger förslag till årsredovisning 2019 för Lunds stift.

Biskopen kommenterar årets verksamhetsberättelse och årsredovisning och lyfte speciellt ett nytecknat
vänstiftsavtal med nordöstra stifcet i Tanzania.

Det sammanlagda resultatet för Lunds stiñ är ett överskott om 7,3 mkr.

Kerstin Engle (S) riktar ett tack till samtlig personal på stiñskansliet för ett gott arbete och yrkar på bifall
till stiñsstyrelsens förslag på Årsredovisning 2019.

Mats Hagelin (BA) instämmer i Kerstin Engles tack till stiftskansliets personal och yrkar på bifall till
stiftsstyrelsens förslag.

Johan Vesterlund (C) yrkar bifall till stiftsstyrelsens förslag med tack till medarbetarnas arbete, och yttrar
sig sedan.

Daniel Engström (SD) yttrar sig och yrkar på bifall till stiftsstyrelsens förslag.
Siv Bildtsén (MPSK) yttrar sig och yrkar på bifall till stiftsstyrelsens förslag.
Magnus Nilsson (FK) yttrar sig och yrkar på bifall till stiftsstyrelsens förslag.

Ordförande ställer fråga om stiftsfullmäktige är redo för beslut och finner fråganmed ja besvarad.
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

?bungy (V) St?
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Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSFULLMÄKTIGE
DATUM FÖR MÖTET_ no PLATS

2020_11_27 10:30 - 13:25 Sessionssalen, Kapitelhuset Lund, samt digitalt via
ajoumerat 12:20 - 12:30 Zoom

§ 8 8 2020-0246

Revisionsberättelse för Lunds stift 2019

Stiftsfullmäktiges beslut
1. Stiitsfullmäktige beslutar att fastställa resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2019.

2. Stiftsñlllmäktige beslutar att bevilja stiftsstyrelsens ledamöter och ersättare ansvarsñ-ihet för
räkenskapsåret 2019.

Stiftsstyrelsens ledamöter och ersättare deltar ej i beslutet.

Ordförande lämnar över ordförandeskapet till 1:e vice ordförande.

Beslutsunderlag
Stiftsstyrelsens protokoll § 42/20

Revisionsberättelse i Lunds stifts Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2019.

Ärendebeskrivning

I ärendet föreligger förslag till Revisionsberättelse för Lunds stift 2019.

Inga yttranden ñ'amfördes.

Vice ordförande ställer fråga om stiftsfullmâktige är redo för beslut och ñnner fråganmed ja besvarad.

Justanndes signatur \ Utdragsbestydmnde

?SM/4 Q 4/ lr) §2
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Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS
_ '

STIFTSFULLMÄKTIGE
DATUM FÖR MÖTET TID PLATS

2020_11_27 10:30 - 13:25 Sessionssalen, Kapitelhuset Lund, samt digitalt via
ajournerat 12:20 - 12:30 Zoom

§ 9 PLT 2020-0074

Årsredovisning och revisionsberättelse för Lunds stifts prästlönetillgångar 2019

Stiftsfullmäktiges beslut
1. Stifcsfullmäktige fastställer i enlighet med egendomsnämndens förslag Årsredovisning för

egendomsnämndens förvaltning av prästlönetillgångama i Lunds stift 2019.

2. Stiftsfullmäktige beslutar att fastställa Stiftsstyrelsens preliminära beslut om vinstdisposition i enlighet
med egendomsnämndens förslag. (S 2020-0534)

Beslutsunderlag
Stiftsstyrelsens protokoll § 59/20.

Egendomsnämndens protokoll § 18/20

Årsredovisning och revisionsberättelse för Lunds stiñs prästlönetillgångar 2019.

Ärendebeskrivning
Egendomsnämndens ordförande föredrar ärendet och tackar avdelningen för egendomsförvaltningens
personal för ett gott arbete med att ta fram föreliggande årsredovisning. Bilaga 2.

Egendomsnämnden överlämnade årsredovisningen till stiftsfullmäktige med förslag att dela ut 68 Mkr.
Eftersom fullmäktige ställdes in i våras beslutade Stiftsstyrelsen om preliminär vinstutdelning i enlighet
med förslaget.

Klimat och hållbarhet låg i fokus för Lunds stiñs prästlönetillgångar under 2019. I oktober samlades
egendomsförvaltningarna för en gemensam klimatkonferens ochman enades då om att ta fram en
gemensam färdplan för klimatet. Lunds stifts prästlönetillgångar har också tillsammans med övriga
prästlöneförvaltningar anslutit sig till Svenska kyrkans ”Färdplan för klimatet”.

Verksamhetsåret 2019 var det utdelningsbara resultat 69 miljoner kronor, jämfört med 64 miljoner kronor
föregående år. Egendomsnänmden föreslog stiftsfullmäktige att dela ut 68 miljoner kronor.
Egendomsnämndens långsiktiga mål är att över tid ligga på en hög, men väl så viktigt, jämn utdelning för
att på så sätt underlätta för församlingarna att budgetera intäktema från prästlönetillgångama.

Under 2019 påverkades skogsbruket i stora delar av Sverige i stor utsträckning av granbarkborren.

Jordbruksförvaltningen gjorde ett bra resultat 2019 och jordbruket återhämtade sig efter den rekordtorra
sommaren 2018. Under året har förvaltningen arbetat mer med byggnadsunderhåll och kostnaderna för
detta ökade något under 2019 och kommer att göra så även 2020. Egendomsnämndens beslut att stötta de
arrendatorer som drabbades svårt av torkan 2018 med avbetalningsplaner har fallit väl ut och varit till hjälp
för arrendatorema.

