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Interimsstyrelsen 

 

    PROTOKOLL 

    Sammanträdesdag 2021-10-18 

    Tid: 18.00 – 20.00 

    Plats: Eslövs församlingsgård 

 

 

 

 

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

 

Tjänstgörande ersättare: Tina Löfström, Ellna Fride Andersson, Barbro Färdig 

 

Närvarande ersättare: .  

 

Kyrkoherde: Ej närvarande. 

 

Kyrkoherde, ersättare: Anna Juhlin. 

  

Sekreterare:  Ann-Margret Gillerfors. 

 

Adjungerad:  Gunnel Ivansson. 

 

 

 

  § 52 

Sammanträdet öppnas Interimsstyrelsen inleds med en kort andaktsstund under ledning 

av kyrkoherde Anna Juhlin. Därefter hälsade ordförande Nils 

Frank närvarande ledamöter välkomna och förklarade 

sammanträdet för öppnat. 
 

  § 53 

Protokolljustering Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Tina 

Löfström med ersättare Britt-Mari Martinsson. 

 

§ 54 

Mål- och  Ann-Margret Gillerfors presenterade Mål- och 

Verksamhetsplan samt  verksamhetsplan samt budget för 2022 och plan 2023-2024.  

Budget 2022 Ann-Margret Gillerfors redogjorde för processen att tillsammans 

med Gunnel Ivansson, arbeta fram en budget för den nya 

organisationen. 

 Interimsstyrelsen diskuterade sina egna mål med avseende på att 

det inte får finnas några motstridigheter i att dels satsa på Eslövs 

tätort och dels satsa på hela nya pastoratet. Man samtalade också 

om att medlemsvård är viktigt i hela pastoratet, så att det 

engagemang som finns lokalt inte förloras.  

 Bilaga: 54. 
  



Interimsstyrelsen för  

Eslövs Pastorat  Protokoll 2021-10-18 

  §§ 52-58 

 2 

 

 

BKA-analys: Mål- och verksamhetsplan samt budget 2022 och 

plan 2023-2024: Diagrammen visar procentuellt hur mycket 

ekonomiska resurser vi lägger på den grundläggande uppgiften i 

faktiska verksamhetskostnader vilket ger en tydlig överblick. 

 

Kommentarer till interimsstyrelsen mål:  

Målen har i tre års tid varit att satsa på verksamheter och 

gudstjänster i Eslövs tätort – hur länge till ska det vara ett mål? 

Och vilka konsekvenser får det för utvecklingen av verksamheter 

och gudstjänster på landsbygden? Satsningen i Eslövs tätort är 

positiv, men det är viktigt att det inte blir på bekostnad av 

verksamheter ute i byarna.  

 

Kommentarer till rubrik Barnverksamheten sid 14:  

- Saknar punkt om kompetensutveckling. Viktigt att alla 

barnpedagoger erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling i 

relevanta ämnen, däribland teologi. 

- Sista lydelsen i första stycket; ”för att stärka kyrkans fortlevnad 

och framtida existens” önskar gruppen plockas bort. Ur ett 

barnperspektiv finns barnen inte till för någon annans fortlevnad 

utan enbart för sin egen.  

- Saknar information om samarbete med låg- och 

mellanstadieskolorna. 

- Saknar benämning om den fasta gruppverksamheten. 

 

Kommentar till rubrik Gudstjänst och kyrkliga handlingar sid 19:  

Lydelse första stycket; ”Barnfamiljer ska känna sig välkomna och 

kunna ta plats i alla gudstjänster”. Positivt att meningen finns med, 

men viktigt att även specifikt familjevänliga gudstjänster fortsätter 

att erbjudas.  

 

Positivt att lokalförsörjningsplanen och dess handlingsplan 

fastställs under 2022 och att vi påbörjar en översyn av våra 

verksamheter så att vi kan frigöra och/eller bättre utnyttja våra 

resurser. Detta bör även komma barn och ungdomar till del. 

