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Ersättare
Bo Sandahl, §§ 37-45, 47-51
Birger Wernersson
Anne-Marie Hansson
Jan-OlofRosenberg
Joakim Persson
Mats Leijman
Christoffer Stenström
Ronnie Nilsson
Sören Ravn
John Christiansson
Anders Nihlgård

Dan Fredriksson, chef för avdelningen pastoral utveckling
MarieWojidkow, chef för avdelningen främjande och samverkan
Agneta Hyllstam, chef för avdelningen främjande och tillsyn
Eirik Ski, 1:e stiftsjurist
Åsa Bemsvall, mötessekreterare
Stefan Skoog, ekonomichef§ 48
Heikki Ranta, stiftsantikvarie §§ 44-45
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§37

Inledning
Sammanträdet inleds med andakt.

§38

Upprop

Upprop företas.

§39
Fastställande av dagordning
Kallelse stiñsstyrelsen 2022-03-23.

Dagordningen fastställs.

§40

Val av protokollsjusterare
Mats Hagelin utses att justera dagens protokoll.

§41
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Uppföljning av senaste mötesprotokoll samt väsentliga beslut
Protokoll stiftsstyrelsen 2022-02-24.

Protokoll stiñsstyrelsens arbetsutskott 2022-03-09.

Öppna ärenden från ochmed 2022-01-01.

Noteras och läggs till handlingarna.
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§ 42

Presentation av nya ledamöter och ersättare

Ledamöterna och ersättarna samt närvarande tjänstemän presenterar sig.

§43

Infomation från kansliledningen
Arbetsordning för stiftsstyrelsen i Lunds stift
Stiftsdirektorn uppmärksammar att samtliga erhållit arbetsordning för stiñsstyrelsen och undrar om det
finns några direkta ñågor idag. Genomgång av arbetsordningen kommer att ske på nästa sammanträde den
20 april 2022.

Infomation om kontakt med stift i USA
Ordföranden informerar om att Lunds stift har under några år haft som mål att etablera ett vänstift i
England. Intresset från engländarna har inte varit överdrivet. I samtal med chefen för Svenska Kyrkans
ekumenikavdelning har det framkommit att två kyrkor i USA önskar kontakt med Svenska kyrkan. Det
gäller dels ELCA, Evangelical Lutheran Church ofAmerica, dels ECA, Episcopal Church ofAmerica. Den
äldsta svenska lutherska kyrkan i USA är idag en del av ECA. Lunds stift bör fortsätta att utreda
möjligheten till någon form av utbyte med båda dessa kyrkor, med tonvikt på ECA. Ärendet återkommer.

Återkoppling angående prostresan i september 2022
Ordföranden och chefen för avdelningen främjande och samverkan ger en kort information angående resan.

Ytterligare information och bekräñelse på flygtider kommer.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Beslutsärenden

§ 44 KAE 2022-0001

Stiftsprojekt 2023

Stiftsstvrelsens beslut
1. Stiftsstyrelsen beslutar att godkänna stiñsprojektet ”Lunds stift, kyrkliga kulturvärden i Lunds stift -

sammanställning och analys av kulturhistoriska karaktäriseringar” som genomförs 2023 - 2024.
2. Stiñsstyrelsen beslutar att paragrafen ska förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Stiftsantikvarien föredrar ärendet.

Tjänsteutlåtande föreligger i ärendet.

Förslag till tilldelning av KAE 2023 inrymmer även förslag för ett nytt stiñsprojekt, ”Lunds stift, kyrkliga
kulturvärden i Lunds stift - sammanställning och analys av kulturhistoriska karaktäriseringafl. Projektet
har presenterats för Lunds stifts regionala samråd för kyrkliga kulturarvet som rekommenderar att projektet
genomförs under 2023 - 2024.

