
STIFTSSTYRELSEN I
STOCKHOLMS STIFT
Arbetsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-02-01 1(16)

Plats och tid

Beslutande

Ersättare

Stiftskansliets, möteslokalen Domkyrka, Klara Södra kyrkogata l,
kl. 15:00-15:50

Olle Burell, ordförande i stället for biskop Eva Brunne
Ulla Birgersdotter
Irene Pierazzi

Daniel Sunesson
Jan Olov Sundström

Daniel Larson, Stefan Ulfswärd, Amanda Valldor, Margaretha Herthelius,
Georg Lagerberg

övriga deltagande Stiftsdirektor Fredrik Lidé och stiftsdirektor Birgitta Odmark och
kanslisekreterare Jan-Åke Engfors, sekreterare.

Utses au justera ulla Birgersdotter

Justeringens
plats och tid

Sekreterare

Ordförande

Stiftskansliet, 2017-02-0'~)-

Olle Burell

Paragraf 1-26

Justerande
'iiU^-e- ÄL^ /

Ulla Birgersdotter

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum 2018-02-01

Datum för anslags

uppsättande 2018-02-0^

Förvaringsplats

för protokollet Stiftskansliets expedition

Underskrift

Datum för anslags

nedtagmde 2018-02- ?8

Justerande Utdrag



STIFTSSTYRELSEN I
STOCKHOLMS STIFT
Arbetsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
S ainm anträd esdaium

2017-02-QL 206)

AU § l SS 2018-0025

Återbesättningsprövning av tjänsten som stiftsadjunkt for mångfaldsarbete

Gunnel Kjellermo har sagt upp sig från tjänsten som stiftsadjunkt för mångfaldsarbetet
med omfattningen 100 procent av heltid i samband med att hon går i pension den 19 mars
2018.

På sammanträdet anhåller stiftsdirektor Fredrik Lidé om att ifrågavarande tjänst får
återbesättas.

Arbetsutskottet beslutar

att tjänsten som stiftsadjunkt för mångfaldsarbetet med omfattningen 100 procent av
heltid far återbesättas.

AU §2 SS 2018-0026

Återbesättningsprövning av tjänsten som administratör på
utvecklingsavdelningen

Lena Hedström har sagt upp sig från tjänsten som administratör på
utvecklingsavdelningen med omfattningen 100 procent av heltid.

Hedström slutade i praktiken sin anställning på stiftskansliet i oktober 2017 för att
vidareutbilda sig. Tillsvidareanställningen upphör dock först 18 januari 2019.

På sammanträdet anhåller stiftsdirektor Fredrik Lidé om an ifrågavarande tjänst som är
vakant sedan oktober 2017 får återbesättas omedelbart.

Arbetsutskottet beslutar

att tjänsten som administratör på utvecklingsavdelningen med omfattningen 100 procent
av heltid får återbesättas.

AU §3 SS 2018-0027

Återbesättningsprövning av tjänsten som stiftsadjunkt for arbete med idealitet,
gudstjänstutveckling och 0-18.

Rickard Olofsson har sagt upp sig från tjänsten som stiftsadjunkt för arbete med idealitet,
gudstjänstutveckling och 0-18 med omfattningen 100 procent av heltid fr. o.m. den l april
2018.
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På sammanträdet anhåller stiftsdirektor Fredrik Lidé om att ifrågavarande tjänst får
återbesättas.

Arbetsutskottet beslutar

att tjänsten som stiftsadjunkt för gudstjänstutveckling m.m. med omfattningen 100
procent av heltid far återbesättas.

AU §4 SS 2018-0028

Bidragshantering FIödesschema 2018 inför 2019

Föreligger av stiftskansliet framtaget förslag till flödesschema för hantering av
verksamhets-, projekt- och organisationsbidrag for år 2018.

Ärendet föredras på sammanträdet av stiftsdirektor Fredrik Lidé, utifrån att det inte finns
något beredande verksamhetsutskott. Här nämns att bidragsansökningarna kommer att
hanteras genom en utökad kansliberedning med rapport till arbetsutskottet den 17 maj
och förslag till beslut den 23 augusti. Beslut om fördelning fattas av stiftsstyrelsen 21
september 2018.

Efter avslutad föredragning föreslår Olle Burell att det görs en återkoppling till
arbetsutskottet redan 5 april så att utskottet kan inkomma med värdefulla synpunkter
inför den fortsatta kansliberedningen.

