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Interimsstyrelsen 

 

    PROTOKOLL 

    Sammanträdesdag 2021-06-22 

    Tid: 18.00 – 19.45 

    Plats: Eslövs kyrka 

 

 

 

 

Närvarande ledamöter: Nils Frank, Ulf Östman, Britt-Mari Martinsson.  

 

Tjänstgörande ersättare: Ellna Fride Andersson, Barbro Färdig. 

 

Närvarande ersättare: .  

 

Kyrkoherde: Cerny Eriksson-Ståhl. 

 

Kyrkoherde, ersättare: Anna Juhlin. 

  

Sekreterare:  Ann-Margret Gillerfors. 

 

 

 

 

  § 27 

Sammanträdet öppnas Interimsstyrelsen inleds med en kort andaktsstund under ledning 

av kyrkoherde Cerny Eriksson-Ståhl. Därefter hälsade Nils Frank, 

ordförande, interimsstyrelsens ledamöter välkomna och förklarade 

sammanträdet för öppnat. 
 

  § 28 

Protokolljustering Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Ellna Fride 

Andersson med Ulf Östman som ersättare. 

 

§ 29 

Organisationsarbete  Kyrkoherde Cerny Eriksson-Ståhl rapporterade hur arbetet har   

inför 2022 fortlöpt sedan förra interimsstyrelsemötet. 

I veckobrevet, som kommer ut varje tisdag på Svenska kyrkan 

Eslövs intranät, finns en uppdatering från hur arbetet fortlöper. 

Status per verksamhetsområde per den 22 juni 2021: 

 Musik – Löberöds musiker Inger Göthe har deltagit på ett 

teammöte och kommer under sommaren att vara delaktig i Musik 

i Sommarkväll, som arrangeras av musikerteamet i Svenska 

kyrkan Eslöv. 

 Tillsammans har Anna Juhlin och Ann-Margreth arbetat vidare 

med gudstjänstschema och volymberäkning. 
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 Administration (ekonomi, lön, diarium, arkiv, bokning) – Fokus 

har legat och ligger på budget 2022 och arbetet med Mål- och 

verksamhetsplaner. 

 Begravningsverksamheten – Jenny Strömberg har tillsammans 

med Gunnel Ivansson arbetat med budget 2022. Löberöds 

medarbetare ska åka på besök till Eslövs kyrkogård och träffa 

medarbetarna där. 

 IT-samordnare Martin Johansson och Marie Hallberg har 

påbörjat en genomgång av mobiltelefoner, datorer, abonnemang 

mm. 

 Kommunikation – Renée Backe Eslöv och Löberöds Marie 

Hallberg har påbörjat planer för att Löberöd redan i höst ska vara 

med i Eslövsbladets annonsering av gudstjänster. 

 Diakoniteamet har ett fortsatt samtal med Anna Juhlin. 

 Teamledare Camilla Persson Eslöv har kontakt med Christina 

Jensen, barnverksamheten i Löberöd. 

 Teamledare Theresia Roj har kontakt med Anna J för att samtala 

kring serviceverksamheterna (sopplunch, frukostträffar mm) 

 HR-specialist Peter Bengtsson arbetar med personalbudget, 

befattningsbeskrivningar, arbetsmiljöfrågor mm. 

 När skyddskommittén i Svenska kyrkan Eslöv hade möte i slutet 

av maj, informerades de fackliga parterna om arbetet som pågår.  

 Det måste ske en MBL-förhandling under hösten med anledning 

av organisationsförändringen. 

 Styrgruppen dokumenterar sitt arbete i en loggbok (vad som 

gjorts hur det har gjorts och resultat) för att på så sätt kunna göra 

riskbedömningar genom hela processen. 

 

De båda kyrkoherdarna anser att arbetet hittills har kommit så 

långt som det är möjligt just nu. 

 

Interimsstyrelsen önskar att de checklistor som är framtagna av 

arbetsgivarorganisationen och uppdaterade av bland annat flera 

stift, används i integrationsarbetet, så inget blir glömt eller missat i 

processen. 

