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MÖTESINSTANS

STIFTSFULLMÃKTIGE I LUNDS STIFT
DATUM FÖR MÖTET TID

10:30 - 12:402021-05-21
ajournerat 11.53- 12:05

Mötesdeltagare

Arbetarpartiet - socialdemokraterna (S)
Marie Nielsén*, ej § 8
Robert Stenbeck*
Birger Wernersson, ej § 8
Roine Olsson*, ej § 8
Gun-Britt Penderos*, tjg. ersättare, ej § 10
Kerstin Engle*, ej § 8
Jan OlofRosenberg*
Ulla Britt Mattisson*, ej § 8
Lennart Hallengren*
Claes Block*, tjg. ersättare, ej § 10
Monica Molin*, ej § 10
Kenth Andersson*, ej § 8
AinaModig Lindell*, tjg. ersättare
Lars Stellan Jönsson*, ej § 8
Anne-Marie Hansson*, ej § 8
Pia Ingvarsson*
Borgerligt alternativ (BA)
Elisabeth Kullenberg, ej § 8
Per Jakobsson*
Marianne Åkerblad*, tjg. ersättare, ej § 8
Lena Jönsson*
Samuel Lilja*
UllaMalmgren*, ej § 10
Mats Hagelin*, ej § 8

Jenny Delén*
Centerpartiet (C)
Kristina Backe*
Ann-Marie Johnsson*
Johan Vesterlund*
Aina Svensson*, ej § 8
Anneli Kihlstrand*, ej § 10
Lars Ivar Ericson*, ej § 8
Niklas Larsson
Birte Sandberg*
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)
Sune Karlsson*, ej § 10
Matchen Adébo*, tjg. ersättare
Helena Tengstrand*
Joakim Persson*, ej § 8
Linda Isberg*, ej § 8

Ingrid Petersson

2 (18)

Sammanträdesprotokoll

PLATS

Sessionssalen, Kapitelhuset, Kraftstorg 12 B i Lund,
digitalt via Zoom

Lena Petersson*, ej § 9
Christer Larsson*, ej § 10

Magnus Holst*
Sverigedemokraterna (SD)
Daniel Engström*, ej § 8
Ronnie Nilsson*, tjg. ersättare, ej § 8
Sören Ravn*, ej § 8

Stefan Borg*, ej § 10

Bengt Johansson*
Christer Bengtsson*
Jan-Åke Isaksson*, ej § 10
Fria liberaler i Svenska kyrkan (Fisk)
Per Johansson*
Frimodig kyrka (FK)
Sven Hammarberg*
Dan Sarkar*, §§ 1-11, tjg. ersättare
Magnus Nilsson*
Öppen kyrka- en kyrka för alla (ÖKA)
Emma Stene Jernqvist*
Anders Nihlgård*
Anna Kristin Bertilsson*
Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK)
Linda Sjöö*
Marcus Ekdahl*, tjg. ersättare
Viveka Söderdahl*, ej § 8

Miljöpartister i Svenska kyrkan (MPSK)
Carl-Henrik Henriz*, tjg. ersättare
Kristdemokrater i Svenska kyrkan (KR)
Birger Svensson*, ej § 8
Cecilia Engström*
Övriga
Johan Tyrberg, biskop, ej § 8
Lena Simonsson-Torstensson, stiñsdirektor
Dan Fredriksson*, avdch. avd. f. försutveckling
MarieWojidkow, avdch. avd. f. samverkan
Eirik Ski, 1:e stiftsjurist
Katarina Hallenborg*, avdch. avd. f. egendomsiörv.
Stefan Skoog, ekonomichef
Yvonne Lundquist Fors, stiñsdirektoms sekr.

*) deltar digitalt via Zoom

Justerandes signatur

Ma» Wow'
Utdragsbestyrkande
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MÖTESINSTANS
._ _

STIFTSFULLMÃKTIGE I LUNDS STIFT
DATUM FÖR MÖTET TID PLATS

20210541 10:30 - 12:40 Sess10nssalen, Kapitelhuset, Krattstorg 12 B 1 Lund,
ajoumerat 11.53- 12:05 digitalt via Zoom

§1

Sammanträdets öppnande
Ordförande hälsar de närvarande välkomna till dagens digitala sammanträde via Zoom och kommenterar
att dagens sammanträde består av ordinarie ledamöter samt tjänstgörande ersättare.
Sammanträdet går även att följa via länk på Lunds stifts hemsida.