B slutsun rl

Tjänsteutlåtande
Projektplan
Arbetsutskottets protokoll § 26/22

Protokollsutdrag
Stiftsantikvarien

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

. r'

Jzohan
'1“ g Mats ag in

Ordföranden
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 45 KAE 2021-0020

Tilldelning av kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) och kyrkounderhållsbidrag (KUB) 2023

Stiftsstyrelsens beslut
1. Stiftsstyrelsen beslutar att bekräfta tilldelning av kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) och

kyrkounderhållsbidrag (KUB) för ramâret 2023 enligt bifogade tabeller.
2. Stiñsstyrelsen beslutar att meddela församlingar/pastorat om stiñsstyrelsens beslut och att de för varje

ärenden individuella villkoren framkommer i dessameddelanden. Även beslut om avslag med
motivering meddelas.

3. Stiñsstyrelsen beslutar att paragrafen ska förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Stiftsantikvarien föredrar ärendet.

Tjänsteutlåtande föreliggeri ärendet.

Kyrkostyrelsen har beslutat att Lunds stift erhåller 69 581 000 kronor i kyrkoantikvarisk ersättning (KAE)
varje år under femårsperioden 2021-2025. Detta innebär att föreslagna ersättningssummor med prioritet II
måste justeras inför tilldelningen av KAE 2022. ”Osthyvlingen” minskar beviljade maxsummor, dock inte
för de projekt som prioriteras med prioritet I. Förslag till tilldelning av KAE 2023 bifogas i tabell.

Kyrkostyrelsen har beslutat att Lunds stift erhåller 11 820 000 kronor i kyrkounderhållsbidrag (KUB) för
2023. Förslag till tilldelning av KUB bifogas i tabell.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande
Förslag till tilldelning av KAE 2023 (bilaga 1)
Förslag till tilldelning av KUB bifogas (bilaga 2)
Arbetsutskottets protokoll § 27/22

Protokollsutdrag
Stiftsantikvarien

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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§ 46 8 2022-0065

Angående indelningsärende Skanör-Falsterbo församling och Höllvikens församling
Stiftsstyrelsens beslut

Stiftsstyrelsen beslutag
1. Skanör-Falsterbo församling och Höllvikens församlingar läggs samman till ett pastorat den 1 januari

2023,
2. namnet på den nya enheten ska vara Näsets pastorat och bestå av nuvarande Skanör-Falsterbo

församling och Höllvikens församling,
3. prästorganisationen i det nybildade pastoratet ska vara minst 7 heltidstjänster, 1 kyrkoherde och 6

komministertjänster,
4. användningsområdet för de donationer som finns i de nuvarande församlingarna ska vara oförändrat.

Ändamålen för de stiftelser som finns förblir oförändrade,
5. interimsdelegerade ska utses. Interimsdelegerade skall bestå av 25 ledamöter och 13 ersättare. Av

ledamöterna utser Höllvikens församling 18 och Skanör-Falsterbo församling 7. Av ersättarna utser
Höllvikens församling 9 och Skanör-Falsterbo församling 4.

Val av ledamöter och ersättare ska ske inom 15 dagar från det att församlingarna har tagit del av
stifcsstyrelsens beslut. Uppgift om vem som har valts ska därefter snarastmeddelas stiftsstyrelsen som utser
en av ledamöterna att vara sammankallande.

Ärendebeskrivning
Ordföranden anmäler jäv och meddelar att han inte deltar i beslutet. Ordföranden lämnar över
ordförandeskapet till förste vice ordförande.

1:e stiftsjuristen och avdelningschefen för avdelning Främjande och tillsyn föredrar ärendet.