Justerandes signatur

V)
Utdragsbestyrkande

?vv/.4%
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10:30 - 13:25 Sessionssalen, Kapitelhuset Lund, samt digitalt via
ajournerat 12:20 - 12:30 Zoom

Egendomsnämndens ordförande yrkar bifall till förslaget och föreslagen utdelning
Lars-Ivar Ericson (C) yttrar sig, tackar personalen på egendomsförvaltningen och yrkar bifall till
föreliggande förslag

Ordförande ställer fråga om stiñsfullmäktige är redo för beslut och finner ñ'ågan med ja besvarad.

Justerandes signatur
*

Utdragsbestyrkande

<z§wl KM
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Sammanträdesprotokoll

MÖTESlNSTANS
STIFTSFULLMÃKTIGE
DATUM FÖR MÖTET TlD PLATS

2020_11_27 10:30 - 13:25 Sessionssalen, Kapitelhuset Lund, samt digitalt via
ajournerat 12:20 - 12:30 Zoom

§ 10 PLT 2020-0074

Undertecknad revisionsberättelse för Lunds stifts prästlönetillgángar 2019

Stiftsfullmäktiges beslut
1. Stiñsñillmäktige beslutar fastställa resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2019.

2. Stiftsfullmäktige beslutar att bevilja egendomsnämndens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 201 9.

Egendomsnämndens ledamöter och ersättare deltar ej i beslutet.

Beslutsunderlag
Stiñsstyrelsens protokoll §59/20.

Egendomsnämndens protokoll § 18/20.

Revisionsberättelse för Lunds stiits prästlönetillgångar 2019.

Ärendebeskrivning
I ärendet föreligger revisionsberättelse för Lunds stifts prästlönetillgångar 2019.

Ordförande ställer fråga om stiñsfullmäktige är redo att gå till beslut och finner frågan med ja besvarad.

Justerandes sigmtur
'

Utdragsbestyrkande

?au/,mv .
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10:30 - 13:25 Sessionssalen, Kapitelhuset Lund, samt digitalt via
ajournerat 12:20 - 12:30 Zoom

§ 11 8 2020-0891

Verksamhetsplan och budget 2021 för Lunds stift

Stiftsfullmäktiges beslut
1. Stiftsfullmäktige fastställer i enlighet med stiftsstyrelsens förslag VerksamhetsPIan och budget 2021

för Lunds stift.

2. Stiftsfullmäktige beslutar i enlighet med stiftsstyrelsens förslag om oförändrad stiñsavgiñ, 3 öre i
utdebitering för 2021.

3. Stiftsfullmäktige beslutar i enlighetmed stiftsstyrelsens förslag att stiñsstyrelsen äger rätt att göra
omdisponeringar inom ram för fastställd budget.

4. Stiftsfullmäktige bedömer bamkonsekvensanalysen som tillräcklig.

Beslutsunderlag
Stiftsstyrelsens protokoll § 109/20

Förslag till Verksamhetsplan och budget 2021 för Lunds stift. Bilaga 3.
En bamkonsekvensanalys (BKA) föreligger i ärendet.
Kartläggning BKA
Omröstningsbilaga avseende §11. Bilaga 4.

Ärendebeskrivning
Biskopen föredrar ärendet.

I ärendet föreligger Verksamhetsplan och budget 2021 för Lunds stift.

Biskopen kommenterar delar av innehållet i verksamhetsplanen och kommentarer att detta är den sista
budgeten som genomförs med de nuvarande prioriteringar. Nya övergripande mål föreligger.

Ekonomichefen redogör för sifñ'oma.

Kerstin Engle (S) yttrar sig och yrkar bifall till den föreslagna verksamhetsplanen och budgeten.

Justerandes signatur
*

Utdragsbestyrkande

%/ 0A/
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Ann-Marie Johnson (C) yttrar sig och framför tack till stiñskansliets personal för väl utfört arbetet att ta
fram verksamhetsplanen och budgeten och yrkar bifall till förslaget

Mats Hagelin (BA) yrkar bifall till den föreslagna verksamhetsplanen och budget.

Daniel Engström (SD) yttrar sig och yrkar på ett tillägg på sidan 9 i dokumentet Verksamhetsplan och
budget 2021 för Lunds stiñ, under rubriken ”Tro och konfliktlinjer”, sista stycket, första meningen:
,Antisemitismen är en del av ideologin bland såväl högerextremister och vänster-extremister som
våldsbevakande islamisterñ
I övrigt yrkas bifall till den föreslagna verksamhetsplanen och budget.

Siv Bildtsén (MPSK) yttrar sig och yrkar bifall till den föreslagna verksamhetsplanen och budget

Cecilia Engström (KR) yttrar sig och yrkar bifall till den föreslagna verksamhetsplanen och budget.
Framför två frågor angående förändring av bidrag (s 24 i budget)
Ekonomichefen besvarar frågorna.

Magnus Nilsson (FK) yttrar sig och tackar för väl genomarbetat förslag till verksamhetsplan och budget
och yrkar bifall därtill.

Sven Hammarberg (FK) yttrar sig och yrkar bifall till verksamhetsplanen och budget.

Framför fråga.
Ekonomichefen besvarar frågan.

Sven Hammarberg (FK) tackar för informationen.

Lena Petersson (POSK) yttrar sig och yrkar bifall till verksamhetsplanen och budget.

Magnus Nilsson (2) yttrar sig med en fråga riktad tillMats Hagelin

Mats Hagelin (BA) besvarar frågan.

