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Sammanträdesdatum

Stiftsfullmäktige

2017-05-29

Platsochtid

Erstakonferens & hotell, Stockholm, kl. 17. 00 - 18.30.

Beslutande

Enligt särskild förteckning, bilaga l

Övrigadeltagande

Sammanträdet föregåsav andakt i Ersta kyrka, under ledning av stiftsprost Niclas
Blåder.

Förhandlingarnapåbörjasca kl 17.30 i Bring- och Norrbysalen.

Linnea Jensdotter

Utses att

Gunilla Eldebro

justera

Justeringens

Stiftskansliet 2017-06

plats och tid

Paragraf 1-14

Sekreterare

Ordförande

JÖStaClaeson
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Justerande

Linnea Jensdotfer

iunilla Eldebro

ANSLAG/BEVIS

Protokollet ärjusterat. Justering har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Stiftsfullmäktige i Stockholms stift
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Sammanträdesdatum

Stiftsfullmäktige

2017-05-29

SF § l
Inledning
OrdförandenJästaClaesonhälsarvälkommen och förklararsammanträdetmed stiftsfullmäktige
öppnat.

SF §2

Sammanträdets behörighet
Ordföranden anmäler att kallelse utsänts den 15 maj 2017 till valda ledamöter och ersättare.

Kungörelseom sammanträdethar anslagitspåden officiellaanslagstavlan. Klara Södrakyrkogata l
och på stiftets webbsida samma dag.
Därutöver har kungörelse införts i Kyrkans Tidning torsdagen den l l maj.

Stiftsfullmäktige beslutar
att

förklara sammanträdet utlyst i behörig ordning.

SF §3

16/S 326/235 16/S 343/235

Delgivning av stiftsstyrelsens beslut att inkalla efterträdare för stiftsfullmäktige
i Solna, Spånga och Birka valkrets
Efter anmälanfrånstiftsfullmäktiges ordförandeJästaClaeson skany ledamot utses i Solna, Spånga
och Birka valkretsar

Till ny ledamot utses Dan Evaldsson (FK)
Till nya ersättare utses Gunilla Björkqvist (FK) och Anders Stenström (FK)

Stiftsfullmäktige beslutar

att

till protokollet antecknaatt stiftsfullmäktigetagit del av delgivningen.

Justerande
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Stiftsfullmäktige

SF §4

2017-05-29
17/S 21/239

Val av ny ersättare i stiftsstyrelsen efter Bettina Klinke (POSK)
Ordförandenanmäleratt stiftsfullmäktigehar att utse ny ersättarei stiftsstyrelsen efter Betina
Klinke (POSK).
Ordföranden förklarar ordet fritt.

Roland Johansson (POSK. ) nominerar Ulla Birgersdotter (POSK) till ersättare i stiftsstyrelsen.

Stiftsfullmäktige beslutar
att

till ny ersättare i stiftsstyrelsen efter Betina Klinke (POSK) utse Ulla Birgersdotter (POSK).

SF §5
Gemensamt ansvar - Beslut av kyrkomötet om framtida hantering av
fastigheter, kyrkor och utjämningssystemet
Stiftsingenjör ÅkeHöppneroch stiftsantikvarie Rickard Isaksson informerar övergripande om vad
kyrkomötets beslut innebär.

