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Plats och tid

Beslutande

Ersättare

Stiftskansliets, möteslokalen Domkyrka, Klara Södra kyrkogata l,
kl. 15:00-17:30

Eva Brunne

Daniel Larson i stället för Olle Burell

Ulla Birgersdotter
Irene Pierazzi

Margaretha Herthelius i stället för Daniel Sunesson
Jan-Olov Sundström

Amanda Valldor (t. o.m. kl. l 6:55 och § 45) och Georg Lagerberg.

övriga deltagande Stiftsdirektor Fredrik Lidé och kanslisekreterare Jan-Åke Engfors, sekreterare,
samt stiftsjurist Anna Sundelius som föredragande i § 43, stiftskommunikatör
Lasse Söderberg och Helen Borgardt från Investigo AB som föredragande i § 45
samt Erica Molin och Anna Lindblad Mårtensson från Rådgivningsbyrän som
föredragande i § 46.

Justeringens
plats och tid

Sekreterare

Stiftskansliet, 2018-04-16

Ordförande

Justerande

Paragraf 41-58

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

Organ Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum 2018-04-05

Datum för anslags

uppsättande 2018-04-
Datum för anslags

nedtagande 2018-04-

Förvaringsplats
för protokollet Stiftskansliets expedition
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AU §41

Val av protokolljusterare

Arbetsutskottet har att utse en person att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Arbetsutskottet beslutar

att utse Jan-Olov Sundström att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

AU §42

Fastställande av ärendelista

Arbetsutskottet har att fastställa föreliggande förslag till föredragningslistan för dagens
sammanträde med följande tillägg.

Beslutsärende:
Fastställande av beslut att ta Eviga ljusets kapell ur bruk.

Informationsärenden:

Angående stiftskollekter.
Angående valkretsindelningen till stiftsfullmäktigevalet 2021.

Arbetsutskottet beslutar

att fastställa föreliggande förslag till föredragningslistan med ovan redovisat tillägg.

Justerande

^/h
Utdrag
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AU §43 SS 2018-0123

Integritetspolicy för stiftsorganisationen

Föreligger utkast till förslag till integritetspolicy för stiftsorganisationen i Stockholms stift,
utarbetad av stiftskansliet med hjälp av stiftsorganisationens blivande dataskyddsombud, konsult
Monika Wendleby.

Den 25 maj 2018 börjar GDPR (General Data Protection Regulation), d.v.s. Allmänna
dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning EU nr. 2016/679) att gälla.
Därmed far Europa en ny gemensam och harmoniserande lagstiftning gällande dataskydd.
Dataskyddsförordningen blir direkt tillämplig i hela Europa men kommer att kompletteras med
nationella bestämmelser. Integritetspolicyn ska publiceras på extern- och intemwebben for att
fullgöra kraven på information i GDPR som gäller fr. o.m. 25 maj 2018.

Ärendet föredras på sammanträdet av stiftsjurist Anna Sundelius, varvid meddelas att föreliggande
utkast till integritetspolicy fortfarande håller på att bearbetas. Eftersom GDPR gäller fr. o.m. 25
maj 2018 måste policyn antas av stiftsfullmäktige vid fiillmäktiges sammanträde i maj, vilket i sin
tur innebär att det måste föreligga ett utarbetat förslag till stiftsstyrelsens sammanträde 2 maj.

Arbetsutskottet beslutar

att för arbetsutskottets del godkänna föreliggande utkast till förslag till integritetspolicy,
samt

att överlämna utkastet till stiftsstyrelsen för slutlig beredning i enlighet med den ovan
redovisade tidsplaneringen så att stiftsftillmäktige kan anta förslag till integritetspolicy att
gälle med omedelbar verkan.

AU §44 SS 2018-0110

Verksamhetsuppföljning for Stockholms stift är 2017

Föreligger en skriftlig verksamhetsuppföljning for verksamhetsåret 2017 för stiftsorganisationen i
Stockholms stift med redovisning av genomförda aktiviteter enligt verksamhetsplan samt
genomförda och pågående projekt, redovisat per team och linjefunktion.