Ordförande ställer fråga om stiñsfullmäktige godkänner Daniel Engströms (SD) förslag på tillägg på sidan
9 i dokumentet Verksamhetsplan och budget 2021 för Lunds stift, under rubriken ,Tro och konfliktlinjeri,
sista stycket, första meningen: “Antisemitismen är en de] av ideologin bland såväl högerexn'emister
[och vänsterextremisterI som våldsbevakande islamister.,

Anders Nihlgård (ÖKA) yrkar avslag på Daniel Engströms förslag på tillägg.

Magnus Holst POSK) yrkar avslag på Daniel Engströms förslag på tillägg.

Justerandes signatur

\/_)
Utdragbmtyrkmde

slag. CW, i
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Viveka Söderdahl (ViSK) yrkar avslag på Daniel Engströms förslag på tillägg.

Ordförande ställer fråga till Daniel Engström (SD) om hans yrkande på tillägg på sidan 9 i dokumentet
Verksamhetsplan och budget 2021 för Lunds stift kvarstår?

Daniel Engström (SD) svarar ja på ordförandes fråga.

Kerstin Engle (S) yrkar avslag på Daniel Engströms (SD) förslag på tillägg.

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till budgettexten. Stiftsstyrelsens förslag och Daniels
Engströms (SD) tillägg till budgettexten.

Ordförande ställer propositionsordm'ngen.
De som röstar på stiftsstyrelsens förslag räcker upp den virtuella handen i Zoom-verktyget.

De som röstar på Daniel Engströms (SD) tilläggsförslag använder ej den virtuella handen.

Marie Nielsen (S) ställer en ordningsfråga och föreslår att mötet använder röstningsfunktionen i Zoom.

Det konstateras att den funktionen inte har testats och därför inte ska användas vid detta tillfälle.

Virtuell handuppräckning genomförs.

Ordförande redogör för utfallet.

12 för Daniel Engströms (SD) förslag på tillägg i Verksamhetsplanen och budget 2021 för Lunds stift.

27 för süñsstyrelsen föreliggande förslag till Verksamhetsplanen och budget 2021 för Lunds stiñ.

Ordförande konstaterar att stiftsstyrelsens förslag vunnit bifall.

Daniel Engström (SD) begär votering.

Presidiet överlägger.

Stiñsdirektorn förrättar votering.

Ordförande redogör för resultatet.

Justerandes signatur
-

Utdragsbestyrkande

?M1 6? /1/ Vi.)
/
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ajournerat 12:20 - 12:30 Zoom

Bifall för süñsstyrelsens föreliggande förslag till Verksamhetsplan och budget 2021 för Lunds stiñ, 25
röster

Bifall for Daniel Engströms (SD) tilläggsförslag, 13 röster.

En ledamot avstår röstning.

Ordförande finner att stiltsstyrelsens förslag har vunnit bifall.

Jan-Åke Isaksson (SD), Daniel Engström (SD), Christer Bengtsson (SD), Jan-Åke Isaksson (SD), Anton
Holmberg (SD) samt Ronnie Nilsson reserverar sig mot beslutet.

Justerandes signatur

?BM/W ll)
Utdragsbestyrkande
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§ 12 (S 2020-1040)

Befrielse från räntedebiterlng för stiftelsen Lunds stiftsgârd

Stiftsfullmäktiges beslut
1. Stiftsfullmäktige beslutar i enlighet med stiitsstyrelsens förslag om tillfällig befrielse från

räntedebitering som längst under 2021 för stiftelsen Lunds stiftsgård.

Beslutsunderlag
Stiftsstyrelsens protokoll § 132/20

Tjänsteutlåtande.

Ärendebeskrivning
Ekonomichefen föredrar ärendet.

För närvarande debiteras en ränta om 3% på länet som uppgår till 30 MSEK, vilket är en stor kostnadspost
och börda för stiftsgården att bära när ktmdema uteblir på grund av pandemin. För att stödja våra
stiftsgårdar föreslås därför en tillfällig befrielse ñ'ån räntedebitering som längst under 2021.

Lunds stift har historiskt hatt ett positivt finansnetto som överstiger de 2MSEK som budgeterats för 2021,
dessutom finns det stora övervärden i våra kapitalplaceringar, så den uteblivna ränteintäkten från
stiftsgården kan med enkelhet kompenseras.

Mats Hagelin (BA) yrkar bifall till förslaget.

Ordförande ställer fråga om stiftsfullmäktige är redo att gå till beslut och ñnner frågan med ja besvarad.

Justerandes signatur
'
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Sammanträdesprotokoll

MOTES INSTAHS

STIFTSFULLMÄKTIGE
DATUM FÖR MÖTET TID pLATs

_'-

2020_11_27 10:30 - 13:25 Sess10nssalen, Kapitelhuset Lund, samt d1g1talt via
ajoumerat 12:20 - 12:30 Zoom

§ 13 S 2020-0991

Tillfälligt extra stiftsbidrag utifrån kyrkostyrelsens förslag till kyrkomötet

Stiftsfullmäktiges beslut
1. Stiftsñillmäktige beslutar i enlighet med stiftsstyrelsens förslag att fastställa föreliggande förslag till

fördelning av stiftsbidraget.

2. Stittsfullmäktige beslutar i enlighet med stiftsstyrelsens förslag att stiftsstyrelsen äger rätt att göra
omdisponeringar inom ramen för bidraget.

Beslutsunderlag
Stiñsstyrelsen protokoll § 131/20

Tjänsteutlåtande.

Ärendebeskrivning
Ekonomichefen föredrar ärendet.