Församlingarnai Svenskakyrkan, och därmedhela Svenskakyrkan, har till uppgift att sprida
evangelium, möjliggöra möten med Gud och att arbeta for ett värdigt liv och en bättre värld för alla.
För att ge församlingarna bättre förutsättningar for att fullgöra sitt uppdrag, har kyrkomötet fattat
beslut rörande fastigheter, kyrkor och utjämningssystem.
Beslutet syftar till en långsiktigt kostnadseffektiv och hållbar fastighetsförvaltning och innebär även
en utjämning av de ekonomiska förutsättningarna för alla församlingar inom Svenska kyrkan.
Bakgrunden är behovet av att häva kostnadsökningarna och att underlätta for församlingarna att ta
ansvar for det gemensamma kulturarvet, vilket är till gagn för alla människor i Sverige.
Kyrkomötets beslut har föregåtts av ett flerårigt utredningarbete och en remissomgång, då alla
församlingar fått lämna synpunkter. Därefter har ett förslag lämnats från kyrkostyrelsen till
kyrkomötet.
Nu börjar förberedelserna
Beslut innebär att församlingar och pastorat ska få bättre redskap for att överväga sitt fastighetsinnehav och effektivisera sin fastighetsförvaltning i syfte att säkerställa tillgången av ändamålsenliga
lokaler till rimliga kostnader.
Beslutet kommer att träda i kraft den l januari 201 8 och kommer sedan att genomföras stegvis
under åren 2018-2023 . Effekterna av beslutet kommer att utvärderas till kyrkomötet år 2023. Just nu
är planering och förberedelser i fokus och under året kommer konkreta planer för genomförandet att
tas fram. En effektivisering av fastighetsförvaltningen hos församlingar och pastorat förutsätter ett
ökat samarbete inom Svenska kyrkan och att roller, ansvar och dimensionering av organisationen
tydliggörs inom fastighetsrelaterade områden på församlings-, stifts- och nationell nivå.
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Sammanträdesdatum

Stiftsfullmäktige

2017-05-29

Församlingaroch pastorat kommer att fä stöd i arbetet med fastighetshanteringengenom insatser
från i första hand stiften. Stiftskansliet förstärker organisationen under hösten 2017 men ytterligare
en tjänstmed fastighetskomptens for att påbästasättkunnafrämjaförsamlingarnasarbetemed
genomförandet av Gemensamt ansvar.
Vad innebär beslutet i korthet?

Fastighetsfrågor
Ett gemensamt fastighetsregister

Rollfördelningen mellan församlingar/pastorat, stift och nationell nivå inom fastighetsförvaltningen
skatydliggöras. Ett gemensamt fastighetsregisterskapas, med grunddataöver fastighets-och
byggnadsinnehavet.Registretplaneras vara färdigt2019.
Lokalforsörjningplan

År2022 ska det finnas enlokalförsörjningsplan i varje församling eller pastorat. I de fall dådet finns
flera kyrkobyggnader (och andra vigda kyrkorum) i en församling, ska det redovisas i Församlingsinstruktionen hur dessa i huvudsak brukas.

Utbildning och stöd i fastighetsförvaltning

Stiften och nationell nivå ska utöka sitt stöd till utbildning, kompetensförsörjning och erfarenhetsutbyte inom fastighetsområdet. Som en del av detta, ska en gemensam handledning i fastighetsförvaltning tas fram.
Kyrkorum som tas ur bruk

Innan en församling eller ett pastorat beslutar att ett kyrkorum ska tas ur bruk, ska samråd ske med

stiftsstyrelsen som ska ge domkapitlet och länsstyrelsentillfälle att yttra sig. Föratt beslutet ska bli
giltigt, måste det fastställas av stiftsstyrelsen.
Överlåtandeav byggnader

En församlingeller ett pastorat ska, under vissasärskildaförutsättningar,kunnaansökaom att
överlåta en övertalig kyrkobyggnad till kyrkostyrelsen. Om kyrkostyrelsen övertar byggnaden ska
trossamfundet Svenska kyrkan stå som ägare, och den ska förvaltas av stiften. Denna möjlighet
kommer sannolikt inte att komma till stånd förrän om flera år.

