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Närvarande
Ordinarie
Johan Tyrberg, ordförande
Kent Andersson, tjg ers.
Marie Nielsen, tjg . ers
Mats Hagelin
Elisabeth Kullenberg
Linda Isberg
Aina Svensson, tjg. ers.
Ronnie Nilsson, tjg ers.
Daniel Engström
Övriga närvarande
Lena Simonsson-Torstensson, stiftsdirektor
Eirik Ski, 1:e stiftsdirektor
Stefan Skoog, ekonomichef
Yvonne Lundquist Fors, mötessekreterare

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Inledning
Sammanträdet inleds med andakt och psalmsång.

§ 32

Upprop

Upprop företas.

§33

Fastställande av dagordning
Ordförande informerar att ärende 9 endast är ett informationsärende.
Dagordningen fastställes däreñer.

§34

Val av protokollsjusterare
Mats Hagelin utses att justera dagens protokoll.

§35

Uppföljning av senaste mötesprotokoll samt väsentliga beslut
Arbetsutskottets protokoll 2020-03-12 noteras och läggs till handlingarna.

Stiftsstyrelsens öppna och avslutade ärenden noteras och läggs till handlingarna.
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Information från kansliledningen
Ordförande informerar om att stiftskansliets krisledningsgrupp träffas 1 gång per vecka och att digitala
möten med biskopama sker 2 gånger per vecka.

Fem av Sveriges största civila samhällsorganisationer, bland annat Svenska kyrkan, ska hjälpas åt att stödja
dem som har störst risk att smittas av coronaviruset. Genom samordning av våra volontärer runt i landet
ska vi i samarbete med kommunerna hjälpa personer över 70 år och andra riskgruppermed matinköp och
upphämtning avmediciner.

Stiñsdirektorn informerar om de beslut som fattats för stiftskansliet och vilka restriktioner som gäller. I
första hand t.o.m. påsk.

Viktigt att påtala att man inte ställer in utan flyttar fram.

Justa'andec signatur Utdragsbestyrkande
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Beslutsärenden

§ 37 s 2020-0075

Anhållan hos stiftsstyrelsen att fastställa bildandet av församling av nuvarande Asarums
pastorat

Stiftsstnelsens beslut
1. Stiñsstyrelsen beslutar att fastställa kyrkoñillmäktiges i Asarum-Ringamåla pastorats beslut att

Asarums församling och Ringamåla församling ska gå samman till en församling den 1 januari
202 1 .

2. Stiñsstyrelsen beslutar att på den nybildade församlingen ska vara
Asarum-Ringamåla församling.

Ärendebeskrivning
1:e stiftsjuristen föredrar ärendet.
Kyrkofullmäktige i Asarums pastorat har fattat beslut den 21 januari 2020 om att de två ingående
församlingarna Asarum och Ringamåla ska gå samman till en församling den 1 januari 2021. De föreslår
att namnet på den nybildade församlingen ska vara Asarum-Ringamåla församling.

De har skickat in sitt beslut om samgående för stiftsstyrelsens fastställande samt att stiftsstyrelsen ska
besluta om det nya namnet enligt deras förslag.

Ärendet har remitterats till domkapitlet, Lantmäteriet och Institutet för språk och folkminnen.

Domkapitlet har i yttrande uttalat att de inte har något att erinra mot kyrkofullmäktiges beslut om
samgående, inte heller har de något att erinra mot varken namn eller tidpunkt för samgåendet.
Lantmäteriet har inget att erinra mot namnförslaget.