 

Interimsstyrelsen tackar för informationen och ser fram emot nästa 

rapport. 

 

§ 30 
Kyrkoherderekrytering Nils Frank redogör för nuläget i rekryteringsprocessen.   

inför 2022 Rekryteringsgruppen har träffat de tre behöriga och de två 

referensgrupperna har hunnit träffa två och ska träffa den tredje 

inom kort. Därefter kommer HR-specialist Peter Bengtsson 

sammanställa de två referensgruppernas åsikter och överlämna 

dessa till rekryteringsgruppen. 
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Kontraktsprosten ska nu kopplas in i processen, och eventuellt 

även församlingsråden – presidiet ska undersöka detta. 

Domkapitlet kommer ha intervjuerna den 9 augusti och den 10 

augusti tar de upp behörighetsprövningen på sitt möte. I slutet av 

augusti kommer vi få protokollet tillsänt oss. 

 

Interimsstyrelsen tackar för informationen och ser fram emot nästa 

rapportering. 

 

§ 31 
Vikarierande kyrkoherde Nils Frank redogör för hur presidiet har resonerat i frågan kring   

hösten 2021 vikarierande kyrkoherde då det blir ett vikariat som är längre än tre 

månader och att detta är ett beslut som Kyrkorådet i Eslöv ska fatta 

enligt Kyrkoordningen. Presidiet har detta beslut på delegation. 

 Lösningen som presidiet har valt är att tillfråga kyrkoherde Anna 

Juhlin om hon kan tänka sig att vikariera som kyrkoherde i 

Svenska kyrkan Eslöv. Anna Juhlin har tackat ja till detta. 

Information har gått ut till alla medarbetare och till Löberöds 

kyrkoråd. Informationen gav intryck av att beslut redan fattats, 

vilket var felaktigt. 

 Det finns ett antal frågetecken kring det formella och det praktiska 

att lösa, så att båda parter blir nöjda med arrangemanget.  

 

Interimsstyrelsen beslutar: 

att man ställer sig positiv till att kyrkoherde Anna Juhlin tillträder 

som vikarierande kyrkoherde i Svenska kyrkan Eslöv vid 

månadsskiftet september/oktober 2021. 

att det nu är en operativ process där de tekniska frågorna kring 

anställningen ska lösas.  

att styrgruppen till nästa interimsstyrelsemöte redogör för hur 

detta påverkar verksamheten och ekonomin för båda parter. 

 

Kyrkoherde Anna Juhlin tackar för förtroendet. 

 

§ 32 

Övrigt Kyrkoherde Cerny Eriksson-Ståhl informerar om gruppen i 

Svenska kyrkan Eslöv som arbetar med barnkonsekvensanalyser, 

BKA. Gruppen består av medarbetare från både Eslöv och 

Löberöd och en förtroendevald. Gruppens uppgift är att analysera 

de beslut som fattas så att besluten alltid har barnens bästa i 

åtanke. BKA-gruppen kommer att analysera även 

interimsstyrelsens beslut utifrån barnperspektivet. Vårens möten 

kommer analyseras retroaktivt och under hösten kommer analysen 

att ske inför varje möte. Analysen skickas till interimsstyrelsen. 
 

 § 33 

Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum tisdag 24 augusti kl 18.00 i Eslöv 

och därefter torsdag 9 september kl 18.00, plats meddelas senare. 
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 § 34 

Avslutning Ordföranden Nils Frank tackar närvarande ledamöter för dagens 

sammanträde och önskar alla en skön sommar. Därefter förklaras 

sammanträdet för avslutat. 
 

 

 

 

Justering 

 

Eslöv den           juni 2021 
 

 

 

 

……………………………………………. ………………………………………… 

Nils Frank, ordförande   Ann-Margret Gillerfors, sekreterare 

 

 

 

 

…………………………………………….  

Ellna Fride Andersson      

 

 

 

Anslag om justering av protokoll har satts upp på pastoratets anslagstavla  

 

den           juni 2021. 

 

 

 

………………………………… 

 

 

Förvaringsplats för protokollet: Församlingsgården på Utvägen 9 i Eslöv. 