Det har varit turbulent i Skanör-Falsterbo församlingen sedan 2007 och fram till idag har det under den här
perioden varit cirka tio kyrkoherdar som kommit och gått. Många av de nuvarande förtroendevalda fanns
inte med då, så det ärmer relevant att gå tillbaka till 2018, förevarande mandatperiod. Våren 2018 tillsattes
Patrik Ahlmark som ny kyrkoherde efter Richard Aspegrcn, som fått ny tjänst i Svenska kyrkan i utlandet
(SKUT). Rätt så snart kom signaler om att allt inte fungerade så bra mellan den nya kyrkoherden och
kyrkorådet samt kyrkorådets ordförande. Kontraktsprosten Och en stiftsjurist fick i uppdrag, utifrån
biskopens särskilda tillsyn, att ta kontakt med olika representanter för Skanör-Falsterbo församling. De
hade enskilda samtal med både kyrkoherden och kyrkorådets ordförande samt hela kyrkorådet. Det som
bland annat ñamkom var att det saknades förtroende både üån kyrkoherden gentemot kyrkoråd och
kyrkorådets ordförande och från kyrkoråd och kyrkorådets ordförande mot kyrkoherden.
En sak som lyftes från kyrkoherdens sida var att han kände sig ifrågasatt i sin roll som ledare och högste
lokala företrädare för ämbetslinjen.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Det hela eskalerade när kyrkorâdet fattade beslut om avskedande av kyrkoherden i november 2018. I
december 2018 gjorde Kyrkans Akademikerförbund en anmälan till Arbetsmiljöverket om tillsyn enligt
arbetsmiljölagen. Detta med åberopande av att det fanns brister i den psykosociala och organisatoriska
arbetsmiljön i församlingen. I december 2018 genomförde arbetsmiljöverket en inspektion på plats i
församlingen. I december månad upphävde domkapitlet kyrkorådets beslut om avskedande. Detta sedan

domkapitlet konstaterade att arbetsgivaren/församlingenmedvetet valde att inte invänta domkapitlets
befogenhetsprövning avseende den arbetsrättsliga åtgärden (avskedandet) och därmed brutit mot 31 kap.
14 § KO. Vidare konstaterades att församlingen inte sedan 2007 förmått att ta fram ett pastoralt program
enligt 57 kap. 5 § första stycket andra punkten KO, i varje fall inte i sådant skick att det kunnat utfärdas av
domkapitlet. Allt sammantaget gjordes bedömningen att det fanns skäl att inleda ett formellt ärende
angående eventuell ändring av den lokala strukturen rörande Skanör-Falsterbo församling och i så fall även
den angränsande Höllvikens församling. I juni 2019 beslutade Arbetsmiljöverket att vitesförelägga
församlingen för att senast i september 2019 genomföra ett antal åtgärder. I september 2019 skriver
kyrkorådet ett brev till biskopen i vilket de allra först ville försäkra och klargöra sin lojalitet till Svenska
kyrkan och dess gällande kyrkoordning, Lunds stifts biskop, stiftsstyrelse och domkapitel. Vidare beskrevs
i brevet hur de hade tillförordnade kyrkoherden Margaret Signäs på plats, samt att mycket positivt hände i
församlingen. Brevet var undertecknad av samtliga ledamöter och ersättare i kyrkorådet. Med anledning av
brevet och den beskrivna utvecklingen i församlingen beslutade stiftsstyrelsen att ge församlingen en ny
chans och beslutade att inte gå vidare med ett remissförfarande om ett eventuellt samgående med en
grannförsamling. Den 1 januari 2020 anställdes Margaret Signäs som ordinarie kyrkoherde i församlingen.
I oktober 2021 säger kyrkoherden upp sig eftersom hon, i likhet med sin företrädare, upplevt sig ifrågasatt i
sin roll som ledare och högste lokala företrädare för ämbetslinjen. Hon kan inte längre ta sitt
ledningsansvar. Enligt kyrkoherden ser de förtroendevalda i Skanör-Falsterbo församling annorlunda på att

styra och leda än vad som är brukligt inom Svenska kyrkan.

Med anledning av situationen i Skanör-Falsterbo församling har biskop Johan träffat kyrkorådet i
Höllvikens församling. Kyrkorådet i Skanör-Falsterbo församling var kallade till Lund för en
specialvisitation. Det fördes samtal om vad som händer i församlingen och att förhållandena var sådana att
det kunde leda till en eventuell indelningsändring. Biskopen summerade mötetmed att konstatera att man
nu vara tillbaka på ruta ett, det vill säga så som situationen var 2019.