Institutet för språk och folkminnen har i yttrande uttalat att när två församlingar läggs samman är ett sk
bindestrecksnamn enmöjlighet om de två församlingarna är relativt lika i historiskt hänseende, liksom vad
yta och folkmängd beträffar. I detta fall är Ringamåla betydligt mindre till medlemsantalet och har
dessutom brutits ut ur Asarums församling, även om detta skedde redan på 1800-talet. Institutet tillråder

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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därför inte det föreslagna Asarum-Ringamåla församling utan rekommenderar i stället namnet Asarums
församling, som även språkligt sett ärmer hanterbart än det föreslagna namnet.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 36/20
Tjänsteutlåtande

Protokollsutdrag
Kyrkorådet i Asarums församling
Kyrkorådet Ringamåla församling
Lantmäteriet
Institutet för Språk och folkminnen

Justerandes signatur Umgsbmtyrkande
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Anhållen hos stiftsstyrelsen att fastställa Karlshamns-Trensums pastorats beslut om att
bilda en församling

Stiftsstyrelsens beslut

1. Stiftsstyrelsen beslutar att fastställa Kyrkofullmäktiges i Karlshamn-Trensums pastorats beslut att
Karlshamns församling, Hällaryds församling och Åryds församling ska gå samman till en
församling den 1 januari 2021.

2. Stiftsstyrelsen beslutar att namnet på den nybildade församlingen ska vara Karlshamns församling.

Ärendebeskrivning
1:e stiftsjuristen föredrar ärendet. Kyrkofullmäktige i Karlshamn-Trensum pastorat har fattat beslut den 12
november 2019 om att de tre ingående församlingarna Karlshamn, Hällaryd och Åryd ska gå samman till
en församling den 1 januari 2021. De föreslår att namnet på den nybildade församlingen ska vara
Karlshamns församling.

De har skickat in sitt beslut om samgående för stiftsstyrelsens fastställande samt att stiftsstyrelsen ska
besluta om det nya namnet enligt deras förslag.
Ärendet har remitterats till domkapitlet, Lantmäteriet och Institutet för språk och folkminnen.

Domkapitlet har i yttrande uttalat att de inte har något att erinra mot kyrkofullmäktiges beslut om
samgående, inte heller har de något att erinra mot varken namn eller tidpunkten för samgåendet.

Lantmäteriet rekommenderar det föreslagna Karlshamns församling för den nybildade församlingen.
Institutet för språk och folkminnen har i yttrande uttalat att en invändning mot namnet kunde vara att den
nya församlingens geografiska utbredning inte motsvarar hela Karlshamns kommun, men eftersom själva
staden Karlshamn ingår ingår i den nya församlingen blir namnet tillräckligt lokaliserande. Institutet har
därför inget att invända mot förslaget.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 35/20
Tjänsteutlåtande

Protokollsutdrag
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

77%*
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Kyrkorådet i Karlshamns församling
Kyrkorådet Hällaryd församling
Kyrkorådet i Åryds församling
Lantmäteriet
Institutet för Språk och folkminnen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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5 39 S 2020-0294

Lån till Stiftelsen Lunds stiftsgârd för att klara av de ändrade marknadsförmsättningarna
för besöksnäringen i Sverige, beroende på Coronaviruset.:

Ärendebeskrivning
I ärendet föreligger en ansökan från stiñsgårdschefen om ett lån på 6 miljoner kronor.

Detta med anledning av att kunna klara av de ändrade marknadstörutsättningarna för besöksnäringen i
Sverige beroende på Coronaviruset.

Det har vidtagits omfattande åtgärder för att stiñsgårdarna ska överleva. I dagsläget är likviditeten
tillfredsställande, men kommer dramatiskt att förändras eftersom intäkterna uteblir.

Diskussioner törs i sakfrågan och konsekvensen av den.

Diskussion förs även angående delegation för vilka belopp arbetsutskottet och stiftsstyrelsen kan besluta
om samt hurman kan undvika jävssituation.
Slutligen föreslås att ärendet bereds vid ett extra arbetsutskott för vidare beslut i stiftsstyrelsen.