Nären kyrkobyggnadhar överlåtitstill trossamfundet Svenskakyrkan fårkyrkostyrelsen, efter att
yttrande inhämtats från domkapitlet i det stift därkyrkan ärbelägen och från den länsstyrelse som
har tillsynsansvar enligt kulturmiljölagen, beslutaatt kyrkorummet tas ur bruk.
Ekonomisk utjämning

Beräkningenav avgifteroch bidragi utjämningssystemetförenklas.Utjämningssystemettillförs två
nyakomponenter, dels en som avser andel barnblandbefolkningenoch dels en som avser särskilda,
strukturellt betingade kostnader for särskilda behov av diakonala insatser. Ett förändrat glesbygdsbidrag återinfors i utjämningssystemet. Kostnadsutjämningskonstanten i utjämningssystemet
avskaffas. Ett kyrkounderhållsbidrag omfattande l 00 miljoner kronor införs. Detta ska användas

som stödtill stiftets församlingaroch pastorat for underhåll av kyrkobyggnaderna.Det ska inte
längregörasnågonavräkningav utdelningenfrånprästlönetillgångamavid beräkningav
stiftsbidrag. Förändringenav utjämningssystemetgenomförssuccessivt åren2018-2021.Föratt
finansiera förvaltningen av de kyrkor som ägs gemensamt genom trossamfundet, ska församlingar
och pastorat, om kyrkomötet så beslutar, betala en kyrkounderhållsavgift.

Stiftsfullmäktige beslutar
att

stiftsfullmäktige tagit del av tagit del av informationen.
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SF § 6

2017-05. 29

17/S 70/203

Delgivning av vcrksamhetsuppföljning för Stockholms stift för år 2016
Föreliggerverksamhetsuppfoljning förverksamhetsåret2016 med redovisningav måluppfyllelse
och kommentarer till eventuella avvikelser och konklusioner samt redovisning av genomförda och
pågående projekt, redovisat per team och linjefunktion.
Ordförande förklarar ordet fritt.

Roland Johansson (POSK) vill framföra ett tack till stiftskansliet för en utomordentligt välskriven
verksamhetsuppfoljning. Vidare påpekas att kyrkan borde bli bättre på att kommunicera allt bra som
görs in kyrkans verksamheter.

Stiftsfullmäktige beslutar

att

stiftsfullmäktigetagit del av verksamhetsuppföljningenförår2016 samt framföra
ett tack till stiftskansliet för ett gott arbete med verksamhetsredovisningen.

SF §7

17/S 69/210

Årsredovisning för Stockholms stift 2016
Föreligger av stiftskansliet upprättad årsredovisning for Stockholms stift avseende
verksamhetsåret 2016.
Ekonomiutskottet har berett ärendet vid sammanträde 2017-03-08 och 2017-03-23 och beslutat att

for sin del tillstyrka årsredovisningen. Revisionsmöte har ägt rum den 2017-03-20.
Ärendet föredras på sammanträdet av stiftscontroller Michael Costello varvid särskilt påpekas
förändringar mellan åren 2016 och 2017. Ekonomiutskottet ordförande Klas Weidstam lämnar sina
kommentarer till bokslutet.

2016 års resultat efter finansiella poster uppvisar ett överskott om 32, 8 Mkr. (2015: 8, 3 Mkr. ). Det
egna kapitalet uppgår vid årsskiftet till 276, 9 Mkr. (2015: 244, 1 mkr.)
Stiftsstyrelsen beslutade 2017-03-29 § 16 att överlämna årsredovisning till stiftsfullmäktige med
förslag till fullmäktige att fastställa årsredovisning for 2016.
Ordföranden förklarar ordet fritt.

Klas Weidstam (BÄ) yrkar bifall till stiftsstyrelsens förslag och överlämnar årsredovisningen till
stiftsfullmäktige for fastställelse. Weidstam beskriver året som gått genom att gå igenom
resultaträkningens olika poster samt att kommentera dessa utifrån utfall och budgeterad nivå.
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I sammanhanget påpekas bl. a. att nettoomsättningen ökat markant genom att fastigheten Atlas 6
såldes under året.

Irene Pierazzi (S) yrkar att socialdemokraternas anteckning till prokollet i stiftsstyrelsen gällande
kyrkoavgiften och sänkningen till 2, 5 öre kvarstår även som utlåtande dagens beslut i stiftsfullmäktige.

Stiftsfullmäktige beslutar

att

fastställaårsredovisningen,samt

att

årets överskott på 32, 8 Mkr läggs till det egna kapitalet.