Ordförande påkallar en tyst minut för avlidne ledamoten i domkapitlet och ersättaren i stiftsfullmäktige
Björn Stigborg som avled den 6 februari 2021.

Stiñsdirektom ger praktiska instruktioner för stiftsfullmäktiges digitala sammanträde ochmeddelar även att
det är tiden på kallelsens första sida som gäller.

Biskop Johan håller därefter andakt.

§2

Upprop

Upprop företas. 62 personer deltar.

§ 3

Val av protokollsjusterare samt dag förlustering
Mats Hagelin och Linda Isberg utses att justera protokollet den 28 maj 2021 kl. 11:00 på stiftskansliet i
Lund.

§4
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.
Ordförande påminner om att en reviderad kallelse skickades permejl den 17 maj 2021, med anledning av
att valberedningens förslag till ledamot i domkapitlet måste följas av fyllnadsval av ersättare i domkapitlet.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Mur/w'
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MÖTESINSTANS

STIFTSFULLMÄKTIGE I LUNDS STIFT
m. I . H.: r r m : 2. vi 'u TID PLATS

2021_05_21
10:30 - 12:40 Sessionssalen, Kapitelhuset, Kraftstorg 12 B i Lund,
ajoumerat 11.53- 12:05 digitalt via Zoom

Sammanträdets behörighet
Stiñsfullmäktiges ordförande har den 7 maj 2021 utfärdat klmgörelsemed kallelse och dagordning till
sammanträdet. Kungörelsen skickades den 7 maj 2021 medmejl till samtliga ledamöter och till ersättarna
för kännedom. Vidare har kungörelse till sammanträdet kungjorts på Lunds stifts anslagstavla och Lunds
stiñs hemsida.

Sammanträdet är korrekt utlyst och behörigt.

§6
Information

Biskop Johan informerar kort om processen med omorganisationen på stiftskansliet i Lund.
Stiftskansliet har ett sparbeting på 18 miljoner kronor för den närmaste femårsperioden och stiftsstyrelsen
har gett kansliledningen i uppdrag att komma med förslag, vilket har genomförts.
Besparingama innebär att man behöverminska antalet anställa med 7,5 tjänster.

Processen har påbörjats och ska vara genomförd innan sommaren 2021ñir att få effekt i budget 2022.
I samband med detta genomförs en omorganisation vilket innebär att nya arbetsformer håller på att tas
fram. Ytterligare en avdelning kommer att inrättas (avdelning för främjande och tillsyn). Till den nya
avdelningen ska en avdelningschef rekryteras, vilket kommer att ske internt.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

QuW/áâtr
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Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSFULLMÄKTIGE I LUNDS STIFT
DATUM FÖR MÖTET TID PLATS

2021_05_21
10:30 - 12:40 Sessionssalen, Kapitelhuset, Krañstorg 12 B i Lund,
ajoumerat 11.53- 12:05 digitalt via Zoom

Beslutsärenden

§ 7 8 2021-0329

Verksamhetsberättelse med årsredovisning för Lunds stift 2020

Stiftsfullmäktiges beslut

1. Stiñsfullmäktige fastställer i enlighet med stiftsstyrelsens förslag Lunds stifts årsredovisnings
resultat och balansräkning för räkenskapsåret 2020 och att årets resultat överförs till balanserat
resultat.

Ärendebeskrivning
Biskop Johan inledermed att kommentera den föreliggande årsredovisningen för Lunds stift.

Han talade om de svårigheter vi alla har konfronterats med under den pågående pandemin. Det var planerat
för verksamheter, menmånga har inte gått att genomföra. Av den anledningen har många av delmålen inte
kunnat uppfyllas.

Det har varit ett år av ständiga omändn'ngar och omplaneringar.

En tanke ñnns nu att stärka vänstiitsarbetet med våra övriga vänstiñ då det internationella arbetet gått
baklänges på grund av att man inte kunnat vidhålla de upprättade kontakterna i den omfattning man önskar.

Ekonomichefen kommenterar resultatet i årsredovisningen.