Beslutsunderlag
Skrivelse ñ'ån stiftsgårdschefen

Justerandes signatur
7

Utdragsbestyrkande?ha
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Remiss: PM Ansvar för nomineringsmöten inför val av församlingsråd

Stiftssgrelsens beslut

1. Stittsstyrelsen beslutar att till alla delar godkänna de förslag som föreligger i nämnda PM.

Ärendebeskrivning
1:e stifrsjuristen föredrar ärendet och anser att förslageni föreliggande PM kan godkännas till alla delar.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 34/20
Tjänsteutlåtande

Protokollsutdrag
Kyrkokansliet, rättsavdelningen

IW Ihdragsbestyrkande

/
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§ 41 S 2020-0247

Förslag tIII tidplan för budgetarbetet och utse budgetberedning 2021-2022

Stiftsstyrelsens beslut
1. Stiftsstyrelsen beslutar att skjuta upp tvådagarsöverläggningen, men att sammanträdet med

stiftsstyrelsen genomförs på lämpligt sätt den 29 april 2020.

2. Stiftsstyrelsen beslutar i övrigt att fastställa föreliggande förslag till tidplan för budgetarbetet inför
budgetåren 2021 -2022, samt utse arbetsutskottets ledamöter, kansliledning och ekonomichef att
vara budgetberedning samt attman försöker hitta digitala lösningar att genomföra sammanträdena.

En bamkonsekvens föreligger i ärendet.

Ärendebeskrlvning
Stiñsdirektom kommenterar den föreliggande tidplanen för budgetarbetet 2021-2022.

Med anledning av det aktuella läget med coronaviruset törs diskussioner om stiñsstyrelsens
tvådagarsöverläggning samt stiftsfullmäktiges sammanträde i maj.
Man behöver också se över de digitala lösningar som finns till hands, för att undvika fysiskamöten i så stor
utsträckning som möjligt.

Förslaget är att tvådagarsöverläggningen skjuts fram till hösten och att kansliledningen hittar ett nytt datum

Stiñsstyrelsen kan dock sammanträda som planerat den 29 april. Vad beträffar stiñsfullmäktige framförs
olika förslag för genomförande. Awaktar beslut kring detta.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 37/20
Förslag till tidplan för budgetarbetet samt utse budgetberedning för 2021-2022.

?man
Utdragsbestyrkande

'
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§ 42 8 2020-0246

Förslag till årsredovisning för Lunds stift 2019

Stiftsstyrelsens beslut
1. Stiñsstyrelsen föreslår stiñsfullmäktige att fastställa årsredovisning för Lunds stift 2019 samt att

årets resultat överförs till balanserat resultat.

Ärendebeskrivning
Stittsdirektom kommenterar verksamhetsberättelsen och förklarar hurman redovisat måluppfyllelsen.
Ekonomichefen kommenterar resultatsiffroma.

Ledamoten Kent Andersson yttrar sig och anser att det är enmycket bra årsredovisning.
Ledamoten Lena Petersson yttrar sig och det är positivt att följamåluppfyllelsen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 38/20
Förslag till årsredovisning för Lunds stift 2019

Protokollsutdrag
Ekonomichefen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

*'77* M



Svenska kyrkan -I- 13 <22

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS
STIFTSSTYRELSEN
DATUM FÖR MÖTET TID PLATS

W

2020-03-25 10:00 - 12:00 Sessionssalen, Kapitelhuset, Krañstorg 12 B i Lund

9 43

Framställan om att få köpa aktier

Stiftsstyrelsens beslut

1. Stiftsstyrelsen beslutar att ekonomichefens begäran om att köpa aktier för 5 miljoner kronor
bifalla.

Ärendebeskrivning
Ekonomichefen framställer en begäran om att kunna köpa aktier för 5 miljoner kronor, vilket ledamöterna
föreslår ska bifallas.

Protokollsutdrag
Ekonomichefen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

472/2674
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Förslag till Valutskott 2021

Stiftssgrelsens beslut
1. Stiftsstyrelsen beslutar att valutskottet ska bestå av 6 ledamöter och 6 ersättare.

