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KYRKORÅD 2018-021 Sammanträdesdatum 2021-03-23

Plats och tid Digitalt sammanträde, kl. 18.30 - 19.20

Beslutande Ulf Mathiasson, ordförande
Tomas Wassenius, kyrkoherde
Ingrid Pernbring
Michael Persson

lngemo Nilsson

Janet Svensson
Anette Nilsson tjg ersättare för Helena Frank

Karin Fors tjg ersättare för Britt-Marie Molin

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

Paragrafer 15 - 24

Utsågs att justera Janet Svensson

Underskrifter ................ .. . .

Ulf athiasson, ordförande

wcwecø
Johanna Gredfors Ottesen, sekreterare

Ja -t Svensson, justerare

Justeras
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KYRKORÅD 2018-2021 Sammanträdesdatum 2021-03-23

ANSLAG]BEVlS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kyrkorådet

Sammanträdesdatum 2021-03-23

Datum då anslag 4

- Datum då anslag

sattsupp
20“ 0“ Ol tasned ZOU -001-22

Förvaringsplats för Pastorsexpeditionen, Klippan

protokollet

Underskrift WQWMGHA

Justeras
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KYRKORÅD 2018-2021 Sammanträdesdatum 2021-03-23

§ 15

Öppnande
Ordförande Ulf Mathiasson hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

Kyrkoherde Tomas Wassenius reflekterade kring årets fastekampanj samt läste en kort bön.

Upprop förrättades.

§16

Val av protokolljusterare
Kyrkorådet beslutade

att välja Janet Svensson till protokolljusterare.

§17

Godkännande av föredragningslista

Kyrkorådet beslutade

att godkänna föredragningslistan.

§18

Beslut angående kulturhistoriskt värdefulla gravanordningar

Förvaltningschef Stefan Westergren redogjorde för ärendet. Förvaltningen önskar att kyrkorådet ger

förvaltningschefen mandat att fatta beslut angående skötsel av gravplatser som markerats som

kulturhistoriskt värdefulla ivård- och underhållsplanerna för kyrkogårdarna.

Kyrkorådet beslutade

att ge förvaltningschefen mandat att fatta beslut angående gravplatser som markerats som

kulturhistoriskt värdefulla i vård- och underhållsplanerna för kyrkogårdarna.

Justeras
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KYRKORÅD 2018-2021 Sammanträdesdatum 2021-03-23

§ 19

Skrivelse angående gravplats
Dnr BV-2021-0112
Skrivelse hade inkommit från Sven-Oloflönsson och Åsa Jönsson med önskemål att få boka framtida

gravplats på Källna kyrkogård. Förvaltningschef Stefan Westergren informerade om att kyrkorådet
har möjlighet att medge detta vid ömmande fall.

Kyrkorådet beslutade

att bifalla de sökandes begäran om att få boka gravplats på Källna kyrkogård. Bokning ska ske i

samråd med förvaltningen.

§20

Föregående protokoll
Protokollet från februari lades till handlingarna.

§ 21

Ekonomisk rapport
Bilaga § 21/21
Från vik. kamrer Ann-Sofie Möllerström hade inkommit en ekonomisk rapport.

Kyrkorådet beslutade

att notera informationen.

Justeras
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KYRKORÅD 2018-2021 Sammanträdesdatum 2021-03-23

§ 22

Övriga informationsärenden

Kyrkoherde Tomas Wassenius informerade om följande:
0 Diakon Alexander Bille kommer att vara föräldraledlg mellan april och september. Jessica

Göransson kommer att vikariera under tiden.

0 Ett föräldraledighetsvikariat som barnledare 80 % kommer att utlysas till hösten.

0 Några omflyttningar har skett bland kyrkogårdspersonalen på grund av en tjänst som

avslutas och föräldraledighet för en annan tjänst.
0 Löneförhandlingama är klara. Samtidigt har befattningsbeskrivningarna förhandlats och är

därmed färdigställda.
0 Verksamheten fortgår i den utsträckning som är möjlig med tanke på smittläget och de

restriktioner som råder. Just nu har pastoratet två fall av covid-19 bland personalen.

Åtgärder har vidtagits för att bryta eventuella sm ittkedjor.
0 Påsken kommer att firas med gudstjänster som man måste anmäla sig till.

o Diakonin möter många som hamnat i svårigheter på grund av pandemin.

Ordförande UlfMathiasson informerade om att inför nästa kyrkoråd kommer ordinarie ledamöter

behöva boka tid för underskrifter av årsredovisningen, ifall mötet blir digitalt. Mer information

kommer i kallelsen till nästa sammanträde.

Kyrkorådet beslutade

att notera informationen.

§23

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

§24

Avslutning
Ordförande Ulf Mathiasson tackade ledamöterna och förklarade sammanträdet avslutat.

Justeras
ä
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