Yttranden

Stiftsstyrelsen har den 10 januari 2022 remitterat ett förslag på indelningsändring av Skanör-Falsterbo
församling och Höllvikens församling. Förslaget var bland annat att de båda församlingama skulle gå
samman den 1 januari 2023 till en församling, samt att namnet på den nya församlingen skulle vara
Höllvikens församling. Yttranden i ärendet har avgivits av följande formella remissinstanser med kort
redogörelse av deras svar. Fullständiga remissyttranden finns som bilagor i ärendet:

MoMlmäktige i Skanör-Falsterbo församling uppger bland annat följande, demotsätter sig
stiltsstyrelsens samlade bedömning att en sammanläggning kommer att skapa bättre förutsättningar för
församlingen att fullgöra den grundläggande uppgiften samt motsätter sig att det föreligger några skäl som
talar för en sammanläggning. Vidare uppger de att det saknas en risk- och konsekvensanalys i förslaget.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



Svenska kyrkan 'är 10 (18)

LUNDS STIFT

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS
STIFTSSTYRELSEN
DATUM FÖR MÖTET TID PLATS

2022-03-23 10:10 - 12:10 Sessionssalen, Kapitelhuset, Kraftstorg 12 B i Lund

Küofullmäktige i Höllvikens församling uppger bland annat följande, de konstaterar att detta inte är

något som de önskarmen förstår allvaret och kommer att agera konstruktivt och kreativt. Om en

sammanläggning beslutas måste detta ske skyndsamt. I stället för en församling vill de att det blir ett
pastorat med namnet Näsets pastorat, där Höllvikens församling och Skanör-Falsterbo församling ingår.

erkoherden i Höllvikens församling avger inget eget yttrande utan uppger att hans yttrande är
samstämmigtmed kyrkoñrllmäktiges.

Vikarierande kyrkoherden i Skanör-Falsterbo församling uppger bland annat följande, han konstaterar att

församlingen idag fullgör den grundläggande uppgiften enligt kyrkoordningen. De har påbörjat arbetet med
att färdigställa församlingsinstruktionen, de förtroendevalda uppvisar en vilja att ta ansvar och skapa
möjligheter för en nystart som egen församling.

Kontraktsmosten i Skytts och Vemmenhögs kontrakt uppger bland annat följande, hon delar stiftsstyrelsens
beskrivning av situationen i Skanör-Falsterbo församling. Enligt hennes uppfattning har kyrkorådets
agerande under den förevarande mandatperioden 2018 - 2021 följt samma mönster, fastän med helt olika
kyrkoherdar. Kontraktsprosten tillstyrker stiñsstyrelsens förslag.

Domkapitlet i Lunds stift tillstyrker förslaget.

Lantmäteriet uppger bland annat följande, de konstaterar att Skanör och Falsterbo är de i sammanhanget
äldsta namnen. Höllviken är en relativ ung bebyggelse som började utvecklas efter etableringen av
Höllvikens station 1910. Mot den bakgrunden är det olyckligt att de allra äldsta namnen försvinner i den
nya församlingsbildningen. Demotsätter sig dock inte det föreslagna namnet.

Institutet för språk och folkminnen uppger bland annat följande, de konstaterar att namnet Höllviken både
som församlingsnamn och som bebyggelsenamn betraktat är ungt: traktnamn blev det 1982, och namn på
en församling blev det först 2002 i en sammanläggning av Rängs- och Stora Hammars församlingar. Med
det föreslagna namnet skuffas de medeltida sockennamnen alltmer i skymundan. De motsätter sig dock inte
det föreslagna nanmet.
Det noteras att förutom de formella remissvaren även inkommit ett antal så kallat spontanremisser med

synpunkter på remissen. Dessa redovisas i särskild ordning.

Stiñssty_relsens överväganden

Stiftsstyrelsen skall enligt kyrkoordningen verka för en ändamålsenlig lokal struktur. Styrelsen ska
fortlöpande följa utvecklingen och snarast initiera åtgärder när det behövs för att bestämmelserna i 2-4 §§
ska kunna följas. 37 kap. 5 §,KO.