Kerstin Engle (S) yttrar sig och riktar ett varmt tack till biskop Johan, kansliledning och alla medarbetare
som trots pandemin ändå fört verksamheten framåt. Kyrkan och stiñet har visat sig ha en viktig roll under
denna tid och den kommer att fortsätta att behövas.
Den Socialdemokratiska nomineringsgruppen yrkar bifall till förslaget till årsredovisning för Lunds stiñ
2020 och att årets resultat överförs till balanserat resultat.

Mats Hagelin (BA) yttrar sig och instämmer i Kerstin Engles tack samt yrkar bifall till stiñsstyrelsens
förslag till årsredovisning för Lunds stift 2020.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

b%t>/%
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DATUM FÖR MÖTET TID PLATS

20210541 10:30 - 12:40 Sessionssalen, Kapitelhuset, Kraftstorg 12 B i Lund,
ajoumerat 11.53- 12:05 digitalt via Zoom

Anders Nihlgård (ÖKA) yttrar sig och ställer fråga om vilka tjänster som omfattas av indragningama på
stiftskansliet.
Stiñsdirektorn svarar Anders Nihlgård.

Johan Vesterlund (C) yttrar sig och instämmer i övrigas tack. Årsredovisningen visar vilka utmaningar vi
står inför. Johan Vesterlund konstaterar också att många har vänt sig till kyrkan under pandemitiden.
Johan Vesterlund yrkar bifall till stiftsstyrelsens förslag till årsredovisning 2020.

Ann-Marie Johnsson yttrar sig och instämmer i vad som tidigare sagts samt att vi kan vara stolta över hur
Svenska kyrkan kunnat ställa om och vi ska värna om den andliga hållbarheten.

Lena Petersson (POSK) yttrar sig och ställer sig bakom förslaget till stilisstyrelsens förslag till
årsredovisning för Lunds stiit 2020.

Poängterar dock att det kanske kan vara bra att inför framtiden tänka sig att verksamhetsberättelsen
komprimeras något och görs lite mer lättläst.

Mycket är gjort ochmedarbetarna har kämpat för att hitta nya vägar och Lena Petersson tackar alla som
bidragit och varit med och jobbat.

Digitala möten ska också ses som en möjlighet att även kunna träffas så i framtiden, inte alltid, men ibland.

Kommenterar neddragningar och att det är svårt för alla, både för dem som ska vara kvar och för dem som
inte stannar kvar.

Viveka Söderdahl (ViSK) yttrar sig och instämmer i tidigare tack.

Emma Stene Stjernqvist (ÖKA))'ttrar sig och vill påtala en felskn'vning på sid. 74: under rubriken ska det
stå SEK och inget annat.

Cecilia Engström GQ) yttrar sig och instämmer i tidigare tack samt yrkar bifall till stiftsstyrelsens förslag
till årsredovisning 2020.

Biskop Johan yttrar sig och nämner bl.a. att utträden ur Svenska kyrkan harminskat under pandemiåret.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

0% .r ,a
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MÖTESINSTANS
STIFTSFULLMÄKTIGE I LUNDS STIFT
DATUM FÖR MÖTET TID PLATS

20210541 10:30 - 12:40 Sessionssalen, Kapitelhuset, Kmñstorg 12 B i Lund,
ajom'nerat 11.53- 12:05 digitalt via Zoom

Jan-Åke Isaksson (SD) yttrar sig och framför tack i enlighet med tidigare framföranden samt yrkar bifall
till stiñsstyrelsens förslag till årsredovisning för Lunds stift 2020.

Jan-Åke Isaksson vill dock göra ett påpekande angående sid 95 i årsredovisningen, att Bengt-Olof
Bengtssons namn saknas för ersättarna i stiftsfullmäktige. Detta noteras.

Dan Sarkar (SD) ställer ñ'åga angående tabellen på sid 45 i verksamhetsberättelsen.

Ordförande konstaterar att det härefter inte föreligger ytterligare önskemål om yttrande och ställer fråga om
man är redo att gå till beslut och finner frågan besvaradmed ja.

Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse och förslag till årsredovisning för Lunds stift 2020
Stiftsstyrelsens protokoll § 40/21

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

U“Qêt' i? /Åy
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STIFTSFULLMÃKTIGE I LUNDS STIFT
DATUM FÖR MÖTET TID PLATS

____

20210541 10:30 - 12:40 Sessionssalen, Kapitelhuset, Kraftstorg 12 B i Lund,
ajoumerat 11.53- 12:05 digitalt via Zoom

§ 8 8 2021-0451

Revisionsberättelse för Lunds stift 2020
Ordförande överlämnar ordförandeskapet till 1 :e vice ordförande.