Särskilt uttalande av den socialdemokratiska gruppen;

Årsredovisningen for 2016 visar påett positivt resultat på32, 8 miljoner kronor. Överskottet
har uppkommit av att stiftet sålt fastigheten Atlas 6 som inbringat 36, 7 miljoner kronor. Vi

socialdemokraterkonstaterar att om försäljningenav Atlas 6 inte genomförtshadeårets
resultat visat på ett underskott på - 4 miljoner kronor. Dämtöver har avkastningen av de
finansiella tillgångarna tillfört 9, 1 miljoner kronor. Utan engångsintäktema från
försäljningen av Atlas 6 samt avkastningen från de finansiella anläggningstillgångarana
hade underskottet uppgått till ca 13 miljoner kronor. Underskottet motsvarar i stort sett
skillnaden i intäkterna av stiftsavgiften mellan 2015 och 2016, som skillnaden mellan 3 öre
och 2, 5 öre per skattekrona.
Vi socialdemokrater påtalade vid behandlingen av budgeten for 2016 att den löpande
verksamheten i huvudsak ska finansieras av intäkterna från stiftsavgiften. Sänkningen med
0, 5 öre visar att verksamhetens kostnader måste finansieras med hjälp av avkastningen från
finansiella investeringar.
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SF §8

Fråga om ansvarsfrihet avseende stiftsstyrelsen för räkenskapsåret
2016 avseende Stockholms stift

Ordförandenöverlämnarordet till auktoriseraderevisorn JonathanBexelius som redogörför
revisionsberättelsen.

Enligt revisorernas uppfattningharårsredovisningenupprättatsi enlighetmed årsredovisningslagen
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Stockholms stifts finansiella tillgångar per
den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsenärförenligmed årsredovisningensövrigadelar.
Revisorernatillstyrker därföratt stiftsfullmäktigefastställerresultaträkningenoch balansräkningen
samt att stiftsstyrelsens ledamöterbeviljas ansvarsfnhetförräkenskapsåret
Ordförande iBrklarar därefter ordet fritt.

Stiftsfullmäktige beslutar
att

bevilja stiftsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet for år 2016.

Stiftsstyrelsens ledamöter deltar inte i beslutet.

SF §9
Justering av dagordningen
Sekreteraren anmälerattjusteringen av dagordningenbehöverske genom att
ledamöternaGabyBorglund (BÄ)och SuzanneFredborg(BÄ)harkommit och därmed
tjänstgör från kl. l 8. 10. Tidigare inkallade ersättama Yvonne Riddervik och Jimmy
Dahllöf(BA) är inte längre tjänstgörande.

LedamotenCarl-JohanKarlsson (S) har lämnat sammanträdetoch ingen ersättarefinns
närvarande lör tjänstgöring.
Stiftsfullmäktige beslutar
att

godkänna justeringen av dagordningen

Justerande
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Samman trädesdatum

2017-05-29

Stiftsfullmäktige

SF § 10

16/S 79/210

Årsredovisningför Prästlönetillgångar i Stockholms stift 2016.
Föreligger upprättad årsredovisning avseende verksamhetsåret 2016 för Prästlönetillgångar i
Stockholms stift.

Egendomsutskottet har berett ärendet vid sammanträde 2017-03-07 och beslutade då att för sin

del antaupprättatbokslut samt överlämnaårsredovisningentill stiftsstyrelsen för
vidare handläggning. Ekonomiutskottet har berett ärendet vid sammanträde 2017-03-08 samt

2017-03-23 och dåför sin del tillstyrkt föreliggandeårsredovisning.
Revisionsmötet ägderum 2017-03-20.

Av årsredovisningenframgåratt åretsresultat efter finansiellaposteruppgårtill 43,4 mkr
(2015: 39,7 Mkr.). Resultatet 2016 efterbokslutsdispositioneroch skatt uppgårtill 43,4
mkr. (2015: 40,5 Mkr.). Utdelningentotalt till de andelsägandeförsamlingarnaoch pastoraten
samt nationella nivån föreslåsbli 20, 6 mkr. (2015: 63, 8 Mkr. ), vilket innebär en utdelning med
300kr. per andel (2015: 928 kr. per andel).
Stiftsstyrelsen beslutade 2017-03-29 § 18 att överlämna årsredovisning till stiftsfullmäktige för
fastställelse.
Ordföranden förklarar ordet fritt.