Arbetsutskottet beslutar

att anta föreliggande förslag till flödesschema för med det ovan föreslagna tillägget.

AU §5 SS 2018-0029

Angående fördelning av medel till arbetet med asylsökande och flyktingar
under 2018

Föreligger promemoria från Kyrkokansliet i Uppsala, daterad 2017-12-18, med förslag
till fördelning av 60 mkr. till arbetet med asylsökande och flyktingar under 2018.

Bakgrunden är att det vid 2017 års kyrkomöte beslutades att ställa 60 mkr. till
kyrkostyrelsens förfogande för arbetet med asylsökande och flyktingar under 2018.
Föreliggande förslag till kyrkostyrelsen till fördelning innebär att Stockholms stift
tilldelas 5. 412. 900 kr. Stiftet beslutar sedan hur medlen avsedda for arbetet med

asylsökande och nyanlända i församlingar och pastorat fördelas inom stiftet. Stiften ska
skyndsamt besluta om fördelningen till församlingar och pastorat. Medlen ska användas
under 2018 och återrapporteras i början av 2019.

Ärendet föredras på sammanträdet av stiftsdirektor Fredrik Lidé, varvid föreslås att stiftet
följer den sedan tidigare gällande strukturen för fördelning av dessa medel, d. v. s. yy

Justerande Utdrag



STIFTSSTYRELSEN I
STOCKHOLMS STIFT
Arbetsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-02-01 4(16)

stiftskansliets handläggare bereder förslag till fördelning och stiftsdirektorn beslutar om
fördelning. Eftersom det handlar om beslut på delegation anmäls besluten till
arbetsutskottet och stiftsstyrelsen på sedvanligt sätt.

Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta

att delegera beslutanderätten beträffande fördelning av medel till arbetet med asylsökande
och flyktingar under 2018 till stiftsdirektom för utvecklingsavdelningen, i enlighet med
ovan redovisat förslag.

AU §6 SS 2018-0030

Fastställande av instruktion för de av stiftsstyrelsen inrättade utskotten under
mandatperioden 2018-2021

Föreligger av stiftsdirektor Birgitta Ödmark upprättad tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-12, med
förslag till instruktion för de av stiftsstyrelsen inrättade utskotten att gälla under mandatperioden
2018-2021.

Förlaget omfattar de sedan tidigare inrättade utskotten är arbetsutskottet, kapitalforvaltnings-
utskottet, valutskottet och egendomsutskottet. Till detta kommer också ett internationellt utskott
för hantering av internationella frågor som ännu inte har inrättats.

Ärendet föredras på sammanträdet av stiftsdirektor Birgitta Ödmark, varvid föreslås att
kapitalförvaltningsutskottet även far till uppgift att hantera frågor rörande stiftelseförvaltningen.

Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta

att fastställa föreliggande förslag till instruktion för de av stiftsstyrelsen inrättade utskottet
under mandatperioden 2018-2021, med ovan föreslagna tillägg för
kapitalforvaltningsutskottet.

AU §7 SS 2018-0031

Inrättande av ett internationellt utskott samt fastställande av en närmare
instruktion för utskottet

Föreligger av stiftsdirektor Fredrik Lidé upprättad tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-15,
med förslag till inrättande av ett internationellt utskott för hantering av internationella
frågor samt förslag till en närmare instruktion för utskottet.

Av den närmare instruktionen framgår utskottets uppdrag, sammansättning och hur
utskottet ska arbeta. På sammanträdet redogörs för några smärre justeringar i
instruktionen.

Justerande Utdrag
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Jan-Olov Sundström tillstyrker föreliggande förslag, men vill skicka med att man tänker
brett inför nomineringarna, så att de som föreslås ingå i utskottet verkligen är intresserade
av och engagerade i arbetet kring de internationella frågorna.

Daniel Larsson efterfrågar också en närmare precisering av vilka ärenden som ska
beredas av utskottet.

Olle Burell föreslår att ärendet vad gäller valet av ledamöter och ersättare i utskottet
överlämnas till stiftsstyrelsen utan arbetsutskottets förslag till beslut.

Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta

att inrätta ett internationellt utskott for hantering av internationella frågor for
mandatperioden 2018-2021,

att uppdra år stiftskansliet att närmare preciseras vilka ärenden som ska beredas av utskottet,

att fastställa föreliggande förslag till närmare instruktion for internationella
utskottet, samt

att överlämna ärendet avseende val av ledamöter och ersättare i utskottet till

stiftsstyrelsen utan eget förslag till beslut.

AU §8 SS 2018-0032

Överföring av stiftets lönehantering till stiftets servicebyrå våren 2018

Föreligger av stiftsdirektor Birgitta Ödmark upprättad tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-
23, med förslag att stiftskansliet tecknar avtal med stiftets servicebyrå avseende personal-
och löneadministration inkl. arvodeshantering under våren 2018, i samband med att
stiftskansliets lönehandläggare avslutar sin tjänst.

Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta

att Stockholms stift under våren 2018, dock senast l juli 2018, tecknar avtal med
stiftets servicebyrå gällande köp av tjänsten personal- och löneadministration.

AU §9 SS 2018-0033

Uppdaterad delegationsordning gällande servicebyrän

Föreligger av stiftsdirektor Birgitta Ödmark upprättad tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-
22, med förslag till ändrad styrning och operativ ledning av stiftets servicebyrå
omfattande förslag till uppdaterad delegationsordning.

På sammanträdet föredras ärendet av stiftsdirektor Birgitta Odmark, varvid påpekas att
där det i skrivelsen står kapitalforvaltningsutskottet ska det stå arbetsutskottet.

é^ '^s
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Förslaget innebär således att styrningen av verksamheten delegeras till stiftsstyrelsens
arbetsutskott.

Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta

att delegera styrning av verksamheten inom ramen for Servicebyrån till
arbetsutskottet innefattande utvecklingsfrågor, budgetplanering och
resultatuppfoljning, samt

att fastställa föreliggande förslag till uppdaterad delegationsordning för den
operativa ledningen av servicebyrån.

AU § 10 SS 2018-0034

Delegation av beslut avseende utdelning av medel ur Stockholms stifts
fonder

Stiftsstyrelsen i Stockholms stift förvaltar ett antal stiftelser, vars avkastning till viss del
skall användas för utdelning bland behövande inom Stockholms stift. Förvaltningen
omfattar för närvarande följande stiftelser:
. Augusta Ramsays stiftelse för välgörande ändamål,
. Elin och Ale Sahlins stiftelse,
. Fredrik Thalins stiftelse,

* Soopska stiftelsen,
. Stockholms stifts stiftelse för behövande,
. Stockholms stifts stiftelse for behövande efterlevande till präster, prästkandidater m. fl.,
. Hulda Björklunds stiftelse, samt
. Gustav Vasa gården.

Ansökan om bidrag ur Stockholms stifts fonder, utgörande avkastningsmedel från ovan
redovisade stiftelser förvaltade av Stockholms stift, skall göras genom den egna
hemförsamlingen på särskild blankett som framtagits av stiftskansliet men som tillhandahålls
av församlingen. För varje stiftelse finns statuter som närmare anger destinatärskretsen, d. v. s.
den målgrupp som stiftelsen ska främja ekonomiskt.

Föreligger av stiftsdirektor Birgitta Ödmark upprättad tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-
22, med förslag till delegation av beslut om utdelning av medel ur Stockholms stifts
fonder.

Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta

att delegera beslut om utdelning av bidrag ur stiftets fonder i ovannämnda stiftelser
enligt ovan till stiftsjurist Anna Sundelius, att gälla fr.o.m. l mars 2018.

^
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AU § 11 SS 2018-0035

Förordnande av ny innehavare av konsulenttjänst för konfirmander i behov av
särskilt stöd

Föreligger av biskop Eva Brunne och stiftsdirektor Fredrik Lidé upprättad tjänsteskrivelse, daterad
2018-01-16, med förslag till förordnande av ny innehavare av konsulttjänst som
konfirmandkonsulent med särskilt ansvar över frågor rörande konfirmander i Stockholms stift i
behov av särskilt stöd, med omfattningen 10 procent av en heltidstjänst.

Sedan l januari 2004 har Stockholms stift en tjänst som konfirmandkonsulent med ansvar för
konfirmander i behov av särskilt stöd. Tjänsten ska innehas av en forsamlingsmedarbetare som
utöver ordinarie tjänst i församlingen arbetar fyra timmar i veckan åt stiftskansliet, motsvarande
10 procent av en heltid. Tjänsten tillsätts av biskopen.

