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Mötesdeltagare

Arbetarpartiet - Socialdemokraterna (S)
Marie Nielsen
Robert Stenbeck
BirgerWernersson
Ann-Margret Olofsson
Roine Olsson
Camilla Persson, tjg. ersättare
Kerstin Engle
Claes Block, tjg ersättare
Ulla-BrittMattisson
Lena Ekstrand, tjg. ersättare
Anna Brandoné
MonicaMolin
Kent Andersson
Lars Stellan Jönsson
Anne-Marie Hansson
Pia Ingvarsson
Borgerligt alternativ (BA)
Elisabeth Kullenberg
Lena Jönsson
Samuel Lilja
UllaMalmgren
Mats Hagelin
Jenny Delén
Centerpartiet (C)
Kristina Backe
Hans-Åke Jönsson, tjg. ersättare
Lisbeth Göransson, tjg. ersättare
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Sammanträdesprotokoll

PLATS

Stiftsgården Åkersberg

Sverigedemokraterna (SD)
Ronnie Nilsson, tjg. ersättare
Linda Våbro, tjg. Ersättare
Sören Ravn
Christer Bengtsson
Jan-Åke Isaksson
Fria liberaler i Svenska kyrkan (Fisk)
Per Johansson
Frimodig kyrka (FK)
Sven Hammarberg
Magnus Nilsson
Öppen kyrka- en kyrka för alla (ÖKA)
Anders Nihlgård
Ann Kristin Bertilsson
Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK)
Linda Sjöö
Viveka Söderdahl
Miljöpartister i Svenska kyrkan de gröna
(MPSKDG)
Ann Stenberg
Kristdemokrater i Svenska kyrkan (KR)
Birger Svensson
Cecilia Engström
Närvarande ersättare

Närvarande ersättare
Miljöpartister i Svenska kyrkan de gröna
(MPSKDG)

Aina Svensson Jan Björkman
Berit Pagels, tjg. ersättare Elsa Christersson
Lars Ivar Ericson Kristdemokrater i Svenska kyrkan (lat)
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) Bente Unosson
Matchen Adébo, tjg. ersättare Svante Kjellén
Krister Persson, tjg. ersättare _
Helena Tengstrand Övriga
Joakim Persson Johan Tyrberg, biskop
Linda Isberg Lena Simonsson-Torstensson, stiftsdirektor
Ingrid Petersson Marie Wojidkow, avdehef - främjande och samverkan
Lena Petersson Eirik Ski, 1:e stiñsjurist
Magnus Holst Katarina Hallenborg, avdehef - egendomsförvaltningen

Agneta Hyllstarn, avdehef - främjande och tillsyn
Stefan Skoog, ekonomichef
Åsa Bernsvall, stiftsdirektors sekt.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 20

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

Ordföranden påkallar en tystminut för avlidna ledamoten i egendomsnämnden och i stiñsfullmäktige Siv
Bildtsén som avled den 6 november 2021.

§21

Upprop

Upprop har företagits under förmiddagen. Kontroll av uppropet törs för eventuellt nytillkomna
ledamöter/ersättare.

§22

Val av två protokollsjusterare samt datum och plats för justering
Ronnie Nilsson (SD) och Lars Ivar Ericson (C) väljs att justera dagens protokoll efter förslag från
valberedningen. Justering av protokollet fastställs till onsdagen den 8 december 2021 kl 11:00 på
stiftskansliet i Lund.

§23

Fastställande av dagordning
Stifrsdjrektornmeddelar att extra information inför sammanträdet den 3 december 2021 med nya
stiftsfullmäktige kommer att ges eñer punkt 14.

Härefter fastställs dagordningen.

Justerandes signatur

/(;/
Utdragsbestyrkande
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2021-1 1-26 13:30 - 14:50 Stiftsgården Åkersberg

§ 24

Sammanträdets behörighet
Stiftsfullmäktiges ordförande har den 12 november 2021 utfärdat kungörelsemed kallelse till
sammanträdet. Kungörelsen skickades den 12 november 2021 med e-post till samtliga utvalda ledamöter
och ersättare för kännedom i stiftsfullmäktige. Vidare har kungörelse till sammanträdet kungiorts på Lunds
stiñs anslagstavla och på Lunds stifts hemsida.

Sammanträdet är korrekt utlyst och behörigt.

§25

Infomation
Stifcsdirektom informerar om avtackningen och välkomnandet av avgående och nytillkomna ledamöter och
ersättare den 18 januari 2022 börjar kl 12.00 i Lunds domkyrka och därefter en ceremoni på Kulturen i
Lund. Särskild kallelse kommer att skickas ut.

