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Sammanträdesdatum

2017-11-13

Stiftsfullmäktige

SF § 15

Inledning
Ordföranden JästaClaeson hälsar välkommen och förklarar sammanträdet med stiftsfullmäktige
öppnat.

SF § 16

Sammanträdets behörighet
Ordföranden anmäler att kallelse utsänts den 3 november 2017 till valda ledamöter och ersättare.

Kungörelse om sammanträdet har anslagits på den officiella anslagstavlan, Klara Södrakyrkogata l
och påstiftets webbsidasammadag.
Därutöverhar kungörelseinförts i Kyrkans Tidningtorsdagen den 26 oktober 2017.
Stiftsfullmäktige beslutar
att

förklara sammanträdet utlyst i behörig ordning.

SS 2017-182

SF § 17

Delgivning av stiftsstyrelsens beslut att inkalla efterträdare för stiftsfullmäktige
i Brännkyrka, Domkyrka och Östermalms, Enskede och Södermalms valkretsar
Efter anmälan från stiftsfullmäktiges ordförande Jästa Claeson ska ny ersättare i Brännkyrka,
Domkyrka och Östermalms,Enskedeoch Södermalmsvalkretsar.

Till nya ersättareutses Kaj Per EdwardOlsson (VISK).
Stiftsfullmäktige beslutar

att

till protokollet anteckna att stiftsfullmäktigetagit del av delgivningen.

Utdrag

Justerande
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SF § 18

2017-11-13

SS 2017-305

Delgivning av stiftsstyrelsens beslut att inkalla efterträdare för stiftsfullmäktige
i Domkyrka och Östermalms, Enskede, Roslags, Sollentuna, Solna, Spånga,
Birka och Värmda valkretsar.

Efter anmälan från stiftsfullmäktiges ordförande Jästa Claeson ska ny ersättare utses i Domkyrka
och Östermalms, Enslcede, Roslags, Sollentuna, Solna, Spånga, Birka och Värmda valkretsar.
Till ny ersättare utses Lars Gonzalez Carlsson (POSK).
Stiftsfullmäktige beslutar
att

till protokollet anteckna att stiftsfullmäktige tagit del av delgivningen.

SF § 19

Information från stiftet gällande Verksamhetsplaneringen 2018.
Föreliggerverksamhetsplanering förverksamhetsåret2018 i handlingarnatill ärende7.
Inledningsvissammanfattarbiskopenverksamhetsplaneringenfor 2018 med
.
.
.

"Jag skäms inte för evangeliet
Med historien i ryggen, nuet for ögonen och framtiden i våra händer.
Vi bygger förtroenden och samhörighet.

Därefter beskriver de båda stiftsdirektorema särskilt några viktiga fokusområden under 2018 från
Utvecklingsavdelningens respektive Förvaltningsavdelningens horisonter.
Stiftsfullmäktige beslutar
att

stiftsfullmäktige tagit del av informationen.

Justerande

Utdrag
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SF §20

2017-11-13

SS 2017-229

Förslag till budget för Stockholms stift för år 2018 och planer för åren

2019 och 2020 samt kyrkoavgift för 2018
Föreligger av stiftskansliet framarbetat förslag till budget for Stockholms stift för år 2018
och planer för aren 2019 och 2020 samt kyrkoavgiften för 2018.
Budgetförslaget har beretts av ekonomiutskottet vid sammanträden2017-08-24, 2017-09-18
samt 2017-09-29. Utskottet har under budgetarbetets gång gett stiftskansliet uppdrag att
minska kostnaderna avseende helheten. I ärendet finns en kronologisk beskrivning över
budgetarbetets gång daterad 2017-09-26. Vidare finns ett underlag utvisande Servicebyråns
verksamhet inklusive främjandedelen och affärsverksamheten. Budgeten balanserar med ett
underskott på l 216 tkr.
Ordföranden förklarar ordet fritt.