Som framgår av ovan beskrivna bakgrund har situationen i Skanör-Falsterbo församling varit problematiskt
undermånga år. I samband med situationen som uppstod 2018 fördes ett flertal samtal med de berörda och
en utredning gjordes av en stiftsjurist och kontraktsprosten. Kyrkorâdets ordförande i Skanör-Falsterbo
träffade biskopen för enskilt samtal, en stiftsjurist och stiftets utredningssekreterare träffade kyrkorâdet i

Justerandes

signatår
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Höllviken för samråd och träffade också kyrkorådets ordförande och vice ordförande samt den
tillförordnande kyrkoherden biskop emerita Christina Odenberg i Skanör-Falsterbo församling, för samtal
och samråd om hurman skulle gå vidare. Under hösten 2019 genomförde biskopen en visitation av Skytts
kontrakt där bland annat ett möte med förtroendevalda och anställda i Skanör-Falsterbo församling
genomfördes.

Ett flertal insatser från stiftets sida har gjorts, på senare tid bland annat utbildning av kyrkorådet våren 2019
tillsammans med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, samt att personal från stiñskansliet har hjälp till
vid ett flertal tillfällenmed att starta upp och processa församlingsinstruktionen. Trots hjälp med

församlingsinstruktionen, enligt ovan, har församlingen inte förmått att ta fram och fatta beslut om ett

pastoralt program enligt 57 kap. 5 § första stycket andra punkten KO. Det ska nämnas att, eftersom
domkapitlet såg positivt på utvecklingen i församlingen och att stiñet hade hjälpt till med att starta upp
församlingsinstruktionsarbetet så beslöt domkapitlet att medge församlingen dispens med att inkommamed

församlingsinstruktionen till utgången av 2021. Med den händelseutveckling som nu har varit kan det
konstateras att så inte skett. Det pastorala programmet ska bland annat ge kyrkoherden de ramar inom vilka
han eller hon ska leda församlingens verksamhet enligt 2 kap. 9 § KO. Även detta faktum kan därmed

sägas stå i strid med den för Svenska kyrkans grundläggande principen om ”gemensamt uppdrag och delat
ansvar” och försvårar dessutom för stiñets tillsyn avseende det sätt på vilket församlingen utför sin
grundläggande uppgift.

Ett avgörande kriterium för att få vara en församling som inte ingår i ett pastorat, är att församlingen kan
fullgöra sina uppgiñer som de är angivna i 2 kap. 1 § KO, se 37 kap. 2 § KO. Det är primärt ñ'åga om att
kunna fullgöra församlingens grundläggande uppgift, och därtill att ta sitt ansvar som bland annat

arbetsgivare.

Under de senaste tre åren har en kyrkoherde blivit avskedad, vilket genomfördes utan att följa
kyrkoordningens bestämmelser om att det skulle ha föregåtts av en befogenhetsprövning, och knappt två år
efter det säger den nuvarande kyrkoherden upp sig från sin tjänst. Anledningen, i likhet med sin
företrädare, är att hon upplevt sig ifrågasatt i sin roll som ledare och högste lokala företrädare för
ämbetslinjen. Hon kan inte längre ta sitt ledningsansvar.
Det som föreskrivs i 37 kap. 2 § KO kan sägas rikta sig till såväl församlingen som till stiftsstyrelse.
Stiñsstyrelsen har ett övergripande ansvar för den lokala strukturen i stiftet enligt 37 kap. 5 § KO och
beslutar enligt 37 kap. 6 § KO i sådana indelningsfrågor som avser församlingar som inte ingåri ett
pastorat. Det innebär att stiftsstyrelsen måste bedöma om församlingen kan fullgöra sina uppgifter i
enlighet med bestämmelserna i 37 kap. 2 § KO. Om så inte bedöms vara fallet, har stiftsstyrelsen
skyldighet att vidta åtgärder. En sådan åtgärd kan gälla att besluta om ändringar i församlingsindelningen.
Som ett generellt villkor bör i så fall gälla att åtgärden på sikt ska ge bättre förutsättningar för
församlingarna att utföra sina uppgifter och där det delade ansvaret mellan kyrkorâdet och kyrkoherde är
en nödvändig förutsättning för det gemensamma uppdraget.

