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BATUM FÖR MÖTET TID

2020-06-17 09:00 - 10:00

Närvarande
Ledamöter
Johan Tyrberg, ordförande
Kerstin Engle *)
Birger Wernersson *)
Anne-Marie Hansson *)
Roine Olsson
Mats Hagelin
Elisabeth Kullenberg
Mats Leijman, tjg. ers. *)
Linda Isberg *)
Lars Ivar Ericson
Niklas Larsson
Ronnie Nilsson, tjg. ers.
Daniel Engström *)

Övriga deltagare
Lena Simonsson-Torstensson, stiftsdirektor
Dan Fredriksson, avd. chef avd. f. församlingsutv.
Marie Wojidkow, avd. chef avd f. samverkan
Eirik Ski, 1:e stiñsjurist

2 (e)

Sammanträdesprotokoll

PLATS

Stiftsgården Åkersberg samt via länk, Pexip

Ersättare
Bo Sandahl *)
Kent Andersson
Marie Nielsen *)
Lars-Stellan Jönsson *)
Aina Svensson

Katarina Hallenborg, avd.chef för avd. f. egendomsförv.
*)
Katarina Sjöström, biskopens sekreterarare
Yvonne Lundquist Fors, mötessekreterare

*) Deltar via länk, Pexip

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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PLATS
2020-06-17 09:00 - 10:00 Stiñsgården Åkersberg samt via länk, Pexip

§ 78

Inledning
Ordförande inleder med en andakt och textläsning.
Ordförande informerar också om den gångna helgens prästvigning, vilken livesändes från domkyrkan i
Lund. Det var många som tog del av vigningen via sociala medier i Sverige och även utomlands.

§79

Upprop

Upprop företas.

§80

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställes.

§81

Val av protokollsjusterare
Elisabeth Kullenberg utses till att justera dagens protokoll.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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2020-06-17 09:00 - 10:00 Stiftsgården Åkersberg samt via länk, Pexip

§ 82

Uppföljning av senaste mötesprotokoll samt väsentliga beslut
I ärendet föreligger au:s protokoll 2020-06-10. Det påtalas att vissa korrigeringar behöver göras, vilket
noteras och läggs till handlingarna.

§83

Information från kanslilednlngen
- Avdelningschefen för avdelning för samverkan informerade om det 3:e steget i det som rör

Gemensamt ansvar, nämligen Överlåtelse av kyrkor. Steg 1 är fastighetsregistren'ng och steg 2 är
lokaliörsörjningsplanema som församlingarna håller på att arbeta med. Det 3:e steget är nu att se
vilka kyrkor som ska överlåtas till stiften för förvaltning. Ett projekt för detta har startats upp och
konsulttjänst utförs av Ramböls. I projektet finns en styrgrupp som leds av domprosten i Strängnäs
stift. Samverkan sker med stiñen och Lunds stifts representanter är avdelningschefen för avdelning
för samverkan samt stiftsantikvarien Henrik Lindblad. En work-shop hölls igår på stiftskansliet där
man arbetade med att försöka sätta sig in i hur handläggningen av överlåtelse av kyrkor ska
utformas.

- Europeiska socialfonden (ESF) har nu beviljat ytterligare ett projekt Samverkan, vilket är en
fortsättning av de redan nu beñntliga ”Arbetsinriktad rehabilitering”. Projektet påbörjas hösten
2020 och avslutas i maj 2022. Till projektet har ett bidrag om 11 miljoner beviljats. Det nu
pågående projektet avslutas i januari 2021 .

- Supportteamet Migration, harmed anledning av coronapandemin ej kunnat utnyttja erhållna medel
fullt ut och kyrkostyrelsen har nu beslutat förlänga disponeringstiden till juni 2020.

- Stiñsdirektom informerar om stiñskansliets krisledningsgrupp, vilka igår hade möte och beslutade
om att de restriktioner som nu gäller, förlängs till den 30 september. Bl.a. innebär det att kurser och
arrangemang genomförs digitalt om möjligt, annars ställer man in.
Besök1 församlingar kan göras om man träffar grupper som vanligtvis umgås men först efter att en
riskanalys gjorts av avdelningschef och stiftsdirektor. Även mottagande församling ska ge sitt
godkännande.
Krisledningsgruppen sammanträder på nytt den 11 augusti och tar då beslut efter de då rådande
förhållandena.