Klas Weidstam (BÄ) yrkar bifall till stiftsstyrelsens förslag och överlämnar Budget 2018 för
fullmäktiges beslut genom att kort beskriva stiftets ekonomiska läge samt motivera det försvarbara i
att lägga fram en budget med - l , 2 Mlcr i relation stiftets åtagande for Servicebyrån och den höga
takten av införanden av nya kunder. Prognosutfall av årets resultat for innevarande år 2017 beräknas
bli +3, 8 Mkr och mot bakgrund av detta kan inte budgetförslagets underskott anses som ett
risktagande.
Jan-Olov Sundström (BÄ) yrkar bifall till stiftsstyrelsens förslag och vidimerarar Klas Weidstams
beskrivning av ett framgångsrikt budgetarbete med målet att få en budget i balans.
Irene Pierazzi (S) yrkar bifall till att-satsema 2, 3 och 4. Beträffande att-sats l yrkar Pierazzi att
stiftsavgiften återställs till 3 öre per skattekrona (0, 03 procent) med motivering att sänkningen inte
har haft någon betydelse för de enskilda församlingarnas ekonomier. S-gruppen har utvecklat sin
tankar i ett särskilt yttrande.
Carita Wallman Larsson (C) yrkar bifall till stiftsstyrelsens budgetförslag.
Carita Stenbacka Tenezakis (VISK.) biträde S-gruppens yrkande och särskilda yttrande.
Arnold Boström (SD) yrkar bifall till att-satsema l, 3 och 4. Gruppen kan inte ställa sig bakom
att-sats 2 med anledning av att de inte deltagit i stiftsstyrelsens budgetarbete.
Margaretha Herthelius (FISK.) yrkar bifall till stiftsstyrelsens förslag.
Ordföranden förklarar debatten avslutad och finner att det endast föreligger två förslag:
l. Stiftsstyrelsens förslag till budget inkluderande alla 4 att-satser.
2. h'ene Pierazzis yrkande om bifall till att-stasema 2, 3 och 4 samt att att-sats l ändras
till 3 öre per skattekrona.
Vidare konstaterar ordföranden att SD inte deltar i beslutet gällande att-stas 2 då gruppen
inte deltagit i budgetarbetet.
Justerande

Utdrae
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Ordföranden ställer proposition på yrkandena:
- Kan stiftsfullmäktige bifalla Klas Weidtsams (BÄ) yrkande tillika stiftsstyrelsens förslag till

budget 2018?
- Kan stiftsfullmäktige bifalla Irene Pierazzis (S) yrkande?

Ordförandenfinner att stiftsfullmäktigebeslutar i enlighetmed stiftsstyrelsens förslag.
Votering begärs och genomfors med handuppräckning.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena;
- Ja - röstar den som stödjer stiftsstyrelsens förslag.

- Nej - röstarden som stödjerIrenePierazzisförslag.
Ordföranden finnar att stiftsfullmäktige har beslutat enligt Klas Weidstams (BÄ) yrkande
tillika stiftsstyrelsens förslag till budget.
Stiftsfullmäktige beslutar

att

fastställakyrkoavgiften förår2018till 0,025 procent, d.v. s. 2, 5 öreper skattekrona,

att

fastställa föreliggande förslag till budgeten för år 2018,

att

notera till protokollet att man tagit del av upprättadeplaner för2019 och 2020, samt

att

till stiftsstyrelsen delegerabeslut om omdisponeringarinom befintligbudgetram.

Irene Pierazzi (S) och hela S-gruppen reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig
reservation enligt bilaga till protokollet. VISK. biträder reservationen.

Justerande
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2017-11-13
SS 2017-229

Budget för Prästlönetillgångar i Stockholms stift för år 2018
Föreligger av stiftskansliet framarbetat förslag till budget for Prästlönetillgångar i
Stockholms stift för år 2018.

Budgetförslaget har beretts av egendomsutskottet vid sammanträde 2017-10-02.
Ordföranden förklara ordet fritt.

Egendomsutskottets ordförande Inger Olsson Blomberg (BÄ) överlämnar stiftsstyrelsens och egendomsutskottets förslag till budget och yrkar bifall till förslaget.
Ordföranden finner att det endast föreligger stiftsstyrelsens iSrslag till budget.
Stiftsfullmäktige beslutar
att

fastställa den budget för 2018 som presenterats gällande Prästlönetillgångar i Stockholms
stift.

SF §22

SS 2015-47

Förslag till stiftspastoral för Stockholms stift
Föreligger av stiftskansliet utarbetat förslag till stiftspastoral för Stockholms stift.
Stiftspastoralen har sin grund i kyrkoordningen och i stiftets verksamhetsidé, men bygger vidare
genom att väga in en omvärldsbeskrivning som är baserad på de av domkapitlet utfärdade
församlingsinstruktionema samt en teologisk grund for uppdraget och en stiftsvision. Stiftspastoralen anger därmed en riktning for verksamheten och är tänkt att gälla i fyra år, d. v. s. t. o. m. 2021.
Med avstamp i stiftspastoralen ska sedan verksamhetsplanen med prioriterade områden upprättas
årligen och ge tydlighet och svara på hur stiftskansliet konkret tar sig an uppgiften att främja och ha
tillsyn över församlingslivet.
Ordförande förklarar ordet fritt.