Med beaktande av det ovan nämnda och de inhämtade yttrandena gör stiftsstyrelsen den samlade
bedömningen att i stället för att bilda en ny församling av Skanör-Falsterbo församling och Höllvikens
församling, så ska de två församlingarna bestå men ingå i ett nytt pastorat. Församlingarna behåller sina
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nuvarande namn och pastoratet namn ska vara Näsets pastorat. Indelningsändringen skapar så goda
förutsättningar som möjligt för det nybildade pastoratet att kunna fullgöra den grundläggande uppgiften
samt att även organisatoriska, administrativa som ekonomiska skäl talar för att de två församlingarna
samverkar inom ett pastorat.

Barnkonsekvensanalys

Ett bildande av ett pastorat där Skanör-Falsterbo församling och Höllvikens församling ingår bedöms ge
möjligheter att kunna fullgöra den grundläggande uppgiften samt att även de organisatoriska,
administrativa som ekonomiska effekterna blir positiva för alla och då även för barnen i berörda
församlingar.

Samtal förs.

Magnus Nilsson yttrar sig.

BirgerWernersson yttrar sig.

Roine Olsson yttrar sig och yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Lena Petersson yttrar sig och yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Mats Hagelin yttrar sig och yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Mats Leijman yttrar sig.

Nils Jemqvist yttrar sig och yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Lars-Ivar Ericson yttrar sig och yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Daniel Engström yrkar återremiss medmotiveringen att stiftet noggrant ska samla in synpunkter och
erfarenheter från personal, församling och församlingsbor för att analysera huruvida församlingen
verkligen harmenat allvar i sin strävanmot förbättringar och att detta ska sammanställas för att stiftet ska
kunna ta ett nytt beslut längre fram.

Joakim Persson yttrar sig.

Viveka Söderdahl yttrar sig.

Lars Lundberg yttrar sig och yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ronnie Nilsson yttrar sig.

Bo Sandahl yttrar sig.
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Ordföranden konstaterat att det finns två förslag, arbetsutskottets förslag med rättelse i punkt 3 och
yrkande om att ärendet ska återremitteras.

Ordföranden ställer frågan om beslut ska fattas idag och finner att frågan ärmed ja besvarad.

Daniel Engström meddelar att han inte deltar i beslutet.

Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag och att stiñsstyrelsen beslutar i enlighetmed
arbetsutskottets förslag.

Daniel Engström reserverar sig mot beslutet.

Stiñsdirektommeddelar att paragrafen justeras den 24 mars 2022 kl 09.00 på stiñskansliet, därefter
kommer ett pressmeddelande att skickas ut.

Beslutsunderlag
Remiss
Remissvar
Arbetsutskottets protokollsutdrag § 28/22

Protokollsutdrag
Skanör-Falsterbo församling
Höllvikens församling
Lantmäteriet
Institutet för språk och folkminnen
Kontraktsprosten i Skytts och Vemmenhögs kontrakt

Paragrafen justerad den 24mars 2022.

Justeras
/14

m(2W???Å: M74Kerstin
Enge

Mats H ge
Ordförá Justerare
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§ 47 3 2022-0195

Förslag till tidplan och budgetberedning för budgetarbetet 2023

Stiftssgrelsens beslut
1. Stiftsstyrelsen fastställer föreliggande tidplan för budgetarbetet inför budget 2023, samt utser

arbetsutskottets ledamöter, kansliledm'ng och ekonomichef att vara budgetberedning.

Ärendebeskrivnlng
I ärendet föreligger ett förslag till tidplan f'or budgetberedning 2023, samt förslag att utse arbetsutskottets
ledamöter, kansliledning och ekonomichef att vara budgetberedning.

Beslutsunderla

Förslag till tidplan för budgetberedning 2023.
Arbetsutskottets protokoll § 29/22
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§ 48 8 2022-0222

Omvandling av en del av Lunds likvida medel till placering i befintliga innehav

Stiftsstyrelsens beslut
1. Stiftsstyrelsen beslutar att omvandla 20 miljoner kronor av Lunds stifts likvida medel till att placera

i befintliga innehav med fördelning Kammarkollegiet 7 miljoner kronor i aktier och 7 miljoner kronor
i räntor, Robur 3 miljoner kronor i aktier och 3 miljoner kronor i räntor.

