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Mötesdeltagare
Beslutande:

Margreth Mårtensson, ordf
Lizian Kyréus, vice ordf
Anne-Marie Hansson
Jan Mårtensson
Åke Svensson
Leif Malmstein
Alf Hansson
Gerd Klein
Anders Söderberg
Birgitta Svensson

Ersättare:

-

Ej närvarande
ledamöter &
ersättare:

Karin Jönsson
Gunnel Svensson
Anitha Lata
Rolf Almroth
Lars Sonesson
Göran Andersson

Övriga deltagare:

Thor Nilsson, tf kyrkoherde
Emma Lindstrii, sekreterare
Martin Arpåker, försteorganist
Matilda Salomonsson, pedagog
Linnea Widing, kyrkogårds- och fastighetschef

Justerandes sign

Stefan Larsson
Bo Evanth
Kerstin Zetterman
Lilian Jönsson
Anitha Ljung
Göran Törnklev
Gunilla Linde
Gunilla Folkesson- tjg ers
Mats Vikard- tjg ers
Kisse Pedersen- tjg ers

Erika Kuusenjärvi
Felicia Nordstrandh
Ruth Nyström Lundberg
Hans Björklund
Niels Nielsen
Sini Ala
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Sammanträdets öppnande
Tf kyrkoherde Thor Nilsson inledde med att leda kyrkofullmäktige i psalm 172 till vilken Martin
Arpåker spelade. Ordförande Margreth Mårtensson hälsade därefter mötesdeltagarna
välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

Introduktion av nyanställda
Församlingens tre nyanställda medarbetare presenterade sig och sina verksamheter;
kyrkogårds- och fastighetschef Linnea Widing, försteorganist Martin Arpåker samt pedagog
Matilda Salomonsson.

Upprop. Fråga om sammanträdet blivit behörigen utlyst
Ordföranden förrättade upprop, som godkändes, varefter

Kyrkofullmäktige förklarade:


att sammanträdet blivit behörigen utlyst genom anslag på församlingens anslagstavla
samt utskickat till ledamöter och ersättare i god tid.

Val av justerare, tillika rösträknare samt dag för justering av
protokoll
Kyrkofullmäktige beslutade:



att välja Jan Mårtensson och Anitha Ljung till justerare, tillika rösträknare
att justering av protokollet skall ske i församlingshemmet den 10 november.

Godkännande av dagordning
Kyrkofullmäktige beslutade:



att godkänna dagordningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Trelleborgs församlings budget 2021
Från KR 2020-10-21 §122 Beslut- budget och verksamhetsplan 2021
Sekreterare Emma Lindstrii presenterade budgeten på gemensamt förmöte tillsammans med
kyrkofullmäktiges ledamöter. Se bilaga 1 och 2. Budgeten är mbl-förhandlad och godkänd av
samtliga fyra fackförbund med anställda i församlingen samt avstämd med församlingens
begravningsombud.
Kyrkorådet beslutade
•
Att godkänna förslaget till budget och verksamhetsplan 2021 samt att överlämna
förslagen till kyrkofullmäktige för fastställande
•
Att godkänna förslaget till utdebitering av kyrkoavgift till 0,80 kr per skattekrona under
2021 samt att överlämna förslaget till kyrkofullmäktige för fastställande
•
Att godkänna förslaget till nettokostnad för begravningsverksamheten till 14 093 tkr
samt att överlämna förslaget till kyrkofullmäktige för fastställande
•
Att föreslå för kyrkofullmäktige att kyrkorådet får omfördela resurser mellan de olika
verksamheternas ram. Omfördelningarna får inte göras för att starta nya
verksamhetsområden.
•
Att föreslå för kyrkofullmäktige att kyrkorådet får disponera 800 tkr av årets
budgeterade resultat för oförutsedda händelser. Vid varje beslut får maximalt 100 tkr
användas. Vid större frågor ska ärendet underställas fullmäktige.
•
Att föreslå för kyrkofullmäktige att fakturering av avtalskremationer ska upphöra per
2021 och kostnaden ersättas via begravningsavgiften.

Kyrkofullmäktige beslutade:
•
•
•
•
•

•

Att fastställa förslaget till budget och verksamhetsplan 2021
Att fastställa utdebiteringen av kyrkoavgift till 0,80 kr per skattekrona under 2021
Att fastställa begravningsverksamhetens nettokostnad till 14 093 tkr
Att kyrkorådet får omfördela resurser mellan de olika verksamheternas ram.
Omfördelningarna får inte göras för att starta nya verksamhetsområden.
Att kyrkorådet får disponera 800 tkr av årets budgeterade resultat för oförutsedda
händelser. Vid varje beslut får maximalt 100 tkr användas. Vid större frågor ska ärendet
underställas fullmäktige.
Att fakturering av avtalskremationer ska upphöra per 2021 och kostnaden ersättas via
begravningsavgiften.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Prissättning minnesstund borgerlig begravning
Från KR 2020-08-26 §79 Minnesstund catering
Möjligheten att ha minnesstund i Norra kapellet eller församlingshemmet begränsas idag av
församlingsvärdinnans/kökspersonalens tillgänglighet.
Kyrkorådet beslutade:






Att det i Norra kapellet är möjligt att låna lokalerna (ceremonirummet,
serveringsrummet samt sammanträdesrummet) för att hålla minnesstunder med
extern catering eller genom församlingsverksamhetens kökspersonal.
Att det i församlingshemmet är möjligt att låna lokalerna (i nuläget Nicolaisalen samt
Magdalenasalen) för att hålla minnestunder med extern catering i de fall då
församlingsverksamhetens kökspersonal har förhinder.
Att det i Norra kapellet är möjligt att låna lokalerna även för minnesstund efter
borgerlig begravning men då tillkommer ett självkostnadspris på 500 kr per rum.
Denna kostnad överlämnas till kyrkofullmäktige för fastställande.

--Leif Malmstein yrkade efter diskussion på att ärendet återremitteras till kyrkorådet för att
utreda om kostnaden för minnesstund ska baseras på den avlidnes medlemskap och inte på
typen av begravning.

Kyrkofullmäktige beslutade:


att återremittera frågan till kyrkorådet.

Övriga frågor
Inga övriga frågor hade inkommit.

Avslutning
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