Arbetsutskottet beslutar

att notera till protokollet att arbetsutskottet tagit del av verksamhetsuppföljningen
förår2017, samt

att överlämna verksamhetsuppfölj ningen till stiftsstyrelsen och stiftsfullmäktige for
kännedom.

Justerande

^<^r
Utdrag
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AU §45 SS 2018-0124

Utvärdering av predikotursannonser

Föreligger rapport från Investigo AB, daterad 2018-02-01, angående utvärdering av predikoturer i
Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter Arbetsutskottet beslutar i Stockholms stift.

Vidare föreligger av stiftsdirektor Fredrik Lidé upprättad tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-27,
med förslag till beslut gällande predikoturannonsema.

På sammanträdet föredras ärendet av stiftskommunikatör Lasse Söderberg och Helen Borgardt
från Investigo AB. Här meddelas att utvärderingen bl. a. visar att av stiftets cirka 2 000 000
invånare (l januari 2018) är det 470 000 som läser DN/SvD. Av dessa är det 127 000 som ser och
läser predikoturema. Av dessa uppger 30 500 att man har användning av informationen. Av dessa
är det 26 700 som besökt en gudstjänst/ett evenemang. Av dessa är det 11 500 som påverkades i
hög grad av predikoturen och 2 100 som påverkades helt och hållet av predikoturen. Namns också
att~av de 127 000 som ser och läser predikoturema är det 51 000 som uppger att man gillar
annonsen.

Utvärderingen visar också att av de 26 700 som besökt en gudstjänst/ett evenemang och av de
13 600 som menar att de påverkats helt och hållet eller i hög grad av predikoturen är Svenska
kyrkans webbplats den viktigaste informationskällan, följt av forsamlingstidningen eller liknande
och lokaltidning eller sociala medier. Predikoturen i DN och SvD hamnar först på sjätte plats.

Efter avslutad föredragning diskuteras ärendet, varvid det framförs att det är viktigt att stiftets
församlingar och pastorat är delaktiga i ett slutgiltigt ställningstagande beträffande den
gemensamma predikoturannonseringen. I den dialog mellan stiftet och stiftets församlingar och
pastorat som föregår ett ställningstagande bör såväl kyrkoherdar och kommunikatörer som
förtroendevalda på lokal nivå beredas möjlighet att vara delaktiga.

Arbetsutskottet beslutar

att återremittera ärendet och uppdra åt stiftskansliet att bereda ärendet vidare i
enlighet med det ovan anförda.

Justerande Utdrag
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AU §46 SS 2018-0125

Information från Rådgivningsbyrän

För arbetsutskottets kännedom föreligger verksamhetsplan och budget för 2018 samt utkast till
årsredovisning för 2017 för Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar, inför ett
ställningstagande till avtal mellan Stockholms stift och Rådgivningsbyrän.

På sammanträdet föredras ärendet av Erica Molin och Anna Lindblad Mårtensson, båda från
Rådgivningsbyrån. Här meddelas bl. a. att Rådgivningsbyrå funnits sedan 1991 och att
verksamheten bedrivs i Stockholm. Idag har man ett antal kompetenta jurister anställda på
Rådgivningsbyråns kansli samt ett upparbetat nätverk av personer med olika kompetenser runt om
i landet att tillgå. Meddelas vidare att Rådgivningsbyrån anser det viktigt att Stockholms stift även
i fortsättningen är med i Rådgivningsbyrån och som medlem är med och påverkar utvecklingen av
verksamheten. Meddelas också att avtal tecknas med respektive organisation efter var och ens
förutsättningar och behov.

Arbetsutskottet beslutar

att notera till protokollet att arbetsutskottet tagit del av informationen.

AU §47 SS 2017-0257

Ställningstagande till optionserbjudande från bolaget FSN

Föreligger av stiftsdirektor Birgitta Ödmark upprättad tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-29, med
underlag för fortsatt beredning av ärendet gällande ställningstagande till den optionsrätt som
Gustav Vasa församling erbjuder Stockholms stift for delägande i bolaget Fastighetsamverkan
Norr (FSN).

Föreligger också en värdering av bolaget utförd av PWC på uppdrag av Gustav Vasa församling.