Kyrkostyrelsen har beslutat ett tillfälligt extra stiñsbidrag om sammanlagt 65 000 000 kronor att tillföras
stiften under 2021 , vilket kyrkomötet beslutat vid kyrkomötet i november 2020. Detta mot bakgrund av att
några av stiften under våren uttryckt oro över stiftsgårdarnas ekonomiska uthållighet, medan andra stiñ har
pekat på större diakonala behov hos församlingarna till töljd av pandemin. Pengarna kommer att fördelas ut
till stiñen som själva får avgöra hurmedlen används.

Lunds stift kommer att tilldelas 7 600 000 miljoner kronor.

Förslag till fördelning av bidraget:

Präst och diakonmötet 1,0 MKR
Stiftelsen Lunds stiftsgård 5,6MKR
Arkivarie 0,7 MKR
Killans Bönegård 0,3 MKR
SUMMA 7,6MKR

Präst- och diakomnötet år planerat att äga rum under hösten 2021 vilket kommer att vara ett större
arrangemang som i budget 2021 saknar fmansiering.

Stiftelsen Lunds stiñsgård har på grund av pandemin drabbats av ekonomiska svårigheter när kunderna,
kyrkliga som privata organisationer, ställer in sina konferenser. I nuläget är det i princip enbart spa-delen
som genererar intäkter där privatpersoner besöker anläggningen. Eftermars månad har Lunds stiñ och
Sodalitium Majus Lundense beviljat betalningsñ'idhet för löpande fakturor (räntor och hyra).
Justerandes signatur
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Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS
_ ' -..____

STIFTSFULLMÄKTIGE
DATUM FÖR MÖTET 'no

"
pLATs

20204147 10:30 - 13:25 Sess10nssalen, Kapltelhuset Lund, samt digitalt Vla
ajournerat 12:20 - 12:30 Zoom

För stiñelsen Lunds stiftsgård så uppgår oreglerade skulder enligt nedan

Stiftelsen Sodalitium Majus Lundense 2,0 MKR
Hyra Södra Hoka 0,3 MKR
Lunds stift (lån) 1,0 MKR
Obetalda räntefakturor vid årets slut 0,7 MKR
SUMMA 4,0 MKR

Arkivarie innebär en visstidsanställning av en arkivarie som kan åka ut till församlingar och pastorat för att
stödja dem i arkivfrågor.

Killans Bönegård har i likhet med stiftelsen Lunds stiñsgård drabbats av ekonomiska svårigheter när
antalet besökare minskat på grund av de restriktioner som utfärdats under pandemin, därav stödet till
bönegården.

Ronnie Nilsson (SD) yrkar bifall till förslaget.

Ann-Marie Johnsson (C) yttrar sig och yrkar bifall till förslaget.

Ordförande ställer fråga om stiftsñtllmäktige är redo att gå till beslut och finner frågan med ja besvarad.

Justerandes signatur Utdragsbastyrkande
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Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSFULLMÃKTIGE
DATUM FÖR MÖTET TID PLATS

...__

2020_11_27 10:30 - 13:25 Sessionssalen, Kapitelhuset Lund, samt digitalt via
ajoumerat 12:20 - 12:30 Zoom

Sammanträdet ajoumeras kl 12.20 och återupptogs kl 12.30.

Upprop förrättas och det framgår att samtliga 39 ledamöter återanslutit till sammanträdet.

Justerandes signatur
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Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSFULLMÄKTIGE
DATUM FÖR MÖTET TID PLATS

2020_11_27 10:30 - 13:25 Sessionssalen, Kapitelhuset Lund, samt digitalt via
ajoumerat 12:20 - 12:30 Zoom

§ 14 8 2020-0831

Övergripande mål för Lunds stift för mandatperioden 2022-2025

Stiftsfullmäktiges beslut
1. Stiftsfulhnäktige beslutar att ärendet inte ska återremitteras.

2. Stiftsfullmäktige beslutar i enlighet med stiftsstyrelsens förslag att fastställa Övergripande mål för
Lunds stift förmandatperioden 2022-2025.

Beslutsunderlag

Stiñsstyrelsens protokoll § 96/20.

Förslag Övergripande mål för Lunds stift förmandatperioden 2022-2025

Ärendebeskrivning
Biskopen föredrar ärendet.

I ärendet föreligger förslag till Övergripande mål för Lunds stift förmandatperioden 2022-2025. Bilaga 5.

Siv Bildtsén (MPSK) yttrar sig och yrkar på att föreliggande förslag återremitteras till stiftsstyrelsen för
ytterligare beredning.

Magnus Nilsson (FK) yttrar sig och yrkar bifall till föreliggande förslag.

Daniel Engström (SD) yttrar sig och yrkar bifall till föreliggande förslag.

Ronnie Nilsson (SD) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Sven Hammarberg (FK) yttrar sig och tackar för förslaget och yrkar bifall till föreliggande förslag.

Mats Hagelin (BA) yttrar sig och yrkar bifall till föreliggande förslag.

Anders Nihlgård (ÖKA) yttrar sig positivt över stiftsstyrelsens förslag till övergripandemål, men anser
även att Siv Bildtséns (MPSK) synpunkter på förslaget ska beaktas.

Kerstin Engle (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSFULLMÄKTIGE
DATUM FÖR MÖTET TID PLATS

2020_11_27 10:30 - 13:25 Sessionssalen, Kapitelhuset Lund, samt digitalt via
ajoumerat 12:20 - 12:30 Zoom

Viveka Söderdahl (ViSK) yrkar bifall till föreliggande förslag men instämmer också att Siv Bildtséns
synpunkter ska beaktas.

