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DATUM FÖRMÖTET Wo' PLATS
2020-11-25 10:00 - 12:00 Sessionssalen, stiñskansliet i Lund samt via Pexip

För stiftelsen Lunds stiftsgârd 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 åretssl'ut 0,7 MKR
SUMMA 4,0MKR

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 stiftsgård drabbats av ekonomiska svårigheter när
antalet besökareminskat på grund av de restriktioner som utfärdats under pandemin, därav stödet till
bönegården.

Ett tjänsteutlåtande föreligger i ärendet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande.
Arbetsutskottets protokoll § 117/20

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Justeras

Mats Hagelin Linda Isberg
Ordförande

Justerandes signatur Utdragbestyrkande
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§ 131 8 2020-0991

Tillfälligt extra stiftsbidrag utifrån kyrkostyrelsens förslag till kyrkomötet

§tiftsstvrelsens förslag till beslut
1. Stiftsstyrelsen beslutar att föreslå stiftsfullmäktige att fastställa föreliggande förslag till fördelning

av stiñsbidraget.

2. Stiftsstyrelsen beslutar att föreslå stiftsfullmäktige att besluta att stiñsstyrelsen äger rätt att göra
omdisponeringar inom ramen för bidraget.

3. Stiftsstyrelsen beslutar att paragrafen ska förklaras omedelbart justerad

Ärendebeskrivning
Stiñsdirektorn föredrar ärendet.

Kyrkostyrelsen har beslutat ett tillfälligt extra stiftsbidrag om sammanlagt 65 000 000 kronor att tillföras
stiften under 2021, vilket kyrkomötet förväntas besluta om vid kyrkomötet i november 2020. Dettamot
bakgrund av att några av stiften under våren uttryckt oro över stiftsgårdamas ekonomiska uthållighet,
medan andra stift har pekat på större diakonala behov hos församlingarna till följd av pandemin. Pengarna
kommer att fördelas ut till stiften som själva får avgöra hurmedlen används.

Under förutsättning att kyrkomötet beslutar enligt kyrkostyrelsens förslag kommer Lunds stift att erhålla
7 600 000 miljoner kronor.

Förslag till fördelning av bidraget:

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

Präst- och diakonmötet är planerat att äga rum under hösten 2021 vilket kommer att vara ett större
arrangemang vilket i budget 2021 saknar finansiering.

Stiftelsen Lunds stiftsgård 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 stift och
SodalitiumMajus Lundense beviljat betalningsfridhet för löpande fakturor (räntor och hyra).

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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