Stiftsfullmäktiges beslut
1. Stiftsfullmäktige beslutar bevilja stiftsstyrelsens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för

räkenskapsåret 2020.

Noteras att stiñsstyrelsens ledamöter och ersättare ej deltar i beslutet.

Ärendebeskrivning
I ärendet föreligger Revisionsberättelse för Lunds stift 2020.

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse, se Verksamhetsberättelse och årsredovisning för Lunds stift 2020

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

vara*
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1537 ET TID PLATS

20210521 10:30 - 12:40 Sessionssalen, Kapitelhuset, Kraftstorg 12 B i Lund,
ajournerat 11.53- 12:05 digitalt via Zoom

§ 9 PLT 2021-0065

Årsredovisning för Lunds stifts prästlönetillgángar 2020

Stiftsfullmäktiges beslut
1. Stiftsfullmäktige fastställer i enlighet med egendomsnämndens förslag Lunds stifts

prästlönetillgångars årsredovisning resultat och balansräkning för räkenskapsåret 2020.
2. Stiftsfullmäktige beslutar om vinstdisposition i enlighet med egendomsnämndens förslag.

Ärendebeskrivning
Egendomsnämndens ordförande Anneli Kihlstrand (C) kommenterar årsredovisning för Lunds stifts
prästlönetillgångar 2020.

Enligt 46 kap 6 § kyrkoordningen skall årsredovisningen för prästlönetillgångarnas förvaltning senast den 1

juli varje år överlämnas till församlingarna och kyrkostyrelsen. I redovisningen skall det för varje
församling anges hur stort belopp som motsvarar församlingens andel i nettovinsten.
Stiftet skall enligt 46 kap 7 § kyrkoordningen senast i samband med att det lämnar sin årsredovisning för
prästlönetillgångarnas förvaltning, betala ut församlingarnas andelar av nettovinsten på denna förvaltning.

Balansomslutningen per bokslutsdagen var 1 733 miljoner kronor. Årets utdelningsbara resultat efter skatt
var 70 miljoner kronor. Egendomsnämnden föreslår att av årets resultat på 70 miljoner kronor delas 68
miljoner kronor ut och resterande 2 miljoner kronor överförs till balanserade vinstmedel. Den totala
utdelningen blir 68 miljoner kronor, vilket är likamycket som föregående år.

Den särskilda utjämningsavgiften betalas direkt till Svenska kyrkans nationella nivå.

Utdelningen till församlingarna kommer att ske senast den 1 juli 2021 med 340 kronor per andel.

Anneli Kihlstrand (C) yrkar bifall till förslaget och föreslagen utdelning.

Lars Ivar Ericson (C) yttrar sig och riktar ett tack till förtroendevalda och anställda för utfört arbete samt
yrkar bifall till förslaget.
Claes Block (S) instämmer i tacket och yrkar bifall till förslaget.

Beslutsunderlag
Förslag till årsredovisning för Lunds stifts prästlönetillgångar
Egendomsnämndens protokoll § 20/21
Stiñsstyrelsens protokoll § 37/21

Justaandes signatur Utdragswtyrkande

“lä/1%*
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Sammanträdesprotokoll

:VETESINSTANS
STIFTSFULLMÃKTIGE I LUNDS STIFT
DATUM FÖR MÖTET *in PLATS

2021_05_21
10:30 - 12:40 Sessionssalen, Kapitelhuset, Krañstorg 12 B i Lund,
ajoumerat 11.53- 12:05 digitalt via Zoom

§ 10 PLT 2021-0065

Signerad revisionsberattelse för Lunds stifts prästlönetillgångar 2020

Stiftsfullmäktiges beslut
1. Stiftsfullmäktige beslutar att bevilja egendomsnämndens ledamöter och ersättare ansvarsñihet för

räkenskapsåret 2020.

Noteras att ingen av egendomsnämndens ledamöter och ersättare deltar i beslutet.

Ärendebeskrivning
I ärendet föreligger Revisionsberättelse för Lunds stifts prästlönetillgångar.