Arbetsutskottet och stiftsstyrelsen behöver ta ställning till den fortsatta beredningen av ärendet och
om en eventuell förhandling ska inledas med Gustav Vasa församling kring erbjudandet som
gäller fram till 30 juni 2018.

På sammanträdet diskuteras ärendet. Efter avslutad diskussion föreslår Jan-Olov Sundström att
arbetsutskottet överlämnar ärendet till stiftsstyrelsen for vidare diskussion utan eget förslag till
beslut. Irene Pierazzi yrkar bifall till förslaget.

Arbetsutskottet beslutar

att överlämna ärendet till stiftsstyrelsen för vidare diskussion utan eget förslag till
beslut.

Justerande

^A
Utdrag
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AU §48 SS 2018-0031

Inrättande av internationellt utskott

Föreligger arbetsutskottets beslut i § 34/2018-03-08 att återremittera ärende angående inrättande
av ett internationellt utskott till stiftskansliet för vidare beredning i enlighet med det som
arbetsutskottet då anförde.

Föreligger nu av stiftsdirektor Fredrik Lidé upprättad tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-29,
angående inrättande av ett internationellt utskott med förslag till beslut i enlighet med det som
anfördes vid arbetsutskottets sammanträde 8 mars.

På sammanträdet diskuteras ärendet, varvid frågan om huruvida stiftsstyrelsen ska inrätta
ett utskott för internationella frågor eller välja att hantera de internationella frågorna på
annat sätt återigen aktualiseras. Vikten av att ta reda på vad stiftets församlingar och
pastorat har for behov i sammanhanget anfördes också som ett skäl att ytterligare bereda
frågan vidare.

Efter avslutade diskussioner yrkar Jan-Olov Sundström på att arbetsutskottet beslutar i
enlighet med föreliggande förslag till beslut. Det som för dagen upplevs oklart när det
gäller utskottets uppdrag gentemot stiftets församlingar och pastorat kan utskottet få i
uppdrag att själv ta reda på.

Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta

att inrätta ett internationellt utskott i enlighet med föreliggande förslag.

I beslutet deltar ej Irene Pierazzi, Daniel Larsson och Margaretha Herthelius.

AU §49 SS 2018-0085

Utseende av representant till styrgruppen för projektet "Diakonins strukturer i
Stockholms stift"

Arbetsutskottet beslutade i § 28/2018-03-08 angående val av representant till styrgruppen för
projektet "Diakonins strukturer i Stockholms stift" att överlämna frågan om val av
representant till stiftsstyrelsen utan eget förslag till beslut.

Vid stiftsstyrelsens sammanträde 21 mars förelåg inte något namnförslag, varför ärendet nu
återkommer till arbetsutskottet för beredning.

Konstateras att det fortfarande inte föreligger några namnforslag, varpå Irene Pierazzi föreslår
att ärendet överlämnas till stiftsstyrelsen på nytt utan eget förslag till beslut.

Arbetsutskottet beslutar

att överlämna frågan om val av representant till styrgruppen for projektet diakonins
strukturer i Stockholms stift till stiftsstyrelsen utan eget förslag till beslut.

ju st eran. Utdrag
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AU §50 SS 2018-0090

Nominering av kandidat tUl styrelsen för Sensus Stockholm- Gotland

Föreligger skrivelse från valberedningen for Sensus Stockholm-Gotland, daterad mars 2018, med
anledning av att det ska nomineras kandidater till regionstyrelsen for de två kommande åren, samt
kallelse till ordinarie regionstämma med Sensus Stockholm-Gotland den 21 april 2018 i Sensus
lokaler i Stockholm.

Ärendet behandlades på stiftsstyrelsens sammanträde den 21 mars. Stiftsstyrelsen beslutade i
§ 39/2018-03-21 att frågan beträffande nominering av kandidat till styrelsen överlämna ärendet till
arbetsutskottet för beslut.

På sammanträdet föreslås att Dan Lannerö nomineras som kandidat till regionstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutar

att nominera Dag Lannerö som kandidat till regionstyrelsen för Sensus Stockholm-
Gotland för mandatperioden 2018-2019.