IngerOlsson-Blomberg(BÄ)överlämnarårsredovisningfor Prästlönetillgångamaavseende
verksamhetsåret2016 och yrkarbifall till stiftsstyrelsens förslag.Olsson-Blomberg beskriver i
huvuddrag de större försäljningar och planarbeten som genomförts under året.

Stiftsfullmäktige beslutar
att

fastställa årsredovisnigen iSr 2016.
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Stiftsfullmäktige

2017-05-29

SF § 11

Fråga om ansvarsfrihet avseende stiftsstyrelsen for räkenskapsåret
2016 gällande Prästlönetillgångar i Stockholms stift
Ordförandenöverlämnarordet till auktoriseraderevisorn JonathanBexelius som redogörför
revisionsberättelsen.

Enligt revisorernas uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Prästlönetillgångars finansiella tillgångar
per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöden for året enligt
årsredovisningslagen. Pörvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Revisorerna tillstyrker därför att stiftsfullmäktige fastställer resultaträkningen och balansräkningen
samt att stiftsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret
Ordförande förklarar därefter ordet fntt.

Stiftsfullmäktige beslutar
att

bevilja stiftsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för år 2016.

Stiftsstyrelsens ledamöter deltar inte i beslutet.
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SF § 12

2017-05-29
16/S 265/23

Utredning gällande distribution av valsedlar genom stiftets försorg
I ärendet föreligger en utredning, daterad 2017-03-06, reviderad 2017-03-24 som upprättat
inom stiftskansliet angående hanteringen av förtryckta valsedlar avseende val till kyrkomötet

inom valkretsen Stockholms stift och val till stiftsfullmäktigei Stockholms stift med tre förslag
till hur detta skulle kunna samordnasoch utföras av stiftskansliet eller genom stiftskansliet på
uppdrag av respektive nomineringsgrupp. Stiftskansliet har under beredningen av ärendet

påpekatatt rättslägetärkomplicerat och särskilt närdet gällervalet till kyrkomötet. Förslaget
frånstiftskansliet äratt höjabidragettill nomineringsgruppernafor hantering och distributionen
av valsedlar. Men detta förslag så hanterar stiftskansliet inte distributionen av valsedlar utan det
sker genom respektive nomineringsgrupp.
Ordföranden förklarar ordet fi-itt.

Jan-Olov Sundströ (BÄ) beskriver ärendet och menar att detta är en kompromisslösning men inte
optimal då nomineringsgrupperna har svårigheter att fullgöra uppdraget rent praktiskt. Sundström
menar också att diskussionen om stöd till nomineringsgrupper i valarbetet måste fortsätta i

Kyrkomötetfor att underlättafor nomineringsgrupperna. Sundströmyrkarbifall till stiftsstyrelsens
förslag.
Margareta Hertelius (FISK.) yrkar bifall till stiftsstyrelsens förslag men påtalar behovet att hitta
arbetssätt och system som är anpassade efter yrkesverksamma personer. Diskussion far fortsätta i
kyrkomötet.

StaffanLundstedt(MISK) menar att förslagetmissgynnarnomineringsgrupermed fåmandat i
fullmäktige.

Stiftsfullmäktige beslutar

att

for möjliggörandeav hanteringoch distribution av valsedlar tilldela nomineringsgruppema i stiftsfullmäktige ett extra bidrag om 5000 kr/mandat i fullmäktige. Nomineringsgruppsbidraget i5r 2017 års uppgår då till totalt 8000 kr/mandat.
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SF § 13

Allmän frågestund
Ordförandenanmäleratt inga frågorharinkommit.

SF § 14

Avslutning
Ordföranden JästaClaeson tackar för sammanträdet och önskar fullmäktige och stiftskansliet en
trevlig sommar.

Justerande
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