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse för Lunds stiñs prästlönetillgångar

Sammanträdet ajoumeras kl 11:53-12:05

Nytt upprop företas.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

LWM
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STIFTSFULLMÄKTIGE I LUNDS STIFT
DATUM FÖR-NTÖTET

”
TID PLATS

2021_05_21
10:30 - 12:40 Sessionssalen, Kapitelhuset, Krañstorg 12 B i Lund,
ajournerat 11.53- 12105 digitalt via Zoom

§ 1 1 PLT 2021-0061

Förslag till Kapltalförvaltningspolicy för Lunds stifts prästlönetillgångar

Stiftsfullmäktiges beslut

1. Stiftsfullmäktige beslutar i enlighet med egendomsnämndens förslag att fastställa
Kapitalförvaltningspolicy för Lunds stifts prästlönetillgångar.

Ärendebeskrivning
Avdelningschefen för avdelning för egendomsförvaltning föredrar det föreliggande förslaget till
Kapitalförvaltningspolicy för Lunds stifts prästlönetillgångar.

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

Beslutsunderlag
Förslag till kapitalförvaltningspolicy för Lunds stifts prästlönetillgângar
Tjänsteutlåtande
Egendomsnämndens protokoll § 17/21

Stiftsstyrelsens protokoll § 38/21

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

“89me
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STIFTSFULLMÃKTIGE I LUNDS STIFT
DATUM FÖWÖTET TID PLATS

20210541 10:30 - 12:40 Sessionssalen, Kapitelhuset, Kraftstorg 12 B i Lund,
ajoumerat 11.53- 12:05 digitalt via Zoom

§ 12 8 2021-0392

Deltagande på distans

Stiftsfullmäktiges beslut
1. Stiñsfullmäktige fastställer i enlighet med stiñsstyrelsens förslag att:

- ledamöter får delta i stiftsfullmäktiges sammanträden samt de underliggande organens
sammanträden på distans,

- detta sker genom ljud- och bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan
se och höra varandra och delta på lika villkor,

- det är ordföranden i respektive organ som beslutar om sammanträdet ska hållas på distans samt
- att en ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid sammanträdet.

Ärendebeskrivning
1:e stiñsjuristen föredrar ärendet.

Genom en ändring i kyrkoordningen har det öppnats upp enmöjlighet att kunna hålla sammanträden på
distans om stiñsfullmäktige beslutar det för sig själv och för underliggande organ som t.ex. stiñsstyrelsen,
egendomsnämnden och olika utskott. Bestämmelsen trädde i kraft den 1 januari 2020, 3 kap. 17 a §
kyrkoordningen.

Kyrkostyrelsen har sedan under våren 2020 kommit med en ytterligare bestämmelse om möten på distans
som gäller under extra ordinära situationer som den nuvarande pandemin. Den bestämmelsen underlättar
möten på distans då det inte ställs krav på både ljud- och bildöverföring utan det kan räcka med bara
ljudöverföring. Denna bestämmelse tillkom eftersom de flesta kyrkofullmäktige och stiftsfullmäktige ännu
inte hade hunnit ta beslut om att tillåta deltagande på distans och pandemin var ett faktum. När pandemin
är över finns dock grundbestämmelsen i 3 kap. 17 a § i kyrkoordningen kvar.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande angående Deltagande på distans
Stiñsstyrelsens protokoll § 43/21

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

“21%
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MÖTESINSTANS

STIFTSFULLMÃKTIGE I LUNDS STIFT
DATUM FÖR MÖTET TlD PLATS

20210541 10:30 - 12:40 Sessionssalen, Kapitelhuset, Kiaftstorg 12 B i Lund,
ajoumerat 11.53- 12:05 digitalt via Zoom

§ 13 5 2021-0308

Förslag på ändrat målkapital

Stiftsfullmäktiges beslut

1. Stiftsñillmäktige fastställer att Lunds stiñ vid innevarande mandatperiods slut ska ha ett målkapital
som motsvaras av eget kapital uppgående till 80 miljoner kronor.

Ärendebeskrivning
Ekonomichefen föredrar det föreliggande förslaget på ändrat målkapital.

Sven Hammarberg (FK) ställer en fråga som ekonomichefen besvarar och yrkar bifall till förslaget.