Stiftsdirektorn presenterar sin nya sekreterare Åsa Bernsvall.

Ordföranden läser upp tackkort från Ann-Margret Olofsson som uppvaktats i sambandmed sin
bemärkelsedag.

Jusmndä signatur M' Utdragsbestyrkande

än Mr
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Beslutsärenden

§ 26 5 2021-0732

Verksamhetsplan och budget 2022 för Lunds stift

Stiftsfullmäktiges beslut
1. Stiñsfullmäktige fastställer i enlighet med stiñsstyrelsens förslag

Verksamhetsplan och budget 2022 för Lunds stift.
2. Stiñsfullmäktige beslutar i enlighetmed stiftsstyrelsens förslag om

oförändrad stiñsavgift, 3 öre i utdebitering för 2022.
3. Stiñsñillmäktige 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 § 82/21.
Lunds stifts verksamhetsplan och budget 2022.

Ärendebeskrlvnlng
Biskopen föredrar ärendet.
I ärendet föreligger förslag till verksamhetsplan och budget 2022 för Lunds stiñ.
Biskopen ger en inledning och inramning av det som ligger till grund för budgetens innehåll.

Biskopen betonar särskilt tre punkter i budgeten;
0 Nya övergripande mål och utmaningar förmandatperioden
0 Ny organisation för stiñskansliet med minskad personalstab
0 Från en budgetprognos om 18 mkrminus under perioden 2022 - 2025 har trenden vänts till plus

för den kommande mandatperioden

Dokumentet består av en gemensam verksamhetsplan och budget för 2022 där en beskrivning görs av
Lunds stiñ som helhet samt stiñskansliet och dess organisation, uppdrag och respektive avdelnings
uppdrag utifrån fastställda övergripande mål förmandatperioden.

Justerandes signatur 0 Utdragsbestyrkande
I
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Därutöver en omvärldsbeskrivning som kyrkokansliets analysavdelning har tagit Barn som syftar till att ge
en överblick över de trender och händelser under året som analysavdelningen bedöms vara av särskild
betydelse för kommande utmaningar i vårt samhälle.

Tillsammans utgör avdelningarna en helhet där samarbete mellan avdelningarna är ett måste för att
grunduppdragen i kyrkoordningen ska utföras på ett kvalitativt och professionellt sätt.

Det innebär att uppdragen i kyrkoordningen är kansliets linjearbete, vilket inte preciseras i detalj
i verksamhetsplanen.

Budget 2022 är resultatet av en budgetberedning bestående av stiftsstyrelsens arbetsutskott, stiñskansliets
ledningsgrupp och stiftskansliets ekonomichef. Under budgetprocessen har en dialog förts kontinuerligt
med stiftsstyrelsen.

Därutöver har gruppledare för stiftsfullmäktiges nomineringsgrupper inbjudits under våren tillsammans
med stiftsstyrelsen till en utökad budgetöverläggning för inhämtning av synpunkter på föreslagna
budgetdirektiv och genomgång av kommande budgetprognoser.
Stiftsstyrelsen har däreñer fastställt budgetdirektiv inför det fortsatta budgetarbetet.

Till grund för budgetberedningens arbete ligger Lunds stiñs verksamhetsmpport och bokslut för 2020,
budget och resultatuppföljning för år 2020 samt statistik- och prognosmaterial från kyrkokansliet kring
medlemsutvecklingen på kort och lång sikt.

Utifrån de ekonomiska prognoser som är framtagna för de kommande verksamhetsåren 2022-2025 har
stiftets ledning på uppdrag av stiftsstyrelsen genomfört åtgärder för att få kommande budgetar i balans.

Under 2021 har en omorganisation av stiftskansliet genomförts.
Omorganisationen har inneburit att en anpassning av antalet tjänster har genomförts vilket innebär i
praktiken enminskningmed 7,5 tjänster i förhållande till budget 2021. Minskningen av tjänsterna har
verkställts under 2021 för att få full effekt inför de kommande verksamhetsåren 2022-2025.

Verksamhetsplanens innehåll:
Visionen ligger som grund och de övergripande målen konkretiseras i punktform.

ÖVERGRIPANDEMÅL FÖR LUNDS STIFT 2022-2025

Lunds stift vill:
0 vara förmedlare av evangelium
0 vara en ansvarstagande del av den världsvida kyrkan
0 ha församlingarna i fokus

år: M
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För att Lunds stift ska kunna fortsätta att växa och utvecklas som kyrka och som stiñ behöver stiftet
prioriteramission, stiñets internationella sammanhang och arbetet för levande och fungerande
församlingar. Därutöver har Jonas Bromanders inventering i församlingar/pastorat givit stiñskansliet ett
verktyg för att främja dem som Stiftet är till för utifrån ett behov som är tydligt och kretsar kring den
grundläggande uppgiften, personalen och fastigheterna. Bromanders största utmaning till stiftet blir denna:
”Hur ska vi bäst stödja församlingarna/pastoraten så att de finner strategier för att möta nuets och
framtidens utmaningar.”