Biskopen svarar på Siv Bildtséns (MPSK) yrkande om återremittering.

Ordförande konstaterar att det har yrkats på återremittering av ärendet.

Ordförande ställer propositionsordningen.

De som ej önskar återremittering av ärendet räcker upp den virtuella handen i Zoom-verkyget.

De som yrkar på återremiss använder ej den virtuella handen.

Virtuell handuppräclcning genomförs.

Ordförande redogör för utfallet.

37 ledamöter tillstyrker genom handuppräckning att ärendet inte ska återremitteras.

2 ledamöter tillstyrker att ärendet ska återremitteras.

Ordförande konstaterar att ärendet inte ska återremitteras.

Ordförande ställer fråga om stiñsfullmäktige är redo att gå till beslut och finner frågan med ja besvarad.

Justerandes signatur - Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS
__

STIFTSFULLMÄKTIGE
DATUM FÖR MÖTET TID PLATS

2020_11_27 10:30 - 13:25 Sessionssalen, Kapitelhuset Lund, samt digitalt via
ajournerat 12:20 - 12:30 Zoom

§ 15 PLTmao-0233

Budget 2021 Lunds stifts prästlönetlllgångar

Stiftsfullmäktiges beslut
1. Stiftsfullmäktige beslutar i enlighet med egendomsnâmndens förslag att fastställa budget 2021 för

Lunds stifts prästlönetillgångar.

2. Stiftsfullmäktige bedömer bamkonsekvensanalysen som tillräcklig.

Beslutsunderlag
Egendomsnämnden protokoll § 44/20.

Stiñsstyrelsens protokoll § 110/20

Förslag till Budget för Lunds stifts prästlönetillgångar.

Ärendebeskrivning
Egendomsnämndens ordförande föredrar ärendet.

I ärendet föreligger förslag till budget för Lunds stifts pråstlönetillgångar 2021. Bilaga 6.

En bamkonsekvensanalys föreligger i ärendet.

Lars-Ivar Ericson (C) yttrar sig och yrkar bifall till förslaget Budget 2021 Lunds stifts prästlönetillgångar.

Egendomsnämndens ordförande yrkar bifall till förslaget Budget 2021 Lunds stifts prästlönetillgångar.

Ordförande ställer fråga om stiñsñillmåktige är redo att gå till beslut och finner ñ'ågan med ja besvarad.

Justerandes signatur \ Utdragsbestyrkande

7304”, W

l



Svenska kyrkan 'II 22 <4o

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSFULLMÃKTIGE
DATUM FÖR MÖTET TID PLATS

_

2020_11_27 10:30 - 13:25 Sessionssalen, Kapitelhuset Lund, samt digitalt via
ajoumerat 12:20 - 12:30 Zoom

§ 16 PLT 2020-0011

Revidering av reglemente för egendomsnämnden

Stiftsfullmäktiges beslut
1. Stiftsfullm'a'ktige beslutar i enlighetmed egendomsnämndens förslag att fastställa reviderat Reglemente

för egendomsnämnden.

Beslutsunderlag
Egendomsnämndens protokoll § 7/20.

Reviderat förslag till Reglemente för egendomsnämnden.

Ärendebeskrivning
Egendomsnämndens ordförande föredrar ärendet.

Förslag till reviderat reglemente 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 avdelning för egendomstörvaltning'. I övrigt har inga förändringar
giorts.

I ärendet föreligger reviderat Reglemente för egendomsnämnden.

Bamkonsekvensanalys föreligger ärendet.

Ordförande ställer fråga om stiftsñillmäktige är redo att gå till beslut om revideringen av Reglemente för
egendomsnämnden och ñnner frågan med ja besvarad.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

% <2 M l



Svenska kyrkan 'II 23<4o

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSFULLMÄKTIGE
DATUM FÖR MÖTET TID PLATS

2020_11_27 10:30 - 13:25 Sessionssalen, Kapitelhuset Lund, samt digitalt via
ajournerat 12:20 - 12:30 Zoom

§ 17 PLT 2020-0012

Revidering av nämndsinstruktion för egendomsnämnden 2020

Stiftsfullmäktiges beslut
1. Stiitsfullmäktigc beslutar i enlighetmed egendomsnämndens förslag att fastställa reviderad

Nämndsinstruktion för egendomsnämnden.

Beslutsunderlag
Egendomsnämndens protokoll § 8/20.

Tjänsteutlåtande.

Ärendebeskrivning
Egendomsnämndens ordförande föredrar ärendet.

Förslag till reviderat reglemente för egendomsnämnden föreligger. Revideringen har föranletts av att en
översyn av reglementens och policys aktualitet ska göras löpande. I reglementet har namnet
”egendomsavdelningef ersatts med avdelning för egendomsförvalming”. I övrigt har inga förändringar
gjorts.

I ärendet föreligger Revidering av Nämndsinstruktion för egendomsnämnden.

Bamkonsekvensanalys föreligger ärendet.

Ordförande ställer frågan om stiñsfullmäktige är redo att gå till beslut och finner fråganmed ja besvarad.

Justerandes signatur Utdragsbestyrlumde
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MÖTESlNSTANS
STIFTSFULLMÄKTIGE
DATUM FÖR MÖTET TID PLATS

2020_11_27
10:30 - 13:25 Sessionssalen, Kapitelhuset Lund, samt digitalt via
ajoumerat 12:20 - 12:30 Zoom

§ 18 PLT 2020-0013

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

Stiftsfullmäktiges beslut
1. Stiñsfullmäktige beslutar i enlighet med egendomsnämndens förslag att fastställa revidering av

Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner för Lunds stifts prästlönetillgångar.

