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Plats och tid Digitalt sammanträde, kl. 18.30 - 19.30

Beslutande Ulf Mathiasson, ordförande
Tomas Wassenius, kyrkoherde
Ingrid Pernbring
Helena Frank
Britt-Marie Molin

Ingemo Nilsson

Anette Nilsson tjg ersättare för Michael Persson

Karin Fors tjg ersättare för Lennart Svensson

Övriga närvarande Paul Gustafsson begravningsombud
Stefan Westergren förvaltningschef
Johanna Gredfors Ottesen sekreterare

Paragrafer 1 - 14

Utsâgs att justera Ingemo Nilsson

Underskrifter
1%.
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Ulf athiasson, ordförande
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Johanna Gredfors Ottesen, sekreterare
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Igemo Nilsson, justerare
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ANSLAG]BEVIS
Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kyrkorådet

Sammanträdesdatum 2021-02-16

Datum då anslag /7 -4 ,, , r Datum då anslagLCLÄ" ;-' 'L 2._ 1”) .. \
satts upp
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Förvaringsplats för Pastorsexpeditionen, Klippan
protokollet .
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Ordförande Ulf Mathiasson hälsade ledamöterna välkomna, förklarade mötet öppnat och redogjorde
för förutsättningar för dagens digitala sammanträde. Kyrkoherde Tomas Wassenius talade kring

fastetiden, samt läste en kort bön.

Upprop förrättades.

§2

Val av protokolljusterare
Kyrkorådet beslutade

att välja Ingemo Nilsson till protokolljusterare.

§3

Godkännande av föredragningslista
Kyrkorådet beslutade

att godkänna föredragningslistan.

§4

Urngravlund Östra Ljungby
Bilaga 5 4/21
Förvaltningschef Stefan Westergren redogjorde för förslag att ta en ny urngravlund i bruk på Östra

Ljungby kyrkogård.

Kyrkorådet beslutade

att ta en urngravlund i bruk på Östra Ljungby kyrkogård, kvarter 27, enligt de villkor som bllagt

förslag anger.
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§ 5

Skrivelse angående gravskötselavgifter
Dnr P-2021-0026
Skrivelse hade inkommit från Annika Ingelström Nilsson angående gravskötselavgifter.

Kyrkorådet beslutade

att uppdra åt förvaltningschef Stefan Westergren att besvara skrivelsen.

§ 6

Föregående protokoll
Protokollet från oktober 2020 lades till handlingarna.

§ 7

Lönepolicy
Bilaga § 7/21

Förvaltningschef Stefan Westergren redogjorde för förslag till lönepolicy.

Kyrkorådet beslutade

att godkänna liggande förslag till lönepolicy för Klippans pastorat.

§8

Lönerevision

Kyrkorådet beslutade

att sätta utrymmet för löneökning till maximalt 3,5 procent för 2021, vilket är samma nivå som det

centrala avtalet.

“M,
Ju ras
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§ 9

Arbetsmiljöpolicy
Bilaga § 9/21
Förvaltningschef Stefan Westergren redogjorde för förslag till arbetsmiljöpolicy.

Kyrkorådet beslutade

att godkänna liggande förslag till arbetsmiljöpolicy för Klippans pastorat.

§ 10

Ändring av utlåningstid för föremål till ArkDes-utställning
Dnr P-2020-0056

Kyrkorådet beslutade 2020-05-05 att godkänna utlåning av föremål till ArkDes. På grund av

pandemiläget kommer utställningen skjutas upp och hållas september 2021 till augusti 2022, vilket

innebär att den tidigare överenskomna utlåningstiden behöver uppdateras.

Kyrkorådet beslutade

att godkänna den ändrade tiden för utlåning av föremål enligt Iâneavtal till 2021-08-01 - 2022-09-30,
och

att ge förvaltningen mandat att godkänna eventuella ytterligare ändringar av utlåningstiden.

føéras



Svenska kyrkan
KLIPPANS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad

6(7)

KYRKORÅD 2018-2021 Sammanträdesdatum 2021-02-16

§ 11

Informationsärenden

Kyrkoherde Tomas Wassenius informerade om följande:
0 Alexander Bille har påbörjat sin tjänst som ny diakon.
0 Vikarierande komministerfrån 1 mars ärTorviId Evensson.
0 Ett nytt diakonalt projekt med inriktning på samtalsstöd har påbörjats.
0 Verksamheten fortgår i den utsträckning som är möjlig med tanke på de restriktioner som

råder.
o Gårdshuset i Östra Ljungby står nu färdigt och har tagits i bruk av barnverksamheten.

Ordförande Ulf Mathiasson informerade om följande:
0 Klippans pastorat har skänkt 10 000 kr till Act Svenska kyrkan.
0 En skrivelse har inkommit från Sven-Olof Jönsson. Skrivelsen tas upp nästa sammanträde.
0 En hälsning med uppmaning från Michael Persson att engagera sig i kyrkovalet.

Kyrkorådet beslutade

att notera informationen.

§12

Kyrkorådets sammanträdestider
Ordförande Ulf Mathiasson meddelade att kommande sammanträdestider för kyrkorådet blir den 23

mars, den 20 april och den 11 maj.

§13

Barnkonsekvensanalys och vision

Kyrkorådet enades om att alla beslut, där det varit tillämpligt, på dagens sammanträde hade fattats
med beaktande av ett barnperspektiv, samt med pastoratets vision i åtanke:

Vi är en kyrka i tiden som med
Guds hjälp vill göra intryck,
ge möjligheter till uttryck
och lämna goda avtryck

'W io
Jiøféras
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§ 14

Avslutning
Ordförande Ulf Mathiasson tackade ledamöterna och förklarade sammanträdet avslutat.

M M
Jygras