Ekonomichefen betonade under genomgången av budget 2022 att det är en budget i balans och att resultatet
för kommandemandatperiod 2022-2025 visar på överskott under samtliga år. Därefter gjordes en
genomgång av budget 2022 och där framhölls att åtgärdernamed att reducera personalstyrkan är
genomförd under 2021 vilket ger effekt både på ingående år men ävenmed full styrka under 2022. De två
största kostnadspostema för Lunds stift är personal och bidrag.
Budgeterat resultat är ca 2,7 mkr, under 2023 beräknas resultatet bli ännu högre, cirka 5,5 mkr. Detta beror
på att antalet pastorsadjunkter under 2022 kommer att uppgå till 17 stycken medan det under 2023 kommer
att gå ner till normala 10 stycken.

Kerstin Engle (S) yrkar bifall till förslaget och tackar för ett väl utfört arbete med verkssamhetplan och
budget som är informativ och beskrivs på ett bra sätt. Kerstin Engle läser upp de övergripande målen och
tackar än en gång för ett väl utfört arbete.

Mats Hagelin (BA) delar Kerstin Engles uppfattning och tackar alla för ett utmärkt arbete och yrkar bifall
till förslaget.

Lena Petersson (POSK) tackar alla inblandade för en bra utformad verksamhetsplan och budget med viktigt
innehåll, med goda förklaringar ochmed beredskap att tjäna församlingarna. Lena Petersson yrkar bifall till
förslaget.

Sven Hammarberg (FK) yrkar bifall till förslaget med bra punkter och intressanta områden samt
reflekterar över biskop Johans text, som är kopplad till de övergripande målen.

Jan-Åke Isaksson (SD) tackar för arbetet med att få budgeten i balans.

Hans-Åke Jönsson (C) yrkar bifall till förslaget och instämmermed föregående talaremen framför att det
saknas hur stiftet ska arbeta med de ideella i kyrkan och arbetet med begravningsverksamheten.

Viveka Söderdahl (ViSK) yrkar bifall till förslaget och reflekterar över de övergripande målen och framför
att det har varit positivt att nomineringsgruppernas gruppledare har varit delaktiga i budgetarbetet i ett
tidigt stadium.

?där 64/



Svenska kyrkan+ 8 (15)

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSFULLMÄKTIGE
Dal L'Ll :DF-'2 HOT ET TID PLATS
2021 -1 1-26 13:30- 14:50 Stiñsgârden Åkersberg

Cecilia Engström (KR) tackar för ett genomarbetat och lättläst dokument med konkreta punktermed
församlingarna i fokus och yrkar bifall till förslaget.

Ordföranden ställer frågan om stiftsfullmäktige är redo att gå till beslut och finner fråganmed ja besvarad.

Justerandes signatur /ÃV Utdragsbestyrkande

-
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§ 27 PLT 2021-0289

Budget för Lunds stifts prästlönetillgångar 2022

Stiftsfullmäktiges beslut
1. Stiftsfullmäktige beslutar i enlighetmed egendomsnämndens förslag att fastställa budget 2022 för

Lunds stifts prästlönetillgângar.
2. Stiftsfullmäktige bedömer bamkonsekvensanalysen som tillräcklig.

Beslutsunderlag
Stiftsstyrelsens protokoll § 83/21
Protokollsutdrag Egendomsnämnden § 62/21.
Förslag till Budget för Lunds stifts prästlönetillgångar 2022.
Bamkonsekvensanalys.

Ärendebeskrivning
Avdelningschefen för egendomsförvaltningen föredrar ärendet.

Lunds stifts prästlönetillgångar har budgeterat en omsättning om drygt 100 mkr och ett resultat på ca
55 mkr eñer skatt år 2022 (55 mkr 2021). De senaste åren har resultatet blivit betydligt bättre än budgeterat
och för 2021 är prognosen ett resultat på 78 mkr i stället för de budgeterade 55 mkr.

Skogen
Efter några årmed omfattande granbarkborreskador syns nu både mindre och färre angrepp. Det gångna
året har det varit en stor efterñågan på trävaror vilket lett till rekordpriser på trävaror. För 2022 förväntas
fortsatt hög efterfrågan och avsättning för skogsråvara men sjunkande priser till följd av att marknaden
stabiliseras.
Budgeterat resultat för skogen 2022 är drygt 11 mkr.