Beslutsunderlag
Egendomsnämndens protokoll (5 9/20.

Tjänsteutlåtande.

Ärendebeskrivning
Egendomsnämndens ordförande föredrar ärendet.

Förslag till reviderat reglemente för egendomsnämnden föreligger. Revideringen har f'oranletts av att en
översyn av reglementens och policys aktualitet ska göras löpande. I reglementet har namnet
,egendomsavdelningef ersatts med avdelning för egendomsförvaltning'. I övrigt har inga förändringar
.orts.
I ärendet föreligger reviderat Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner, Lunds stiñs
prästlönetillgångar.

Bamkonsekvensanalys föreligger ärendet.

Ordförande ställer fråga om stiftsfullmäktige är redo att gå till beslut och finner ñ'ågan med ja besvarad.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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lVlÖTESINSTANS

STIFTSFULLMÃKTIGE
DATUM FÖR MÖTET TlD PLATS

2020_11_27
10:30 - 13:25 Sessionssalen, Kapitelhuset Lund, samt digitalt via
ajoumerat 12:20 - 12:30 Zoom

§ 19 PLT 2020-0077

Jaktpolicy för Lunds stifts prästlönetlllgångar

Stiftsfullmäktiges beslut
1. Stiñsfullmäktige beslutar i enlighetmed egendomsnämndens förslag att fastställa Jaktpolicy för Lunds

stifts prästlönetillgångar.

Beslutsunderlag
Stiftsstyrelsens protokoll § 65/20.

Egendomsnämndens protokoll §21/20.

Tjänsteutlåtande.

Ärendebeskrivning
Egendomsnämndens ordförande föredrar ärendet.

Revideringen av Lunds stifts prästlönetillgångars jaktpolicy görs i en allmän översyn av beñntliga
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 enligt 4 § i Reglemente för
egendomsnämnden är delegerat ñrån stiftsfullmäktige till egendomsnämnden. Det är därför lämpligt
att då ny jaktpolicy ska beslutas eller då beñntlig jaktpolicy ska revideras ska detta göras av
egendomsnämnden.

I ärendet föreligger förslag till Jaktpolicy för Lunds stifts prästlönetillgängar.

Barnkonsekvensanalys föreligger ärendet.

Ordförande ställer fråga om stiñsfullmâktige är redo att gå till beslut och ñnner frågan med ja besvarad.

Justerandes signatur
:

Utdragsbestyrkande
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STIFTSFULLMÄKTIGE
DATUM FÖR MÖTET TID PLATS

2020_11_27
10:30 - 13:25 Sessronssalen, Kapitelhuset Lund, samt digitalt Vla
ajournerat 12:20- 12:30 Zoom

§ 20 PLT 2020-0231

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

Stiftsfullmäktiges beslut
1. Stiñsñillmäktige beslutar i enlighetmed egendomsnämndens förslag att fastställaMiljö- och

klimatpolicy för Lunds stifts prästlönetillgångars jord- och skogsförvaltning.

Beslutsunderlag
Stiftsstyrelsens protokoll § 1 11/20.

Egendomsnämndens protokoll § 46/20.

Tjänsteutlåtande.

Ärendebeskrivning
Egendomsnämndens ordförande föredrar ärendet.

I ärendet föreligger förslag till Miljö- och klimatpolicy för Lunds stifts prästlönetillgångars jord- och
skogsförvaltning.

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 fårdplanen har en ny Miljö-och klimatpolicy för Lunds stifts
prästlönetillgångars jord-och skogsförvaltning arbetats fram. Färdplanen omfattar ävenmål för
förnyelsebar och fossilñ'i energiproduktion på prästlönefastighetema varför den nya policyn också
innefattar fossilñi 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
skogsförvaltning och vindkraftspolicy upphöra att gälla.
Den nyamiljö-och klimatpolicyn ersätter således tidigare miljöpolicy samt vindkraftspolicyn. Den nya
policyn innehåller Svenska kyrkans färdplansmål 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.

Bamkonsekvensanalys föreligger ärendet.

Ordförande ställer fråga om stiñsfullmäktige är redo att gå till beslut och finner frågan med ja besvarad.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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MÖTESINSTANS

STIFTSFULLMÃKTIGE
DATUM FÖR MÖTET TID “FLATS
2020_11_27 10:30 - 13:25 Sessionssalen, Kapitelhuset Lund, samt digitalt via

ajoumerat 12:20 - 12:30 Zoom

§ 21 5 2020-0933

Valkretsindelning för 2021

Stiftsfullmäktiges beslut
1. Stiftsf'ullmäktige beslutar i enlighet med süñsstyrelsens förslag om valdistn'ktsindelning för 2021 enligt

följande:

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

Beslutsunderlag
Stiftsstyrelsens protokoll § 117/20.

Tjänsteutlåtande.

Ärendebeskrivning
1:e stiñsjuristen föredrar ärendet.
Stiftsñillmäktige ska besluta om valkretsar vid val till stiftsñillmäktige. 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 stiñsfulhnäktige 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 valkretsama. Uträkningen sker enligt 38 kap. 14 § kyrkoordningen.

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

Ordförande ställer fråga om stiftsfullmäktige är redo att gå till beslut och finner ñ'ågan med ja besvarad.