Roland Johansson (POSK. ) yrkar bifall till stiftsstyrelsens förslag.
Stiftsfullmäktige beslutar

att

anta föreliggande förslag till stiftspastoral för Stockholms stift, att gälla t. o. m. 2021.

Justerande

'^
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SF §23

2017-11-13
PLT 2013-5

Försäljning av fastigheter i Hagalund, Solna stad
Prästlönetillgångar(PLT) äger 14 fastigheteri Hagalundsindustriområdei Solna stad.
Fastigheterna är upplåtna med tomträtt till olika bolag som, med ett undantag, kontrolleras av
Humlegården fastigheter AB, vilket är Länsforsäkringars fastighetsbolag. Bolagen äger byggnaderna
på respektive fastighet och PLT äger marken. Det är i princip en monopolsituation där PLT inte kan
sälja marken till någon annan än bolaget som innehar tomträtten. PLT och Humlegården träffade en
överenskommelse år 2015 om kommande överlåtelse av fastigheterna.
Staten, landstinget och Solna stad är överens om att en tunnelbanestation på den nya gula linjen till
Arenastaden ska byggas i Hagalunds industriområde.
Ett ramavtal träffas mellan Prästlönetillgångar och Humlegården. I avtalet anges principerna för
affären och Humlegården tar på sig ett borgensåtagande for affären. Humlegården företräder också
köparna i det fortsatta arbetet så att PLT bara har en motpart. Sedan undertecknas ett separat men i
princip likalydande överlåtelseavtal for respektive fastighet. Affären förutsätter att alla avtal
fullföljs. Genom dem är försäljningen av fastigheterna genomförd till de av Humlegården

kontrollerade bolagen. Avtalen innehålleringen återgångsklausul.Detaljplan tas fram av Solna stad
och Humlegården. Prästlönetillgångar har rätt till information. En samarbetsgrupp med minst en
representant for vardera Humlegården och Prästlönetillgångar och en oberoende ordförande ska se
till att det fungerar. Utgångspunkten är att de flesta befintliga byggnader ska rivas och området
bebyggas med nya bostäder och lokaler. Delområdet som innehåller prästlönetillgångars fastigheter

kommer gissningsvisatt inrymma 650 bostäderav totalt 3000 i hela områdetHagalund. Avtalet
innehåller också skrivningar om hur tilläggsköpeskillingen ska regleras.
Ordförande förklarar ordet fritt.

Inger Olsson Blomberg (BÄ) beskriver processen i egendomsutskottet och ärendets principiella
grunder samt yrkar bifall till stiftsstyrelsens förslag.
Stiftsfullmäktige beslutar
att

godkänna att Prästlönetillgångar överlåter sina fastigheter i Hagalunds industriområde, Solna

kommun, till av Humlegårdenkontrollerade bolag(tomträttshavama) i enlighetmed villkor
som framgår av föreslaget ramavtal och överlåtelseavtal och

att

uppdra åt egendomsutskottets ordförandeeller vice ordförandeoch egendomsjuristen, två i
förening, att underteckna ramavtal och överlåtelseavtal och alla övriga dokument som är

nödvändigafor genomförandetenligt ovan angivnaförutsättningar.I uppdraget ingårävenrätt
att i slutliga avtal for undertecknandegörade smärrejusteringar eller fortydliganden
som kan krävas.
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SF §24

2017-11-13
PLT2013-5

Försäljning av del av Eriksberg 2:27 (Prästviken), Botkyrka kommun
Prästvikenärett markområdesom Prästlönetillgångaravseratt säljaförutveckling förbostadsändamål. Markområdet ligger väster om Botkyrka kyrka i Botkyrka kommun inom fastigheten
Eriksberg2:27.

Föratt skapabättre förutsättningaroch mer intresse for marken har Prästlönetillgångartecknat avtal
om planläggningmed kommunen och tagit fram ett förslagtill detaljplan som varit på samråd. I
samrådsförslaget föreslås cirka 400-450 nya bostäder.

Prästlönetillgångartog våren2016 in anbud frånett flertal byggherrar. Efter utvärderingav anbuden
beslutade stiftsstyrelsen den 14 september 2016 att godkännaatt optionsavtal tecknadesmed
Erlandsson och Titania enligt egendomsutskottets förslag for respektive område. Optionsavtal
tecknades hösten 2016 och efter det har planarbetet bedrivits av byggherrarna. Enligt den senaste

tidplanen frånkommunen beräknasplanen antas förstakvartalet 2018. BådeTitaniaoch Pastro AB
har nu framfört att de vill teckna överiåtelseavtal i8r respektive område.
Ordförande förklarar ordet fritt.