Stiñsstyrelsen beslutar utse valutskott enligt följande:
Ordinarie ledamöter Ersättare

Roine Olsson Kent Andersson

Kerstin Engle Ulla-BrittMattisson

Mats Hagelin Elisabeth Kullenberg
Lisbet Göransson Lars-Ivar Ericson

Lena Petersson Helena Tengstrand
Daniel Engström Ronnie Nilsson

Inträdesordning

1. Personlig ersättare

2. I vald ordning i nomineringsgruppen.

3. I vald ordning

2. Stiftsstyrelsen beslutar attMats Hagelin utses till ordiörande och Roine Olsson till vice ordförande
i valutskottet.

Ärendebeskrivning
1:e stiñsjuristen föredrar ärendet.

Valutskottet har bestått av 5 ledamöter och 5 ersättare.

Ledamoten Mats Hagelin föreslår att till ordinarie ledamöter föreslås Roine Olsson, Kerstin Engle, Mats
Hagelin, Lisbet Göransson, Lena Petersson samt Kent Andersson, Ulla-Britt Mattisson, Elisabeth
Kullenberg, Lars-Ivar Ericson, Helena Tengstrand till ersättare i valutskottet.
ledamoten Ronnie Nilsson ställer fråga om varför inte samtliga nomineringsgrupper finns representerade i
valutskottet. Enligt arbetsutskottets protokoll § 43/20 ska nomineringsgruppema lämna iörslag på
ledamöter.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande4%/
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Ledamoten Mats Hagelin förklarar att det är de nomineringsgruppema som är representerade i
arbetsutskottet som lämnar förslag.

Ledamoten Ronnie Nilsson påtalar att det inte klart framgår så i protokollet.
Ledamoten Daniel Engström begär tvâminuters ajournering av mötet.

Ordförande bifaller begäran och ajournerarmötet i två minuter.

Sammanträdet återupptas.

LedamotenMats Hagelin föreslår därefter att man ändrar antalet ledamöter till 6 ordinarie ledamöter och 6
ersättare i valutskottet.

Vidare föreslårMats Hagelin att till valutskottet istället föreslå Roine Olsson, Kerstin Engle, Mats Hagelin,
Lisbet Göransson, Lena Petersson samt Daniel Engström till ordinarie ledamöter i valutskottet, samt Kent
Andersson, Ulla-Britt Mattisson, Elisabeth Kullenberg, Lars-Ivar Ericson, Helena Tengstrand samt Ronnie
Nilsson till ersättare samt till ordförande utse Mats Hagelin till ordförande och Roine Olsson till vice
ordförande.

Intradesordning

1. Personlig ersättare

2. I vald ordning i nomineringsgmppen.

3. I vald ordning

Protokollsutdrag
De valda

Justmndes signum:- Utdraybestyrkande
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Justering av stiftsstyrelsens beslut angående utseende av ny ledamot i internationella
utskottet

§tift§stnelsens beslut
1. Stiftsstyrelsen beslutar att en representant från församling väljs in som ny ledamot.

2. Stiftsstyrelsen beslutar att arbetsordningen för internationella utskottet reviderasmed att antalet
ledamöter utökas från tio till elva ledamöter, varav en ledamot representerar biskopen i
internationella utskottet.

En bamkonsekvensanalys föreligger i ärendet.

Ärendebeskrivning
Stiftsdirektorn föredrar ärendet.

Den 20 januari 2020 beslutade stiftsstyrelsen att utse biskopens kaplan Marcus Nylander till ledamot i
internationella utskottet för återstående delen av mandatperioden efter den avgående ledamoten Madeleine
Anderberg.

I efterhand har stiftskansliet upptäckt att ett tankefel begicks när tjänsteman på stiñskansliet fått ett
uppdrag som enligt internationella utskottets arbetsordning är en ledamot som ska representera
församlingamas internationellt engagerade vilket den avgående ledamoten var vald till.