Fakta om Lunds stifts skogsbruk:
Ca 1,7 % av totala skogsmarksarealen i Skåne och Blekinge brukas av Lunds stifts prästlönetillgångar.
Lunds stift har en del tätortsnära skog och ca 25 % av stiñets skog är lövskog med stor andel ädellövskog
vilken inte sällan hyser högre naturvärden. Därav har Stiftet en ganska stor areal som brukas med extra
mycket hänsynstagande.
På grund av hög andel naturvårsavsättning (12 %), hög andel lövskog och delvis tätortsnära skogar är
bedömningen att stiftet idag bedriver någon form av hyggesfn'tt skogsbruk på 20-30 % av stiftets totala
skogsmarksareal. Stiftet slutavverkar i snitt årligen ca 70 ha vilketmotsvarar ca 0,7 % av stiñets totala
skogsmarksareal. Stiftet avverkar ca 75 % av den årliga beräknade tillväxten varje år vilket innebär att
volymen ökar kontinuerligt.
Justerandes signatur

V
Utdragsbestyrkande
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Jorden
Jordbrukets budgeterade resultat ligger på ca 37 mkr. De flesta arrenden ligger nu ganska marknadsmässigt
men stiftet räknarmed en något ökad intäkt från jordbruksarrendena. Även kostnaderna för förvaltningen
ökar under 2022. Den största kostnaden hänförs till underhåll av byggnader.
Det kontinuerliga arbetet med att underhålla fastighetsbeståndet medför ökade kostnader under kommande
år. Det råder fortfarande högtryck inom byggbranschen varför det ibland kan vara svårt att få in offerter och
dessutom är anbuden ofta att betrakta som höga, vilket sammantaget bidrar till en kostnadsökning för
jordbruksförvaltningen. Försäljningar av byggnadsbestånd genom avstyckning kommer även fortsättningsvis
att ske där det bedöms strategiskt lämpligt.

Prästlönefonden
Utvecklingen på börserna har undermånga år varit mycket god, och stora realisationsvinster har kunnat
läggas till fondens resultat. Under coronapandemin har utdelningarna begränsats avsevärt men för 2022
budgeteras med räntor och utdelningar i linje med mer ”normala” år, det vill säga cirka 16 mkr. Den
framtida utvecklingen på aktiemarknaden bedöms osäker, något som återspeglas i den budgeterade
realisationsvinsten på 7 mkr. De flesta är kan en avsevärt högre realisationsvinst hämtas hem men då
posten är osäker budgeteras regelmässigt endast en försiktig realisationsvinst. Enligt kyrkoordningen ska
värdesäkn'ng av prästlönefonden ske motsvarande inflationen. I budgeten räknas med en inflation på 1,6 %
vilket motsvarar en värdesäkn'ng på knappt 8 mkr. Stiger inflationen syns det snabbt i det utdelningsbara
resultatet.

För fonden ligger det budgeterade resultatet på ca 23 mkr.

Prästlönetillgångar har balanserade vinstmedel på 76 mkr (reserven). Målet är att dela ut 74 mln' både 2022
och 2023. Det innebär 6 mkrmeri utdelning än föregående år.

Claes Block (S) tackar avdelningschefen för egendomsförvaltningenmed personal för arbetet med att ta
fram föreliggande budget. Klimat ochmiljö står i fokus och hållbarheten när det gäller skogen och yrkar
bifall till föreliggande förslag.

Lars Ivar Ericson (C) yrkar bifall till föreliggande förslag och tackar avdelningschefen för
egendomsförvaltningenmed personal för ett väl utfört arbete. Lars [var Ericson framför att skogsbruket för
hela Sverige har varit ifrågasatt och debatterats under året och att Lunds stift har en mycket god förvaltning
av skogsbruket.

MonicaMolin (S) yrkar bifall till Lunds stifts prästlönetillgångars budget, och som framlidne ledamoten
Siv Bildtsén i egendomsnämnden har lämnat stort avtryckmed sitt storamiljöengagemang.

Ordföranden ställer frågan om stiftsñillmäktige är redo att gå till beslut och finner fråganmed ja besvarad.

ål?? WWQ
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§ 28 3 2021-0659

Reglemente för arvode och ersättningar till förtroendevalda med flera Inom Lunds stift

Stiftsfullmäktiges beslut
1. Stiftsfullmäktige fastställer föreliggande förslag till reglemente för arvode och ersättning till

förtroendevalda med flera inom Lunds stiñ.

