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Interimsstyrelsen 

 

    PROTOKOLL 

    Sammanträdesdag 2021-08-24 

    Tid: 18.00 – 19.30 

    Plats: V Sallerups prästgård, Eslöv 

 

 

 

 

Närvarande ledamöter: Ulf Östman, Gunilla Gulam, Anders Brinte, Britt-Mari Martinsson.  

 

Tjänstgörande ersättare: Håkan Nilsson, Ellna Fride Andersson. 

 

Närvarande ersättare: .  

 

Kyrkoherde: Cerny Eriksson-Ståhl. 

 

Kyrkoherde, ersättare: Anna Juhlin. 

  

Sekreterare:  Ann-Margret Gillerfors. 

 

 

 

 

  § 35 

Sammanträdet öppnas Interimsstyrelsen inleds med en kort andaktsstund under ledning 

av kyrkoherde Cerny Eriksson-Ståhl. Därefter hälsade dagens 

mötesordförande Ulf Östman, vice ordförande i interimsstyrelsen, 

närvarande ledamöter välkomna och förklarade sammanträdet för 

öppnat. 
 

  § 36 

Protokolljustering Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Håkan Nilson 

med Gunilla Gulam som ersättare. 

 

§ 37 

Organisationsarbete  Kyrkoherdarna Cerny Eriksson-Ståhl och Anna Juhlin 

inför 2022 rapporterade hur arbetet har 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 24 augusti 2021: 

 Musik – Löberöds musiker Inger Göthe har deltagit på 

teammöten och under sommaren varit delaktig i Musik i 

Sommarkväll, som arrangeras av musikerteamet i Svenska 

kyrkan Eslöv. 
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 Tillsammans har Anna Juhlin och Ann-Margreth arbetat vidare 

med gudstjänstschema. Det är ett stort geografiskt område som 

det nya pastoratet kommer täcka, och diskussioner kan uppstå i 

hur framförallt prästers och musikers tjänstgöringsschema 

kommer se ut. 

 Administration (ekonomi, lön, diarium, arkiv, bokning) – Det har 

inte hänt så mycket under sommaren mer än fortsatta kontakter. 

 Begravningsverksamheten – Även här rullar det på, varit lugnt 

under sommaren. 

 Kommunikation – Renée Backe Eslöv och Löberöds Marie 

Hallberg kommer fortsätta med sina planer för att Löberöd i höst 

ska vara med i Eslövsbladets annonsering av gudstjänster. 

 Diakoniteamet har ett fortsatt samtal med Anna Juhlin. 

 HR-specialist Peter Bengtsson arbetar med personalbudget, 

befattningsbeskrivningar, arbetsmiljöfrågor mm. 

 Styrgruppen dokumenterar sitt arbete i en loggbok (vad som 

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

risk- och konsekvensanalyser genom hela processen. 

 

De båda kyrkoherdarna anser att det är ett stabilt läge i processen. 

 

Interimsstyrelsen tackar för informationen och ser fram emot nästa 

rapport. 

 

§ 38 
Kyrkoherderekrytering Ulf Östman redogör för nuläget i rekryteringsprocessen.   

inför 2022 Rekryteringsgruppen har träffat de tre behöriga och de två 

referensgrupperna har även de träffas alla tre. HR-specialist Peter 

Bengtsson arbetar med att sammanställa de två referensgruppernas 

åsikter och överlämna dessa till rekryteringsgruppen. 

  

Den 2 september kommer rekryteringsgruppen och 

kontraktsprosten träffa kandidaterna igen och även våra fackliga 

parter kommer träffa de tre denna dag. Domkapitlet har haft 

intervjuer den 9 augusti och nu avvaktar rekryteringsgruppen 

protokollet. 

 

Det ska även göras en MBL-förhandling för den kandidat som 

Interimsstyrelsen önskar anställa. 

 

Målet är att Interimsstyrelsen på sitt möte den 9 september ska 

kunna besluta om den person man vill anställa som kyrkoherde 

från och med 1 januari 2022. 

 

Interimsstyrelsen tackar för informationen och ser fram emot nästa 

rapportering. 
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§ 39 
Vikarierande kyrkoherde Ulf Östman 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. Anna Juhlin, kyrkoherde i Löberöd, har 

tackat ja till detta, vilket har informerats om i båda 

organisationerna.  

Kyrkorådet i Löberöd har sagt ja till lösningen men ser att det 

finns tekniska, finansiella och praktiska aspekter som behöver 

lösas. Medarbetarna i Löberöds församling har av deras 

kyrkorådsordförande Anders Brinte, fått frågan om de tror att 

denna lösning blir bra för deras del och de han hittills pratat med 

säger alla att det kommer gå bra. Anders Brinte ska ännu kontakta 

några till så alla medarbetare får frågan. 

 Ett förslag på hur den ekonomiska vikariatersättningen ska betalas 

ut, är att Löberöds församling betalar ut denna till Anna Juhlin i 

samband med ordinarie lön under vikariatsperioden. På detta sätt 

slipper de båda enheterna lägga resurser på hanteringen av detta på 

olika sätt samt att det efter årsskiftet 2021/2022 kommer vara 

samma ekonomi där över- respektive underskott införlivas. 

  

 Arbetsmiljöansvaret i Svenska kyrkan Eslöv ska klarläggas, tydligt 

dokumenteras och delegeras vidare till Anna Juhlin från Cerny 

Eriksson-Ståhl, under hans semesterfrånvaro. 

 

Interimsstyrelsen beslutar: 

att ge kyrkoherde Cerny Eriksson-Ståhl i uppdrag att ge HR-

specialist Peter Bengtsson i uppdrag att arbeta fram en tydlig 

lösning på hur delegationen för arbetsmiljöansvaret ska se ut samt 

presentera lösning för Kyrkorådet i Svenska kyrkan Eslöv. 

att ordföranden i respektive kyrkoråd tillsammans med HR-

specialist Peter Bengtsson tar fram förslag på nivå på 

löneersättningen som ska utgå till Anna Juhlin för vikariatet.  

att i enlighet med framlagt förslag, kommer Löberöds församling 

att betala ut vikariatsersättningen i samband med ordinarie 

löneutbetalning under den begränsade perioden. 

 

§ 40 

Övrigt Kyrkoherde Anna Juhlin informerar om hur information kommer 

ges under hösten till medlemmarna i Löberöds församling. 
 

 § 41 

Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum torsdag 9 september kl 18.00 i 

Högseröds församlingshem. 
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§ 42 

Avslutning Mötesordföranden Ulf Östman tackar närvarande ledamöter för 

dagens sammanträde. Därefter förklaras sammanträdet för avslutat. 
 

 

 

 

Justering 

 

Eslöv den           augusti 2021 
 

 

 

 

……………………………………………. ………………………………………… 

Ulf Östman, mötesordförande  Ann-Margret Gillerfors, sekreterare 

 

 

 

 

…………………………………………….  

Håkan Nilsson 

      

 

 

 

Anslag om justering av protokoll har satts upp på pastoratets anslagstavla  

 

den              2021. 

 

 

 

………………………………… 

 

 

Förvaringsplats för protokollet: Församlingsgården på Utvägen 9 i Eslöv. 