Justuandes signatur Utdragsbestyrkande
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MÖTESINSTANS
STIFTSSTYRELSEN
DATUM FÖR MÖTET TlD PLATS
2020-06-17 09:00 - 10:00 Stittsgården Åkersberg

Beslutsärenden

§ 84 8 2020-0533

Wiam sommarläger 2020

Stiftssgrelsens beslut
1. Stiftsstyrelsen beslutar bevilja organisationenWiam i Betlehem 70 000 kronor iñ'ån konto 8700

som ett bidrag till Sommarläger för 120 barn under fyra veckor sommaren 2020

Ärendebeskrivning
Den lokala organisationen Wiam i Betlehem har under ett flertal är organiserat sommarläger för barn (6 -
15 år) i Betlehemsområdet där de som instängda bakom mur och utsatta för den starka psykologiska press
som finns i samhället i någon mån genom olika kreativa aktiviteter kan bearbeta sin situation och få vara
barn. I år då Corona-pandernins tid av karantän ytterligare har begränsat barnens möjligheter blir
sommarlägret extra viktigt. Under dessa fyra veckor kormnerman att arbeta med bearbetande workshops,
uppmärksamma sitt kulturella arv, storytelling, konst, drama, teckning och målning, sport, fältbesök,
hälsofrågor, övningar i kommunikation och lyssnande, dockteater och clownförställningar samt att det
finns möjlighet till individuella stödsamtal. Vårt bidrag innebär drygt 30 procent av totalbudgeten på
22 670 USD.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad

Juste/ras?/ ,4“

Johan Tyrberg 54 /s ,az-cry -Ku .24,6105650,
Ordförande

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 80
Internationella utskottets protokoll § 24 a
Tjänsteutlåtande

Protokollsutdrag
Ordförande i internationella utskottet

Justerandes signatur Utdragsbestyikmde
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2020-06-17 09:00 - 10:00 Stiñsgården Åkersberg samt via länk, Pexip

§ 85 S 2020-0581

Ansökan om särskilt bidrag för kostnader avseende digital kartplattform för Pilgrimsvägen
Skåne Blekinge

Stiftssyrelsens beslgt
l. Stiñsstyrelsen beslutar bevilja ett bidrag om 50 000 kronor för kostnader avseende kartplattform

för Pilgrimsvägen Skåne Blekinge med hänvisning till avtaletmellan Lunds stift och
domkyrkoförsamlingen (S 2020-0604). Finansieras från konto 1306.

Ärendebeskrivning
Mellan Lunds stift och domkyrkoförsamlingen i Lund har ett avtal upprättats avseende
pilgrimsverksamheten i Lunds stift. Lunds stift har uppdragit åt Lunds domkyrkof'orsamling att främja
pilgrimsverksamheten i Lunds stiñs församlingar.

I avtalet ingårmöjligheten för domkyrkotörsamlingen att årligen ansöka om ett bidrag för uppdatering av
digitalt och analogt material för de pilgrimsleder som är etablerade inom Lunds stiñ.

En ansökan har inkommit från domkyrkoförsamlingen därman ansöker om 50 000 kr för kostnader
avseende digital kartplattform för Pilgrimsvägen Skåne Blekinge.

Bidraget tas på kostnadsställe 1306.

Justerandes signattu' Utdragsbestyrkande
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5 86 5 2020-0604

Årsredovisning 2019 för Stiftelsen Lunds stiftsgård

Ärendebeskrivning
I ärendet föreligger Årsredovisning 2019 för Stiftelsen Lunds stiftsgård.

Att notera till protokollet att stiftsstyrelsen tagit emot årsredovisningen och lägger den däreñer till
handlingarna.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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2020-06-17 09:00 - 10:00 Stiñsgården Åkersberg samt via länk, Pexip

§ 87

Ekonomisk rapport

Anmälan av delegationsbeslut

Stiftsstyrelsens beslut

Att notera till protokollet att stiftsstyrelsen tagit del av nedan redovisade delegationsbeslut.

§ 59 stiftsstyrelsens delegationsbeslut 200525 eñerträdarval i S 2020-0549:2
Hörby församling

§ 61 stiftsstyrelsens delegationsbeslut 200608 efterträdarval i S 2020-0571 :2
Källstorps församling

§ 62 stiftsstyrelsens delegationsbeslut 200608 efterträdarval i S 2020-0580:2
Vellinge-Månstorps församling

§ 64 stiftsstyrelsens delegationsbeslut 200610 efterträdarval i S 2020-0538:2
Osby pastorat

Justerandes
signatur Utdragsbestyrkande
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