Beslutsunderlag
Förslag på ändrat målkapital
Stiñsstyrelsens protokoll § 39/21

Justaandes signatur Utdragsbestyrkande
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2021_05_21
10:30 - 12:40 Sessionssalen, Kapitelhuset, Kraftstorg 12 B i Lund,
ajournerat 11.53- 12:05 digitalt via Zoom

5 14 3 2021-0452

Fyllnadsvval av ledamot till domkapitlet för återstoden av mandatperioden

Stiftsfullmäktiges beslut
1. Stiñsfulhnäktige beslutar i enlighetmed valberedningens förslag att välja AinaModig Lindell (S)

till ny ledamot i domkapitlet för återstoden avmandatperioden.

Ärendebeskrivning
Valberedningen föreslår att AinaModig Lindell (S) föreslås till ny ledamot i domkapitlet.

Magnus Nilsson (FK) yttrar sig och föreslår Samuel Flyman till ny ledamot i domkapitlet.

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till ny ledamot i domkapitlet.

Magnus Nilsson (FK) yttrar sig.
Niklas Larson (C) yttrar sig.
Lennart Hallengren (S) yttrar sig.

Ordföranden ställer fråga om det är nog med förslag och finner frågan besvaradmed ja.
Då det gäller ett personval ska, enligt ordförande, en sluten omröstning företas.

Röstningen genomförs digitalt med följande resultat:

60 st ledamöter avger svar.

Valberedningens förslag får 52 röster.

Magnus Nilssons förslag får 4 röster.

4 st avstår.

Ordförande finner att valberedningens förslag har fått flest röster.

Justa'andes signatur Utdragsbestyrkande

“ll/12%”
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§ 15 S 2021-0477

Fyllnadsval av ersättare till domkapitlet för återstoden av mandatperiodenv

Stiftsfullmäktiges beslut
1. På förslag av valberedningen beslutar stiftsfullmäktige att välja Dan Orvegren (S) till ny ersättare i

domkapitlet under återstoden av mandatperioden.

Justerandes signatur / Utdragsbestyrkande

”Ek/M
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§ 16 5 2020-0996

Motion till stiftsfullmäktige från Miljöpartlster I Svenska Kyrkan (MPSK) angående
Studiecirkel om Ett biskopsbrev om klimatet

Stiftsfullmäktiges beslut
1. Stiftsfullmäktige beslutar i enlighet med stiftsstyrelsens förslag att anse motionen besvarad då

Sensus studieförbund har påbörjat arbetet med att ta fram en samtalsguide till Ett biskopsbrev om
klimatet, som församlingar/pastorat kan starta studiecirklar efter, i samarbete med Sensus.

Ärendebeskrivning
En motion har inkommit till stiftsfullmäktige frånMPSK angående att en studiecirkel om Ett biskopsbrev
om klimatet bör startas i Lunds stift.

Stiitsfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 2020-11-27 att remittera motionen till stiftsstyrelsen för
beredning och beslut.

Sensus studieförbund har påbörjat arbetet med att ta ñam en samtalsguide till Ett biskopsbrev om klimatet.
När samtalsguiden är framtagen kan församlingar/pastorat starta studiecirklar i samarbete med Sensus.

Carl Henrik Henriz (MPSK) yttrar sig och anser att motionen endast är delvis besvarad.

Lennart Hallengren (S) yttrar sig.
Ronnie Nilsson (SD) yrkar bifall till förslaget.
Niklas Larsson yrkar (C) bifall till förslaget.

Beslutsunderlag
Motion frånMPSK, Miljöpartister i Svenska kyrkan
Stiftsstyrelsens protokoll § 14/21

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 17 5 2021-0379

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

Stiftsfullmäktiges beslut
1. Stiftsfullmäktige beslutar ta emot motionen och överlämna den till stiñsstyrelsen för beredning.

Beslutsunderla
Inkommen motion frånMPSK föreligger i ärendet.

Justerandes signatur Utdmgsbestyrkaude

Halva
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§18

Frågor
Inga frågor har inkommit.

§19

Avslutning
Ordförande tackar biskop Johan, presidiet och övriga närvarande för ett väl genomfört sammanträde samt
önskar alla en trevlig sommar.

Ordförande uttrycker en förhoppning om att alla ska kunna mötas fysiskt på nästa stiñsfullmäktige-
sammanträde den 26 november 2021.

1:e vice ordförande tackar ordföranden och önskar denne detsamma.

Biskop Johan önskar alla lycka till i valet i september.

Därefter förklarar ordförande sammanträdet avslutat.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

war