Inger Olsson Blomberg (BÄ) beskriver processen i egendomsutskottet och ärendets principiella
grunder samt yrkar bifall till stiftsstyrelsens förslag.

Stiftsfullmäktige beslutar

att

godkänna att Prästlönetillgångar överlåter del av fastigheten Eriksberg 2:27 till
Titania Bygg & VVS AB och Pastro AB i enlighet med villkor som framgår av föreslaget
köpeavtal och instruktioner vid mötet samt

att

uppdra åt egendomsutskottets ordförande eller vice ordförande och egendomsjuristen, två i

förening,att undertecknaöverlåtelseavtaloch alla övrigadokument som ärnödvändigaför
genomförandetenligt ovan angivnaförutsättningar.I uppdraget ingårävenrätt att i slutliga
avtal for undertecknande göra de smärre justeringar eller förtydliganden som kan krävas.

Justerande

Utdrag
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SS 2017-174

SF §25

Köp av fastigheten Lantmätaren 2 (Jakobs kyrka och församlingshem)
Stockholms stift har under ett antal årtillbaka arbetatmed att hitta en långsiktiglösningförstiftets
behov av en plats för möten, verksamhet och som dessutom kan inrymma ett kontor för stiftets
kansli. Sedan en tid tillbaka har fastigheten Lantmätaren 2 visat sig innehålla bäst förutsättningar för
att uppnå detta. Efter det att stiftsstyrelsen fatta beslut om att inleda förhandlingar med
Domkyrkoförsamlingen har en forhandlingsdelegation tillsatts. Delegationen består av Jan-Olov
Sundström, Irene Pierazzi och Inger Olsson Blomberg. Från stiftskansliet har Birgitta Odmark
deltagit.

Kyrkofullmäktigei Domkyrkoförsamlingenhar den 2 november 2017 beslutat försäljafastigheten
till Stockholms stift.
Ordförande förklarar ordet fritt.

Jan-Olov Sundström (BÄ) beskriver bakgrunden till ärendet och yrkar bifall till stiftsstyrelsens
förslag.
Stiftsfullmäktige beslutar

att

Stockholms stift (252010-0138) förvärvar fastigheten Lantmätaren 2 i Stockholms
kommun till ett pris av 77 500 000 kr och i övrigt enligt villkor som framgår av
köpekontrakt, samt

att

uppdra åt stiftsstyrelsens vice ordförande Jan-Olov Sundström och stiftsdirektor
Birgitta Odmark, två i förening, att underteckna överlåtelseavtal och alla övriga
dokument som är nödvändiga for genomförandet enligt ovan angivna förutsättningar.
I uppdraget ingår även rätt att i slutliga avtal för undertecknande göra de smärre
justeringar eller förtydligandet} som kan krävas.

SF §26

Allmän frågestund
Ordioranden meddelar att det inte inkommit några frågor till stiftskansliet.

Justerande

Utdrag
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SF §27

Avslutning
OrdförandeJästaClaeson framfören hälsningfrånBiskopen med tack förgott arbete under denna
mandatperiod.

Ordförandentackarförsin del fördagens sammanträdeoch för förtroendetatt under den gångna
mandatperioden haft uppdraget som ordförande.

Justerande

Utdrag

Yrkanden;

Vi yrkar att stiftsfullmäktige ska besluta (första attsatsen) att återställa stiftsavgiften för2018 till 3
öre per skattekrona. l övrigt bifaller vi arbetsutskottets förslag.
Reservation av den socialdemokratiska gruppen;

Vi reserverarossmot stiftsstyrelsens beslut dävi anseratt styrelsen skulle ha beslutatatt återställa
stiftsavgiften till 3 öre per skattekrona. Skälet för detta har vi redan tidigare utvecklat i värt särskilda
uttalande vid behandlingen av årsredovisningen för 2016.

Sävälbudgetenförinnevarandeärsom förslagetför2018äri praktiken underbalanseradom man ser
till relationen mellan verksamhetskostnader och intäkter frän stiftsavgiften. Endast genom att
intäkterna frän kapitalförvaltningen uppnås ett överskott. Säkan det inte fortsätta, i synnerhet med
tanke pä att stiftet står inför stora ekonomiska åtagande de närmsta aren.

wj