 

Det känns bra att den diakonala verksamheten tänker fokusera på 

att utveckla bl a området barn och familj, där det finns stora behov. 

 

Kompetensutveckling är viktig för ALL personal och även för 

förtroendevalda, inte minst vad gäller barnkonventionen/barnets 

rättigheter/barnkonsekvensanalys. Förslagsvis planeras utbildning i 

detta in under 2022. 

  

Interimsstyrelsen tackar gruppen för en grundlig 

barnkonsekvensanalys. 
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Med hänvisning till upprättat förslag till Mål- och 

verksamhetsplanering och budget 2022 med tillhörande flerårsplan  

2023-2024 beslutar Interimsstyrelsen föreslå Interimsdelegerade:  

 

att Mål- och verksamhetsplanering samt budget för Svenska 

kyrkan Eslöv verksamhetsåret 2022 och plan 2023-2024 fastställs i 

enlighet med upprättat förslag. 

 

att fastställa kyrkoavgiften för år 2022 för Svenska kyrkan Eslöv 

till 91 öre per skattekrona.  

 

att föreslå Kammarkollegiet att fastställa framlagd budget för 

begravningsverksamheten inom Svenska kyrkan Eslöv för år 2022. 

 

§ 55 

Organisationsarbete  Kyrkoherde Anna Juhlin rapporterade hur arbetet fortlöper sedan 

inför 2022 förra interimsstyrelsemötet. 

I veckobrevet, som kommer ut varje tisdag på Svenska kyrkan 

Eslövs intranät, finns en uppdatering från hur arbetet fortlöper. 

Status i processen per den 18 oktober 2021: 

 Vaktmästarna i Löberöd har varit på besök på Eslövs 

kyrkogård och fått bland annat fått en rundtur och fikade 

tillsammans med medarbetarna som arbetar där.   

 Anna Juhlin och Peter Bengtsson har träffat samtliga 

medarbetare i Löberöd i enskilda samtal. Vid några av 

mötena närvarande även Jenny Strömberg. 

 Vid arbetsplatsträffar både i Löberöd och Eslöv har 

information givits om vad som händer i processen. 

 Det är mycket att tänka på när det gäller administrationen – 

allt från tidsregistrering och lönehantering till diarium och 

arkiv. 

 Det arbetas för fullt med vårens gudstjänstschema, och 

Ann-Margreth Nyberg och Anna Juhlin kommer även ta 

upp detta på ett gemensamt möte med samtliga präster och 

musiker.  

 Det har inte inkommit några ansökningar till de två 

prästtjänsterna som vi just nu annonserar om.  

 

Kyrkoherden anser att det är ett fortsatt stabilt läge i processen. 

 

Interimsstyrelsen tackar för informationen. 

 

§ 56 

Övrigt Inget.  
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§ 57 

Nästa sammanträde Interimsstyrelsen har för avsikt att inte ha flera möten innan 

årsskiftet. 

Interimsdelegerade har sammanträde tisdag 9 november i 

Högseröds församlingshem. 
   

§ 58 

Avslutning Ordföranden Nils Frank tackar närvarande ledamöter för dagens 

sammanträde och för ledamöternas engagemang i 

Interimsstyrelsen under året.  

Därefter förklaras sammanträdet för avslutat. 
 

 

 

 

Justering 

 

Eslöv den           oktober 2021 
 

 

 

 

……………………………………………. ………………………………………… 

Nils Frank, ordförande   Ann-Margret Gillerfors, sekreterare 

 

 

 

 

…………………………………………….  

Tina Löfström 

   

 

    

Anslag om justering av protokoll har satts upp på pastoratets anslagstavla  

 

den              2021. 

 

 

 

………………………………… 

 

 

Förvaringsplats för protokollet: Församlingsgården på Utvägen 9 i Eslöv. 