Då både biskopen och internationella utskottet har internationella kontakter är det en fördel om biskopen
finns representerad i utskottet för att kunna hålla varandra informerade om vad som pågår.

Det föreslås därför att arbetsordningen för internationella utskottet revideras med att antalet ledamöter
utökas än tio till elva ledamöter varav en ledamot representerar biskopen i utskottet.

Stiftsstyrelsens tidigare beslut angående utseendet av biskopens kaplan till ledamot i internationella
utskottet kvarstår således.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 39/20
Tjänsteutlåtande

Protokollsutdrag
Ordförande för internationella utskottet
Stiftsadjunkten för internationella frågor

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Motion till stiftsfulimäktige från Centerpartiet angående att upprätta en Vikariepool för
dlakoner och musiker

StiftssMelsens beslut '

l. Stiftsstyrelsen beslutar föreslå stiftsfullmäktige att motionen förklaras vara besvarad utiñän
föreliggande redogörelse. :

En barnkonsekvensanalys föreligger i ärendet.

Ärendebeskrivning
Stiñsdirektom föredrar ärendet.

I ärendet föreligger en motion från Centerpartiet genomNiklas Larsson och Aina Svensson, innehållande
förslag till att upprätta en Vikariepool för diakoner ochmusiker.

Stiftsdirektom informerar om att det sedan tidigare finns en Vikariepool förmusiker och att motionen
därför endast behöver beredas i frågan om att upprätta en Vikariepool för diakoner.

Efter som några av uppgifterna i törsamlingarnas kämverksamhet endast får utföras av prästvigd person
kan det finnas svårigheter att genomföra planerade gudstjänster vid akut sjukdom eller vid längre
vikariebehov. Ur denna situation har behovet av vikarietorget vuxit fram. En parallell situation vad gäller
diakoner uppstår oftast inte akut men kan mycket väl fmnas vid behov av längre vikariat.

Vad gäller diakoner har frågan tidigare inte varit aktuell. Det finns för närvarande endast ett par
diakonvigda i arbetsför ålder som inte innehar tjänst. Det är dock inte alldeles lätt att under kort tid gå in i
diakonal verksamhet i en församling där man inte tidigare tjänstgjort eftersom traditioner, arbetssätt m.m.
skiftar från församling till församling. För en präst är det fulltmöjligt att leda en begravningsgudstjänst
eller högmässa i alla Svenska kyrkans församlingar eftersom det finns givna ordningar antagna av
kyrkomötet. På liknande sätt är det möjligt för en kyrkomusiker att vikariera i olika församlingar eñersom
gudstjänstens musik oftast är given.
Stiftskansliet ställer sig inte avvisande utan sermer att behovet av vikarierande diakoner inte är
överhängande just nu från församlingarna. Däremot är det en del församlingar som önskar anställa diakon
på en tillsvidaretjänst men att det är svårt att finna någon sådan. Dock finns för närvarande ingen
efterfrågan på vikarietorg för diakoner från diakonema själva. Det behövs alltså dels att diakoner önskar ett
vikarietorg och dels att församlingarna ser att det kan vara en hjälp i verksamheten

Stiftskansliet följer upp eñerfrågan och när en sådan blir tydligare från båda parter ñnns underlag och
struktur för att införa samma lösning med vikarietorg som det finns för kyrkomusiker och präster.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande772%
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'
PLATS

2020-03-25 10:00 - 12:00 Sessionssalen, Kapitelhuset, Krañstorg 12 B i Lund

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 39/20
Tjänsteutlåtande
Motion från centerpartiet gällande Vikariepool för diakoner och musiker

Jus s signatur Utdragsbestyrkande
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2020-03-25 10:00 - 12:00 Sessionssalen, Kapitelhuset, Krañstorg 12 B i Lund

§ 47 PLT 2020-0011

Revidering av reglemente för egendomsnämnden

Stiftsstyrelsens beslut
1. Stiñsstyrelsen överlämnar Revidering av reglemente för egendomsnämnden till stiftsfullmäktige

för fastställande.