Beslutsunderlag
Förslag till reglemente för arvode och ersättning till förtroendevaldamed flera inom Lunds stift.
Stiftsstyrelsens prototokoll § 81/21.

Ärendebeskrivning
Avdelningschefen för avdelning främjande och samverkan föredrar ärendet.

Justerandes signatur

W'O
Utdragsbestyrkande
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§ 29 5 2021-0379

Motion till stiftsfullmäktige från Miljöpartister i Svenska kyrkan de gröna (MPSKDG) om att
lägga till ett fjärde mål för Lunds stift 2022-2025

Stiftsfullmäktiges beslut
1. Stittsfullmäktige beslutar i enlighet med stiftsstyrelsens förslag att motionen är besvarad i och med att
stiftsstyrelsen ska konkretisera de övergripande målen och att förslaget kan innefattas i det fortsatta
målbeskrivningsarbetet under rubriken ”Ansvarstagande del av den världsvida kyrkan”.

Beslutsunderlag
Motion till stiitsfullmäktige frånMiljöpartister i Svenska kyrkan om att lägga ett ñärde mål för Lunds stift
2022-2025.
Stiftsstyrelsens prototokoll § 69/21.

Ärendebeskrivning
Ann Stenberg (MPSKDG) yrkar bifall till förslaget förmotionen och beskriver innehållet i denna.

Biskop Johan förtydligar stiftsstyrelsens svar att det behövs inget fjärde mål och att förslaget kan innefattas
i det fortsattamålbeskrivningsarbetet under rubriken ”Ansvarstagande del av den världsvida kyrkan”.
Stiftsstyrelsen anser därmed att motionen är besvarad.

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, stiñsstyrelsens förslag och yrkandet av bifall till
motionen.

Ordföranden ställer propositionsordm'ng på stiftsstyrelsens förslag ochmotf'orslaget.

Ordföranden ñnner att stiftsfullmäktige beslutar i enlighetmed stiftsstyrelsens förslag.

Protokollsutdrag:
Ann Stenberg (MPSKDG)

Justerandes signatur

/1/
Utdragsbestyrkande
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§ 30 5 2021-0911

Fyllnadsval av ersättare i Egendomsnämnden efter Siv Bildtsén (MPSKDG) för återstoden
av mandatperioden 2018-2021

Stiftsfullmäktiges beslut
1. På förslag av valberedningen beslutar stiftsfullmäktige att välja Ann Stenberg (MPSKDG) som ersättare
i Egendomsnämnden för resterande del av mandatperioden 2018-2021.

Protokollsutdrag:
Ann Stenberg (MPSKDG)

Justerandes signatur y Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

MOT tälliiThNä
STIFTSFULLMÄKTIGE
DATUM FÖR MÖTET TlD PLATS
2021 -1 1-26 13:30 - 14:50 Stiñzsgården Åkersberg

§ 31 5 2021-0905

Stiftsfullmäktiges sammanträden 2022

Stiftsfullmäktiges beslut
1. Stiñsfullmäktige fastställer sammanträdesdagarna 2022 till fredagen den 20 maj och fredagen den 25
november.

A
Justerandes signatur M Utdragsbestyrkande
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MÖTESINSTANS

STIFTSFULLMÃKTIGE
DATUM FÖR MÖTET TlD

2021-11-26 13:30 - 14:50

§32

Frågor
Inga frågor fanns.

§33
Motioner

Inga motioner har lämnats in.

§34

Avslutning

1505)

Sammanträdesprotokoll

PLATS

Stiñsgården Åkersberg

Vice ålderspresident meddelar för det kommande stiñsfullmäktigesammanträdet den 3 december 2021, att
med anledning av de nya restriktionerna med införande av vaccinationsbevis från den 1 december 2021 har
man kommit fram till att man inte behöver visa vaccinationsbevis utan att de ledamöter och ersättare som
kommer att tjänstgöra sitter i Kapellet, där sammanträdet genomförs, då blir 65 personer. Icke
tjänstgörande ersättare och eventuth andra personer som vill följa sammanträdet kommer att kunna följa
detta digitalt från Karlskronasalen. Stiftsdirektorn meddelar att denna information kommer att skickas ut
till samtliga ledamöter och ersättare i stiftsfullmäktige inför sammanträdet den 3 december 2021.

Ordföranden tackar för tiden som ordförande i stiftsfullmäktige under denna mandatperiod, tackar sina
bisittare, biskopen alla tjänstemän och ledamöter och ersättare och förklarar sammanträdet avslutat.

Vice ordföranden tackar ordförande för denna tid och önskar alla en trevlig helg.

/
Justerandes signatur /
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