Den 31 december 2016 gick förordnandet utfärden senaste tjänsteinnehavaren, Monika Larsson.

Arbetsutskottet beslutade i § 76/20 17-08-24 att tillåta att tjänsten fick återbesättas.

Arbetsutskottet beslutar

att forsamlingspedagog Mattias Svensson i Västermalms församling forordnas som
konfirmandkonsulent för konfirmander med särskilda behov, med omfattningen
10 procent av heltid,

att förordnandet gäller i fem år, fr. o. m. den l mars 2018 t. o. m. 28 februari 2023,
samt

att tjänsten arvoderas utifrån praxis och omfattar fyra arbetstimmar per vecka
utifrån ordinarie arbetstid.

AU §12 SS 2018-0036

Utseende av nya representanter till regionala samrådsgruppen

Föreligger av kanslisekreterare Jan-Åke Engfors upprättad tjänsteskrivelse, daterad 2018-
01-24, angående den regionala samrådsgruppen for det kyrkliga kulturarvet i Stockholms
stift och stiftsstyrelsens val av representanter for stiftets församlingar och pastorat.

Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta

att utse två representanter for stiftets församlingar och pastorat till regionala
samrådsgruppen for mandatperioden 2018-2021 .

Arbetsutskottet beslutar vidare

att överlämna ärendet beträffande valet av representanter till stiftsstyrelsen utan
eget förslag till beslut. ^ 1^
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AU §13 SS 2018-0037

Val av representant till styrgruppen för sjukhuskyrkoarbetet

Stiftsstyrelsen har att utse en representant for stiftsstyrelsen till styrgruppen for
sjukhuskyrkoarbetet för mandatperioden 2018-2021.

Stiftsstyrelsens representant i styrgruppen for sjukhuskyrkoarbetet var under föregående
mandatperiod Jan-Olov Sundström.

Arbetsutskottet beslutar

att överlämna ärendet till stiftsstyrelsen utan eget förslag till beslut.

AU §14 SS 2018-0038

Val av representanter till styrgrupp for samverkansprojekt kring
mångfaldstjänster mellan Stockholm, Västerås, Strängnäs, Uppsala och Visby
stift

Stiftsstyrelsen har att utse två representanter, en ordinarie och en ersättare, för att
tillsammans med stiftsdirektor Fredrik Lidé representera Stockholms stift i styrgruppen
for projektet "Samverkan kring mångfaldstjänster" for mandatperioden 2018-2021.

Bakgrunden är den att stiftsdirektorer i Stockholms, Strängnäs, Uppsala, Visby och Västerås stift
under hösten 2016 såg ett behov av att inför framtiden göra en gemensam översyn gällande
mångfaldsfrågor for den framtida kompetensforsörjningen genom ett gemensamt projekt.

Syftet med ett for stiften gemensamt projekt är att finna former for en praktisk konkret samverkan
mellan berörda stift och samverkan i stöd och främjande for stiftets arbete i dess församlingar och
pastorat kring mångfaldsfrågor. Syftet är att genom samverkan kunna bibehålla gott stöd till
(Brsamlingama och pastoraten med hög professionalitet och kompetens, trots minskade
ekonomiska resurser for respektive stift samtidigt som bredden av mångfaldsfrågor ökar.

Stiftsstyrelsen beslutade i §67/2017-09-13 att utse Georg Lagerberg till ordinarie och Daniel
Larsson till ersättare i styrgruppen för återstoden av föregående mandatperiod.

Arbetsutskottet beslutar

att överlämna ärendet till stiftsstyrelsen utan eget förslag till beslut.

1^ u
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AU §15 SS 2018-0039

Val av representant till styrelsen för Rådgivningsbyrän

Stiftsstyrelsen har att utse stiftsstyrelsens representant i styrelsen for Rådgivningsbyrån
för mandatperioden 2018-2021.

Stiftsstyrelsens representant i styrelsen for Rådgivningsbyrån var under föregående
mandatperiod Irene Pierazzi.

Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta

att överlämna ärendet till stiftsstyrelsen utan eget förslag till beslut.

AU §16 SS 2018-0040

Val av representanter för att utse mottagare av Ceciliapriset

Stiftsstyrelsen har an utse två representanter för stiftsstyrelsen till den jury som har att
utse mottagare av Ceciliapriset under mandatperioden 2018-2021 .