Protokollsutdrag
Kyrkostyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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STIFTSFULLMÄKTIGE
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20204147 10:30 - 13:25 Sessionssalen, Kapitelhuset Lund, samt digitalt via'
ajoumerat 12:20 - 12:30 Zoom

§ 22 8 2020-0123

Bidrag till tryckning av valsedlar 2021

Stiftsfullmäktiges beslut
1. Stiftsfullmäktige beslutar i enlighet med stiñsstyrelsens förslag ett bidrag ska utgå till de

nomineringsgrupper som är töreträdda i stiñsfullmäktige under innevarande mandatperiod eller som
genom valet blir företrädda i stiftsfulhnäktige. Bidrag till respektive nomineringsgrupp ska högst
motsvara kostnaden för tryckning av en valsedel per röstberättigade i respektive valkrets

Beslutsunderlag
Stiñsstyrelsens protokoll § 116/20.

Tjänsteutlåtande.

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 stiñsñillmäktige att nomineringsgrupperna
skulle erhålla bidrag för valsedelstryck med en gång antalet röstberättigade i stiñet.

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 nomineringsgruppema

Ordförande ställer fråga' om stiftsfullmäktige är redo att gå till beslut och ñnner fråganmed ja besvarad.

Justerandes signatur N) Utdragsbestyrkande

(8“), 97/ C
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§ 23 8 2020-0786

Arvoden och ersättning till förtroendevalda (revidering)

Stiftsfullmäktiges beslut
1. Stiñsfullmäktige beslutar i enlighet med süñsstyrelsens förslag att fastställa revidering av Arvoden och

ersättning till förtroendevalda.

Beslutsunderlag
Stiñsstyrelsen protokoll § 99/20.

Reglemente Arvoden och ersättning till förtroendevalda.

Ärendebeskrivning
Stiñsdirektom föredrar ärendet.

I ärendet föreligger reviderat förslag till Arvoden och ersättning till förtroendevalda med tillägg under
punkt 4 'Ärligt arvode':
'Ordförande i internationella utskottet, vice ordförande i revisionen samt första och andra vice ordförande i
stiftsñillmäktige erhåller vardera två extra sammanträdesarvoden per år., Bilaga 7

I övrigt har inga förändringar ions.

Magnus Nilsson (FK) yttrar sig.

Ordförande ställer fråga om stiftsfullmäktige är redo att gå till beslut och finner fråganmed ja besvarad.

Justerandes signatur

WW, så'
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§ 24 S 2019-1138

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

Stiftsfullmäktiges beslut
1. Stiftsfullmäktige beslutar i enlighet med stiftsstyrelsens förslag att motionen ska anses besvarad utifrån

föreliggande utredning i ärendet

Beslutsunderlag
Stiftsstyrelsens protokoll § 46/20.

Motionen till stiftsfullmäktige från Centerpartiet angående att upprätta en Vikariepool för diakoner och
musiker.

Tjänsteutlåtande.

Ärendebeskrivning
I ärendet föreliggermotion till stiftsfullmäktige från Centerpartiet angående att upprätta en Vikariepool för
diakoner ochmusiker

Niklas Larsson (C) yttrar sig och tackar för handläggningen och yrkar på att stiftsstyrelsens förslag att
motionen anses vara besvarad utiñ'ån föreliggande utredning i ärendet.

Centerpartiet har inkommit med en motion 2019-10-31 . I motionen yrkas att Vikariepool införs för
diakoner och musiker för att underlätta för stiñets församlingar. Stiftsstyrelsen beredermotionen.

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.
htt s://intemwww.svenskak 'rkan.se/lundsstilt/vikarietor

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

”ha, z; /1/, r.)
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aldrig bedömning av något annat än behörighet, det vill säga följer inte upp hurmycket tjänsten används,
gör ingen kvalitetsbedömning av eventuella meriter eller kvalitet på arbetsinsats.

Eftersom några av uppgifterna i församlingamas kämverksamhet endast får utföras av prästvigd person kan
det ñnnas 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 därman 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 vikar-lera i olika församlingar eftersom
gudstjänstens musik oftast är given.
Stiftskansliet ställer sig inte avvisande utan sermer 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 ñnns för närvarande ingen
efterfrågan på vikarietorg för diakoner från diakonema 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 lösningmed ett vikarietorg som det finns för kyrkomusiker och präster.

Ordförande ställer fråga om stiftsfullmäktige är redo att gå till beslut och finner fråganmed ja besvarad.

Justerandes signatur F) Utdragsbestyrkande

N
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I

5 25 8 2019-1205
:

Svar på motion Hur krympande församlingar kan bli s.k. tillväxtförsamlingar tIII
stlftsfullmäktige från Frimodig Kyrka

Stiftsfullmäktiges beslut
1. Stiñsñillmäktige beslutar i enlighet med stiñsstyrelsens förslag att motionen Hur krympande

församlingar kan bli s.k. tillväxtförsamlingar från Frimodig kyrka ska anses besvarad i ochmed |

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

I

Stiñsstyrelsens protokoll § 119/20.

Motionen från Frimodig Kyrka om Hur krympande församlingar kan bli s.k. tillväxtförsamlingar.

Tjänsteutlåtande.

Ärendebeskrivning

I ärendet föreliggermotion till stiftsfullmäktige från Frimodig kyrka om Hur krympande församlingar kan
bli s.k. tillväxtförsamlingar.

I Kyrkoordningen (KO) står det klart att syftet med allt vi gör i Svenska kyrkan, både nationellt, på
stiftsnivå Och lokalt, är att föramänniskor 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 arbetarmedmånga 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 därmänniskor kommer till tro på Kristus, där firas det gudstjänst.