AU §51 SS 2018-0126

Utseende av representant till Ideellt forums huvudmannamöte

Ideellt forum i Svenska kyrkan är uppbyggt genom samverkansavtal mellan olika inomkyrkliga
organisationer. På det årliga huvudmarmamötet utses en styrgrupp för verksamheten. Varje
medlemsorganisation som så önskar kan utse en representant till styrgruppen.

Ideellt Forum verkar för att öka delaktigheten och engagemanget i Svenska kyrkan och visa pä
och ge stöd till strukturer som underlättar för fler att även praktiskt vara delaktiga i det lokal
församlingslivet. Ideellt forum vill lyfta fram idealitetens betydelse i församlingslivet med
målsättningen att synliggöra församlingens medlemmar som bärare av kyrkans uppdrag.

Konstateras på sammanträdet att det inte föreligger några namnförslag, varpå ordförande föreslår
att det inte utses någon representant från Stockholms stift till Ideellt Forums huvudmamiamöte
detta år.

Arbetsutskottet beslutar

att inte utse någon representant till Ideellt forums huvudmannamöte 201 8.

Justerand

^

Utdrag
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AU §52 SS 2018-0119

Rapport om ansökningar relaterade till Verksamhets- och Projektbidrag

På sammanträdet lämnar stiftsdirektor Fredrik Lidé en muntlig och skriftlig lägesrapport angående
inkomna ansökningar från stiftets församlingar och pastorat om verksamhets- och projektbidrag
per den sista ansökningsdagen.

Nu återstår att bereda inkomna ansökningar vidare och skriva tjänsteutlåtanden samt att upprätta
en sammanställning med förslag till fördelning av verksamhets- och projektbidrag att förelägga
arbetsutskottet for slutlig beredning och så småningom stiftsstyrelsen för beslut.

Arbetsutskottet beslutar

att notera till protokollet att arbetsutskottet tagit del av lägesrapporten.

AU §53

Anmälan av delegationsbeslut

Följande delegationsbeslut föreligger för arbetsutskottets och stiftsstyrelsens kännedom.

Birgitta Odmark

SS 2018-0003 Stiftsekonom träff, Michael Costello, Siv Einebrant, 2018-03-19
Visby

Fredrik Lidé

SS 2018-0003 Fortbildning och handledning inom gestaltterapi,
Camilla Vinberg Österberg, Växjö

SS 2018-0003 Fortbildning och handledning inom gestaltterapi,
Camilla Vinberg Österberg, Växjö

2018-02-23

2018-03-20

SS 2018-0003 ICF årsmöte och medlemsdag, Monica Johansson, 2018-03-13
Lena Rönnbäck, Stockholm

SS2018-0003 Själavård i fokus - igår, idag och imorgon, 2018-03-16
Elisabeth Karlsson Ellqvist, Härnösand

Arbetsutskottet beslutar

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

att överlämna dessa till stiftsstyrelsen för kännedom.

Justerande

^
Utdrag
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AU §54

Skrivelser och meddelanden

Följande skrivelser och meddelande föreligger för arbetsutskottets och stiftsstyrelsens kännedom.

-Utvärdering Luther 500 år och SuomiFinlandlOO
-Utvärdering projektbidrag SuomiFinlandlOO
-Inbjudan SKISS årsmöte 14 april 2018
-Hur arbetar Svenska kyrkan i Tanzania inbjudan FFNAL 18 april

Arbetsutskottet beslutar

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

att överlämna dessa till stiftsstyrelsen för kännedom.

AU §55

Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

Följande protokoll och minnesanteckningar föreligger för arbetsutskottets och
stiftsstyrelsens kännedom.

-Minnesanteckningar Regionala samrådsgruppen 2018-02-22
-Egendomsutskottets protokoll 2018-03-06
-Kapitalforvaltningsutskottets protokoll 2018-02-22
-Kapitalforvaltningsutskottets protokoll 2018-03-15
-Stiftsstyrelsens protokoll 2018-03-21

Arbetsutskottet beslutar

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

att överlämna dessa till stiftsstyrelsen för kännedom.