Ceciliapriset tilldelas en person som på ett förtjänstfullt sätt har verkat för musiken i
Stockholms stifts församlingar.

Arbetsutskottet beslutar

att överlämna ärendet till stiftsstyrelsen utan eget förslag till beslut.

AU §17 SS 2018-0041

Val av representant för att utse mottagare av Ungdomsledarstipendiet

Stiftsstyrelsen har att utse en representant för stiftsstyrelsen till den jury som har att utse
mottagare av ungdomsledarstipendiet under mandatperioden 2018-2021.

Ungdomsledarstipendiet tilldelas en person som på ett förtjänstfullt sätt som
ungdomsledare har gjort betydande insatser for ungdomar i Stockholms stift.

Stiftsstyrelsens representant i juryn var under förra mandatperioden Kerstin Rossipal.

ArbetsutskoUet beslutar

att överlämna ärendet till stiftsstyrelsen utan eget förslag till beslut.

Justerande
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AU §18 SS 2017-0224

Inbjudan till stiftsstyrelseöverläggningen den 6 mars 2018 i Uppsala

Föreligger inbjudan från Kyrkokansliet i Uppsala till stiftsstyrelseöverläggningen
tisdagen den 6 mars 2018 i Uppsala.

Detta är den första överläggningen for mandatperioden och varje stiftsstyrelse är denna
gång välkomna att låta hela styrelsen delta.

Arbetsutskottet beslutar

an notera till protokollet att arbetsutskottet tagit del av inbjudan, samt

an överlämna inbjudan till stiftsstyrelsen för kännedom.

AU §19 SS 2017-0224

Angående samråd om förvaltning av prästlönetillgångar m. m. under 2018

Enligt tidigare erhållen och delgiven information från Kyrkokansliet i Uppsala kommer
kyrkostyrelsen att inbjuda till samråd om förvaltning av prästlönetillgångar m. m. i
Uppsala onsdagen den 17 oktober 2018. -

Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta

att låta ordförande och vice ordförande i egendomsutskottet samt två från
stiftsstyrelsen representera Stockholms stift vid samrådet i Uppsala den 17
oktober 2018.

Arbetsutskottet beslutar vidare

att överlämna ärendet beträffande val av representanter från stiftsstyrelsen till
styrelsen utan eget förslag till beslut.

AU §20 SS 2018-0042

Delgivning av ny kontraktsprostinstruktion fastställd 2017

Föreligger for arbetsutskottets och stiftsstyrelsens kännedom av biskop Eva Brunne
fastställd instruktion för kontraktsprostar, daterad 2017-11-29, med redovisning av
kontraktsprostens uppdrag.

Av instruktionen framgår också de olika uppgifter kontraktsprosten har i förhållande till
biskop, kontraktets präster och diakoner samt kontraktets kyrkoherdar och vidare övriga
uppgifter som tillkommer uppdraget som kontraktsprost.

Vf ^
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Arbetsutskottet beslutar

att notera till protokollet att arbetsutskottet tagit del av kontraktsprostinstruktionen, samt

att överlämna den till stiftsstyrelsen for kännedom.

AU §21 SS 2018-0013

Utseende av stiftsstyrelsens representanter i arbetsgruppen för planering av
biskopsvalet 2019

Föreligger skrivelse från biskop Eva Brunne, daterad 2018-01-10, där biskopen meddelar
att hon avser gå i pension under hösten 2019. Datum fastställs först efter att ärkebiskopen
och Uppsala domkyrka gett klartecken for datum då vigning av ny biskop kan ske.

Enligt 8 kap. l § kyrkoordningen ansvarar stiftsstyrelsen för genomförandet av
nomineringsvalet och valet av ny biskop. Det senare sker samarbete med domkapitlet.
För detta ska stiftsstyrelsen fastställa en informations- och tidsplan samt utse
representanter till en arbetsgrupp och en samrådsgrupp.

Ärendet föredras på sammanträdet av stiftsdirektor Birgittas Odmark, varvid
framkommer an stiftsstyrelsen först har att utse en arbetsgrupp för planering av valet av
ny biskop.

Olle Burell föreslår att arbetsgruppen utgörs av ordinarie ledamöter i arbetsutskottet.

Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta

att till arbetsgrupp för planering av valet av ny biskop utse ordinarie ledamöter i
arbetsutskottet.

AU §22

Information om kommande ärenden/frågor av större natur

Föreligger for arbetsutskottets och stiftsstyrelsens kännedom av stiftsdirektor Birgitta
Ödmark upprättad tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-23, med redovisning av kommande
större ärenden och frågor i övrigt som kräver kunskapsinhämtning från arbetsutskottet.

Det handlar bl.a. om budget for 2019, Gustav Vasa församlings erbjudande om ägande av
församlingens nybildade fastighetsbolag, f.d. Fastighetssamverkan Norr, stiftets
servicebyrå, stiftets ansvar med anledning av Gemensamt ansvar och stiftspastoralen.

Föreslås att arbetsutskottet kallas till ett extra sammanträde den 27 april kl. 09. 00-15:00
for att bl.a. utforma förslag till direktiv for budgetarbetet under 2018 för budget 2019.

Arbetsutskottet beslutar ^_ ^
Justerande Utdrag
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att notera till protokollet att arbetsutskottet tagit del av informationen,

att arbetsutskottet kallas till ett extra sammanträde med den 27 april kl. 09:00-15:00 för att
bl. a. utforma budgetdirektiv, samt

att överlämna informationen till stiftsstyrelsen for kännedom.

AU §23

Anmälan av delegationsbeslut

Följande delegationsbeslut föreligger for arbetsutskottets och stiftsstyrelsens kännedom.

Birgitta Odmark

SS 2017-6

SS 2017-6

SS 2017-6

Fredrik Lidé

SS 2017-4

SS 2017-6

SS 2017-6

SS 2017-6

SS 2017-6

SS 2017-6

Justerande

Dataskyddsforordningen-generell inriktmn;
Stockholm, Anna Sundelius

GADD projektgruppsmöte. Uppsala
Tania Cea, Adela Costello, Christina Stål

2017-11-17

2017-11-27

Tekniskt projektmöte. Uppsala, Oskar Johnsson 2017-12-06

Delegation praktik och handledning, 2017-11-17
Kristina Stedman, Randi Guldstrand, Henrik
Mattson, Kaisa von Celsing, Hanna Backman,
Jennie Fredblad, Monika Larsson, Carolina
Magnusson, Anna Stiernstedt, Monica Spolen,
Maria Watolla

Erfarenhetsutbyte med nordiska handläggare 2017-10-3 l
För religionsdialog, Köpenhamn, Helene Egnell

Själavårdsutbildningar i Svenska kyrkan, 2017-11-30
Lilleskog, Eva Sjödén

Kompass storsamling för ignatiansk vägledning, 2017-11-30
Åhs stiftsgård, Eva Sjödén, Elisabeth Karlsson
Ellqvist

Organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken, 2017-11-30
Sensus Stockholm, Eva Sjödén

Att leda själv och andra, Stockholm,
Lena Rönnbäck

2017-11-22

Utdrag
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SS 2017-6

SS 2017-6

SS 2017-6

SS 2017-6

Jan-Åke Engfors

SS 2017-333

SS 2017-357

SS 2017-304

SS 2017-321

SS 2017-356
SS 2017-366
SS 2017-370

SS 2017-348

SS 2017-367

SS 2017-358
SS 2017-362

SS 2017-304

SS 2017-359

SS 2017-363

Justerande

Utbildning PKL Grundutbildning för krisstödjare, 2017-12-01
Stockholm, Nina Sagovinter

Med samtal som livsuppgift Bokrelease,
Stockhohn, Eva Jonsson

Erfarenhetsutbyte med nordiska handläggare
För religionsdialog, Köpenhamn, Sofia Nordin

Med samtalet som livsuppgift, THS,
Nina Sagovinter

Begäran om sammanräkning
Huddinge pastorat, BÄ

Begäran om sammanräkning
Haninge pastorat, KR

Begäran om sammanräkning
Engelbrekts församling, FiSK

Begäran om sammanräkning
Enskede-Årsta församling, SD

Begäran om sammanräkning
Fresta församling. Kyrkans väl
i Fresta församling

Begäran om sammanräkning
Lidingö församling, S

Begäran om sammanräkning
Nacka församling, FiSK

Begäran om sammanräkning
Oscars församling, S

Begäran om sammanräkning
Engelbrekts församling, FiSK

Begäran om sammanräkning
Saltsjöbaden församling. Vår kyrka
i Saltsjöbadens församling