Ärendebeskrivning
Förslag till reviderat reglemente för egendomsnämnden föreligger. Revideringen har töranletts av att en
översyn av reglementens och policys aktualitet ska göras löpande. I reglementet har namnet
”egendomsavdelningen” ersatts med ”avdelningen för egendomstörvaltning”. I övrigt har inga förändringar
orts.

Beslutsunderlag
Förslag till reviderat reglemente för egendomsvägen 2020
Protokoll egendomsnämnden § 7/20

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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5 48 PLT 2020-0013

Revidering av reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner, Lunds stifts
prästlönetillgångar

Stiftssgrelsens beslut

Stiftsstyrelsen överlämnar Revidering av reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner till
stiftsfullmäktige för fastställande.

Ärendebeskrivning
Förslag till reviderat reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner föreligger. Revideringen har
föranletts av att en översyn av reglementens och policys aktualitet ska göras löpande.
I reglementet har namnet ”egendomsavdelningen” ersatts med ”avdelningen tör egendomstörvalming”. I
övrigt har inga förändringar gjorts.

Beslutsunderlag
Förslag till revidering för kontroll av ekonomiska transaktioner, Lunds stifts prästlönetillgångar
Protokoll egendomsnämnden § 9/20

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

75e/



Svenska kyrkan -I- 21<22

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSSTYRELSEN
DATUM FÖR MÖTET TlD

_
PLATS

_
2020-03-25 10:00 - 12:00 Sessionssalen, Kapitelhuset, Kraftstorg 12 B i Lund

5 49 PLT 2020-0012

Revidering av Nämndsinstruktion för egendomsnämnden 2020

Stiftsstyrelsens beslut
1. Stiftsstyrelsen överlämnar Nämndsinstruktion för egendomsnämnden till stiñsñillmäktige för

fastställande.

Ärendebeskrivning
Förslag till reviderad Nämndsinstruktion för egendomsnämnden föreligger. Revideringcn har föranletts av
att en översyn av reglementens och policys aktualitet ska göras löpande. I reglementet har namnet
”egendomsavdelningen” ersatts med ”avdelningen för egendomstörvaltning”. I övrigt har inga förändringar
gjorts.

Beslutsunderlag
Förslag till revidering av Nämndsinstmktion för egendomnämnden 2020
Protokoll egendomsnämnden § 8/20

Justerandes si , Utdragsbestyrkande
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§ 50

Anmälan av delegationsbeslut

Stiftssyrelsens beslut

Stiftsstyrelsen beslutar:

Att notera till protokollet att stiitsstyrelsen tagit del av nedan redovisade delegationsbeslut.

§ 30 stiftsstyrelsens delegationsbeslut 200302 eñerträdarval S 2020-0167:2
Svalövsbygdens pastorat

§ 31 stiñsstyrelsens delegationsbeslut 200302 etterträdarval S 2020-0170:2
Bromölla pastorat

§ 28 stiñsstyrelsens delegationsbeslut 200302 eñerträdarval i S 2020-0159:2
Glimåkra-Hjärsås pastorat

§ 29 stiftsstyrelsens delegationsbeslut 200302 eñerträdarval i S 2020-0166:2
Hörby församling

Delegationsbeslut § 25 om övergång till verksamhetsbaserad S 2020-0229:1
arkivredovisning 2020-01-01

§ 26 stiftsstyrelsens delegationsbeslut 200302 eñerträdarval i S 2020-0157:2
Gärsnäs församling

§ 27 stiftsstyrelsens delegationsbeslut 200302 efterträdarval i S 2020-0158:2
Häljarps församling

2020-02-27 Förpraktik Anna Ekoxe, delegationsbeslut § 23 S 2019-11053

2020-02-27 § 24 Delegationsbeslut törpraktik S 2020-0185:3

'

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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