Justerand

^

Utdrag
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AU §56 SS 2018-0111

Angående beslut om att ta Eviga ljusets kapell ur bruk

Föreligger av kanslisekreterare Jan-Åke Engfors upprättad tjänsteskrivelse, daterad 2018-
04-05, angående Täby församlings kyrkofullmäktiges beslut att ta Eviga ljusets kapell ur
bruk.

Täby församlings kyrkofullmäktige har i § 6/2018-02-14 beslutat att ta Eviga ljusets
kapell ur bruk och riva begravningskapellet. Bakgrunden är den att församlingen inte
längre använder kapellet och att församlingen har byggt nya lokaler för
begravningsverksamheten i nära anslutning till Norra begravningsplatsen innefattande
ceremonilokalema Stillheten och Hymnen, kyrkogårdsforvaltningens övriga lokaler samt
kistförvaring. Dessa är tagna i bruk och driftsatta sedan sommaren 2017.

Kapellet omfattas av bestämmelserna i 4 kap. 2 § kulturmiljölagen. Församlingen avser
att riva byggnaden och på platsen uppfora ett allaktivitetshus/församlingshem.

En församlings eller pastorats beslut enligt 40 kap. 7 § kyrkoordningen om att ta en kyrka
ur bruk ska prövas av stiftsstyrelsen. Stiftsstyrelsen ska, enligt 40 kap. 8 § fastställa ett
beslut om att ta en kyrka ur bruk, om det inte finns synnerliga skäl mot detta. Innan
stiftsstyrelsen fattar sitt beslut i ärendet ska domkapitlet och länsstyrelsen beredas tillfälle
att yttra sig.

Ärendet har skickats på remiss den dag som är (remiss, daterad 2018-04-05) till domkapitlet och
länsstyrelsen i Stockholms län. Remissvar ska vara stiftskansliet tillhanda senast den 25 april
2018.

Ärendet föredras på sammanträdet av kanslisekreterare Jan-Åke Engfors. Föreliggande
förslag till beslut gäller under förutsättning att domkapitlet och/eller länsstyrelsen inte har
något att erinra mot beslutet.

Arbetsutskottet föreslår stiftsstyrelsen besluta

att fastställa Täby församlings kyrkofallmäktiges beslut i § 6/2018-02-14 att ta
Eviga ljusets kapell ur bruk, med förbehåll enligt ovan.

Utdrag
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AU §57

Frågan angående stiftskollekter

På sammanträdet ställer Jan-Olov Sundström fråga angående beslut om stiftskollekter.

Biskop Eva Brunne informerar om att stiftskollekt far tas upp högst tio dagar varje år och att det är
domkapitlet som bestämmer kollektändamålen och vilka dagar som stiftskollektfor de olika
ändamålen får tas upp.

Arbetsutskottet beslutar

att notera till protokollet att arbetsutskottet tagit del av informationen angående beslut om
stiftskollekter.

AU §58

Fråga angående valkretsindelning for val till stiftsfullmäktige 2021

På sammanträdet ställer Jan-Olov Sundström fi-åga angående valkretsindelningen för val till
stiftsftillmäktige2021.

K.anslisekreterare Jan-Åke Engfors informerar om att beslut om indelningen i valkretsar ska
beslutas av stiftsfullmäktige senast den l februari valåret och att beslut fattas av praktiska skäl
redan vid det sista ordinarie sammanträdet året före valåret. Informeras också om att stiftet vid

valet 2017 för valet till stiftsfullmäktige var indelat i elva valkretsar, enligt beslut i
stiftsfullmäktige i november 2016. Redan under valåret framfördes dock synpunkter på att antalet
valkretsar for stiftsfullmäktigevalet var for många och att antalet borde reduceras. Till detta hör
också att samtliga nomineringsgrupper som deltog i valet till stiftsfullmäktige utom en hade
samma kandidatlista i samtliga elva valkretsar. Frågan om valkretsindelning inför 2021 års val till
stiftsfullmäktige kommer däriur att beredas i valutskottet i god tid innan beslut om
valkretsindelningen ska fattas av stiftsfullmäktige i november 2020.

Arbetsutskottet beslutar

att notera till protokollet att arbetsutskottet tagit del av informationen angående
valkretsindelning för val till stiftsfullmäktige 2021.

Utdrag