Begäran om sammanräkning
Skärholmens församling, BÄ

2017-12-13

2017-12-18

2017-12-18

2018-01-08

2018-01-08

2018-01-08

2018-01-08

2018-01-08

2018-01-08

2018-01-08

2018-01-08

2018-01-08

2018-01-08

2018-01-08

. 
^

Utdrag
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SS 2017-330 Begäran om sammanräkning
Sofia församling, S

SS 2017-331 Begäran om sammanräkning
Sofia församling, SD

SS 2017-371 Begäran om sammanräkning
Sollentuna församling, SD

SS 2017-372 Begäran om sammanräkning
Sollentuna församling, S

SS 2017-360 Begäran om sammanräkning
Solna församling, S

SS 2017-368 Begäran om sammanräkning
Sundbybergs församling, POSK

SS 2017-334 Begäran om sammanräkning
Tyresö församling. Framtidens kyrka
i Tyresö församling

SS 2018-005 Begäran om sammanräkning
Vantörs församling, FRIMODIG KYRKA

SS 2017-292 Begäran om sammanräkning
Vantars församling, KD

SS 2017-352 Begäran om sammanräkning
Vällingby församling, C

SS 2017-369 Begäran om sammanräkning
Vällingby församling, BÄ

SS 2017-368 Begäran om sammanräkning
Västerleds församling, S

SS 2017-298 Begäran om sammanräkning
Västermalms församling, POSK

SS 2017-335 Begäran om sammanräkning
Osseby församling, POSK

Arbetsutskottet beslutar

2018-01-08

2018-01-08

2018-01-08

2018-01-08

2018-01-08

2018-01-08

2018-01-08

2018-01-08

2018-01-08

2018-01-08

2018-01-08

2018-01-08

2018-01-08

2018-01-08

att notera till protokollet att arbetsutskottet tagit del av ovan redovisade delegationsbeslut,
samt

att överlämna dessa till stiftsstyrelsen for kännedom.
^ -2 ?

Justerande Utdrag
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AU §24

Skrivelser och meddelanden

Följande skrivelser och meddelande föreligger for arbetsutskottets och stiftsstyrelsens kännedom.

-Biskopsvisitation Brännkyrka kontrakt
-Minnesanteckningar Regionala samrådsgruppen 2017-06-15
-Nyhetsbrev 0-18 nr 10 2017
-Nyhetsbrev Religionsdialog nr 3 2017
-Rapport från besök i norra stiftet i Tanzania
-Tack for gott samarbete 2017 från Rådgivningsbyrån
-Tackkort från kvinnor i Svenska kyrkan
-Lutherpjäs slutrapport
-Lettiska verksamhetsplan Budget 2018
-Rutiner vid oro om att barn far illa

Arbetsutskottet beslutar

att notera till protokollet att arbetsutskottet tagit del av ovan redovisade skrivelser
och meddelanden, samt

an överlämna dessa till stiftsstyrelsen for kännedom.

AU §25

Anmälan av protokoll

Följande protokoll föreligger for arbetsutskottets och stiftsstyrelsens kännedom.

-Ekonomiutskottet 2017-12-12

-Egendomsutskottet 2017-11 -29

Arbetsutskottet beslutar

att notera till protokollet att arbetsutskottet tagit del av ovan redovisade protokoll, samt

att överlämna dessa till stiftsstyrelsen för kännedom.

^
lys

Justerande Utdrag
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AU §26

Behörighet for att registrera verklig huvudman

Den l augusti 2017 trädde lag (2017:631) om registrering av verklig huvudman i kraft.

Lagen innehåller bl.a. bestämmelser om att Bolagsverket ska fora ett register över verkliga
huvudmän for i stort sett samtliga juridiska personer i Sverige. Lagen innebär att Stockholms stift
senast den l februari 2018 ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Anmälan måste också
göras for de stiftelser som stiftet förvaltar. För prästlönetillgångama krävs ingen anmälan.

Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta

att tilldela stiftscontroller Michael Costello och stiftsekonom Siv Einebrant behörighet att
anmäla verklig huvudman till Bolagsverkets register över verkliga huvudmän.

 

1^
Justerande Utdrag