Tron på Kristus är en sakmellan 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 årminskat med mer
än hälften. År 1990 hade Svenska Kyrkan ca 225 000 regelbundna gudstjänstñrare. Det ska jämföras med
färre än 100 000 år 2018. Statistiken för Lunds stift visar på i stort sett samma utveckling som Svenska

Justerandes signatur
,

Utdragsbestyrkande

W, en; VJ
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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. 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 stiñ. 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. Stiñsstyrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för 2020 liknar i
allt väsentligt de senare årens inriktning. FK menar att förslagen i framtidenmåste 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 ärmed andra ord att Lunds stifts ledning identifierar vilken typ
av kämverksamhet som ledermot målsättningen enligt KO.
När vi funnit de faktorer och förutsättningar som kännetecknar ”tillväxtförsarnlingar” behöver sedan
verksamheter, projekt och tjänster, osv. utvärderas utifrån hur de bidrar till att nå syftet.

Med denna utvärdering som grund behöver därefter stiñsledningen 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.

Magnus Nilsson (FK) yttrar sig och yrkar bifall till förslaget.
Sven Hammarberg (FK) yttrar sig och yrkar bifall till förslaget.
Daniel Engström (SD) yttrar sig och yrkar bifall till förslaget.

Ordförande ställer fråga om stiftsfullmäktige är redo att gå till beslut och finner ñ'åganmed ja besvarad.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

WGM V)
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Ordförande ber om en stunds tystnad till minne av Jan-Erik Jönsson och Tonnie Borst Philipsson som
avlidit.

Justcnmds signatur

Vi)
Utdragsbestyrkande
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§ 26 S 2020-1048

Fyllnadsval av ersättare i stiftsstyrelsen för återstoden av mandatperioden, VISK

Stiftsfullmäktiges beslut
1. Stiftsñillmäktige beslutar enligt valberedningens förslag att välja Viveka Söderdahl (ViSK) till

ersättare i stiñsstyrelsen för återstoden av mandatperioden.

Beslutsunderlag
Valberedningens förslag.

Ärendebeskrlvnlng
Ordförande föredrar ärendet.

Fyllnadsval av ersättare i stiftsstyrelsen för återstoden av mandatperioden, Vänstern i Svenska kyrkan
(ViSK) efter den avlidne ersättaren Tonnie Borst Philipsson.

Ordförande i valberedningen ställer frågan om stittsfullmäktige är redo att gå till beslut och ñnner frågan ja
besvarad

Protokollsutdrag
Viveka Söderdahl, ViSK

Justerandes signatur
'

Utdragsbestyrkande
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§ 27 S 2020-1049

Fyllnadsval av ersättare i stiftsfullmäktiges valberedning för återstoden av
mandatperioden, ViSK

Stiftsfullmäktiges beslut
1. Stiftsfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag att välja Viveka Söderdahl till ersättare för

ViSK i stiñsfullmäktiges valberedning.

Beslutsunderlag
Valberedningens förslag.

Ärendebeskrivning
Ordförande i valberedningen föredrar ärendet.

Fyllnadsval av ersättare i valberedningen för återstoden av mandatperioden, Vänstern i Svenska kyrkan
(ViSK) efter den avlidne ersättaren Tonnie Borst Philipsson.

Ordförande ställer ñ'åga om stiitsfullmäktige är redo att gå till beslut och finner frågan med ja besvarad.

Protokollsutdrag
Viveka Söderdah1,ViSK

Justerandes signatur \ Utdragsbestyrkande
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§ 28 8 2020-1050

Val av revisor till stiftelsen Lunds stiftsgård för 2021

Stiftsfullmäktiges beslut
1. Stiñsfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag att välja Karin B Hansson (C) till revisor för

stiftelsen Lunds stiñsgård för 2021.

Beslutsunderlag
Valberedningens förslag.

Ärendebeskrivning
Ordförande i valberedningen föredrar ärendet.

Valberedningen föreslår att Karin B Hansson (C) väljs till revisor för stiftelsen Lunds stiñsgård (Åkersberg
och Södra Hoka) för 2021.

Ordförande ställer frågan om valberedningens förslag till revisor för stiñelsen Lunds stiñsgård 2021 kan
bifallas.

Ordförande finner att valberedningens förslag till revisor för stiñelsen Lunds stiñsgård 2021 bifalles.

Protokollsutdrag
Karin B Hansson (C)

Justerandes signatur

NP)
Utdragsbestyrkande

WKM. \_I \
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Stiftsfullmäktiges beslut
1. Stiftsfullmäktige fastställer sammanträdesdagar 2021 till fredagen den 21 maj, fredagen den 26

november samt efter kyrkovalet med nya stiftsñlllmäktige ñ'edagen den 3 december. Bilaga 8.

S 2020-1053

Justemndes signatm'

#6

Utdragsbestyrkande

?håg/;14
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§30

Frågor
Inga frågor har inkommit.

Justerandes signatur Utdmgsbxtylkande

“Ewa/V, VH
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§ 31 3 2020-0996

Motioner

Motion har inkommit till stiñsfullmäktige frånMiljöpartister i Svenska kyrkan (MPSK) angående
Studiecirkel om Ett biskopsbrev om klimatet. (S 2020-0996) Bilaga 9.

Ordförande ställer fråga om mötet är redo att gå till beslut och finner frågan ja besvarad.

Stiñsfullmäktige beslutar att remittera motionen till stiftsstyrelsen för beredning och beslut.

§32

Avslutning
Ordförande tackar biskopen, ledamöter och ersättare för dagens sammanträde och presidiet samt
stiñsdirektom för gott samarbete under året och önskar en god jul.
1:a vice ordförande tackar ordförande och önskar även ordförande en god jul.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

?salg/V.