Ärendebeskrivning
Lunds stift har närmare 50 miljoner kronor i likvidamedel. Under 2021 avyttrades aktier för 5 miljoner
kronor eftersom vikten aktier/räntor hamnade i obalans där aktier blev mer än 60 procent av portföljen.
Efter Rysslands invasion av Ukraina har börsen sjunkit snabbt och krañigt Och det råder stor oro kring
utvecklingen framåt. Det kan i sambandmed denna utveckling vara ett bra tillfälle att omvandla en del av
de likvida medel, förslagsvis 20 miljoner kronor, till att placeras i befintliga innehavmed fördelning
Kammarkollegiet 7 miljoner kronor i aktier och 7 miljoner kronor i räntor, Robur 3 miljoner kronor i aktier
och 3 miljoner kronor i räntor.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 34/22

Prgtokollsutdrag
Ekonomichefen
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§ 49 8 2022-0170

Motion till stiftsfullmäktige från Sverigedemokraterna om att etablera en vänrelation i
Förenta staterna

Stiftsstyrelsens beslut
1. Stiitsstyrelsen beslutar att föreslå stiftsfullmäktige anse att motionen är besvarad då biskop Johan

kommer att initiera en utredning för vidare kontaktermed stift i USA.

Ärendebeskrivning
Motion har inkommit till stiftsfullmäktige 2022-02-15 från Sverigedemokraterna angående att etablera en
vänrelation i Förenta statema.

Biskop Johan kommer att initiera en utredning för vidare kontaktermed stift i USA.

Motion från Sverigedemokratema föreligger i ärendet.

Ordföranden ställer frågan om man anser att motionen år besvarad.

Daniel Engström yrkar bifall till motionen.

Ordföranden ställer propositionsordning på arbetsutskottets förslag ochmotförslaget.

Ordföranden finner att süñsstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Daniel Engström reserverar sigmot beslutet.

Daniel Engström meddelar att Sverigedemokratema i stifcsfullmåktige står bakommotionen.

Beslutsunderlag
Motion från Sverigedemokratema
Arbetsutskottets protokoll § 32/22
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§ 50

Anmälan av delegationsbeslut

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

§ 33 stiftsstyrelsens delegationsbeslut 2022-02-24 S 2022-0032:4
efterträdarval i Helsingborgs pastorat

§ 34 stiñsstyrelsens delegationsbeslut 2022-02-24 S 2022-0033:4
efterträdarval i Helsingborgs pastorat

§ 35 stiñsstyrelsens delegationsbeslut 2022-02-24 S 2022-0035:5
etterträdarval i Helsingborgs pastorat

§ 39 stiftsstyrelsens delegationsbeslut 2022-02-24 S 2022-0049:3
eñerträdarval i Sölvesborgs församling

§ 45 stiñsstyrelsens delegationsbeslut 220217 efterträdarval i S 2022-0173 :2
Lomma församling

§ 36 stiftsstyrelsens delegationsbeslut 220216 efterträdarval i S 2022-0036z3
Lomma församling

§ 37 stiftsstyrelsens delegationsbeslut 220216 elterträdarval i S 2022-0037:2
Lomma församling

§ 46 stiñsstyrelsens delegationsbeslut 2022-02-21 angående S 2021-1082:4
visstidsanställning

§ 47 stiftsstyrelsens delegationsbeslut 2022-02-21 angående S 2022-0180:2
visstidsanställning
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§ 48 Stiñsstyrelsens delegationsbeslut 2022-03-23 S 2021-0083:5
projektledare J.J.

§ 49 Stiñsstyrelsens delegationsbeslut 2022-03-23 S 2022-0206:2
rörelseinnovatör A.W

§ 38 stiftsstyrelsens delegationsbeslut 2022-03-01 S 2022-0040:3
efterträdarval i Vellinge-Månstorps församling

§ 51 Stiftsstyrelsens delegationsbeslut 2022-03-14 att bevilja S 2019-067634
kyrkoantikvarisk ersättning 2021 för Tosterups kyrka, akuta
reparationer på långhusets tak och klockornas upphängning

§ 50 stiñsstyrelsens delegationsbeslut 2022-03-10 S 2022-0105:3
efterträdarval i Skivarps församling

§51

Avslutning
Sammanträdet avslutas med välsignelsen.
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