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Protokoll fört vid möte med Kyrkorådet för Svalövsbygdens pastorat
2021-10-05 klockan 19.00 i Billeberga Församlingshem
BESLUTANDE: Eva Olofsson, Karl-Erik Kruse, Per-Olof Andersson, Christer Laurell, Anna
Frögren Leonardsson, Olle Karlsson, Kyrkoherde Anna Åberg.
TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE: Kristina Backe, Afrim Goxhuli, Anneli Appelskog.
EJ TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE:
ÖVRIGA NÄRVARANDE: Arbetsledande kyrkogårdsvaktmästare Lars Flodin, Ekonom
Anders Anderberg.
§85. MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
Kyrkoherde Anna Åberg inledde med en betraktelse inför kommande tacksägelsehelg och
ledde oss i bön.
§86. UPPROP
Förrättades enligt förteckning ovan.
§87. VAL AV MÖTESSEKRETERARE OCH JUSTERARE
Karl-Erik Kruse utsågs att skriva dagens protokoll.
Christer Laurell utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§88. GODKÄNNANDE AV KALLELSE OCH FASTSTÄLLANDE AV
DAGORDNING
Kallelse och dagordning godkändes.
§89. FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL
a) Kyrkorådets protokoll 2021-09-07: Noterades och lades till handlingarna.
b) Minnesanteckningar KRAU 2021-09-21: Noterades och lades till handlingarna.

§90. EKONOMI
a) Ekonomisk uppföljning: Ekonom Anders Anderberg redovisar att uppföljning per den
2021-09-30 ej är klar då det saknas fakturor som inte är attesterade.

1

2

KRAU FÖRSLAG TILL BESLUT I KYRKORÅDET
• Notera informationerna.
KYRKORÅDET BESLUTAR
• Notera informationerna.

b) Förslag till budget 2022, ramar 2023-2024 och investeringsplaner för 2022-2024:
Redovisar Ekonom Anders Anderberg förslag till budget 2022 innehållande
Resultatbudget totalt, budgetförslag per verksamhet och budgetprognos 2022-2024 enligt
bilaga 1.
Det noteras att den föreslagna budgeten 2022 förutsätter att pedagog tjänsten är fortsatt
vakant 2022.
KRAU FÖRESLÅR KYRKORÅDET FÖRESLÅ KYRKOFULLMÄKTIGE BESLUTA
• Fastställa kyrkoavgiften till 1,24 skr för år 2022
• Godkänna förslag till budget 2022 och plan 2023-2024.
YRKANDE
Karl-Erik Kruse yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
KYRKORÅDET FÖRESLÅR KYRKOFULLMÄKTIGE BESLUTA
• Fastställa kyrkoavgiften till 1,24 skr för år 2022
• Godkänna förslag till budget 2022 och plan 2023-2024.
c) Skattepliktig personalfrukost: Skatteverkets regler innebär att pastoratet som arbetsgivare
inte längre kan fortsätta erbjuda fri frukost om det inte tas upp en skattemässig förmån för
den enskilda medarbetaren. MBL § § 19 och 11 är klara.
KRAU FÖRSLAG TILL BESLUT I KYRKORÅDET

•

Avskaffa avgiftsfri frukost för medarbetare i Svalövsbygdens pastorat.

KYRKORÅDET BESLUTAR
•

Avskaffa avgiftsfri frukost för medarbetare i Svalövsbygdens pastorat.

§91. PERSONALÄRENDE
a) Samordningsansvar: Lars Flodin har till ordförande Eva Olofsson lämnat förslag till
samordningsansvar.

2

3

KYRKORÅDET BESLUTAR
• Remittera frågan till KRAU för beredning.

b) Firmatecknare: Kamrer Eva Olsson har slutat sin tjänst som kamrer. Anders
Anderberg har anställt som ekonom i pastoratet på den tjänst som tidigare Eva Olsson
innehaft. Eva Olsson var utsedd firmatecknare tillsammans med ordförande och
kyrkoherde.
KYRKORÅDET BESLUTAR
• Som firmatecknare utse kyrkorådets ordförande Eva Olofsson (540206-3548),
Kyrkoherde Anna Åberg (790109-4008) och Ekonom Anders Anderberg
(691015-4159) att gemensamt eller två i förening teckna för Svalövsbygdens
Pastorats firma.
• Ovanstående firmatecknare utses att attestera var för sig med summor upp till
50 000 kronor, samt all elektronisk kontering och förmedlande till statliga
myndigheter, bank och motsvarande. Exempel på detta är lönefiler,
deklarationshandlingar, övriga ärenden till skattemyndigheten, Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, bank post osv. Likaså motsvarande kontering och
förmedlande till statliga myndigheter, bank och motsvarande som sker brevledes.
§92. ADMINISTRATION OCH KANSLI
a) Motion upphandlingspolicy: Föreligger motion daterad 2020-02-14 (Bilaga 2) från
Karl-Erik Kruse med följande förslag: ” Uppdra år Kyrkorådet att skyndsamt
återkomma till kyrkofullmäktige med förslag till upphandlingspolicy för
Svalövsbygdens pastorat.”
Kyrkorådets ordförande, Eva Olofsson har i en skrivelse daterad 2021-09-21 (Bilaga
3), lämnat svar på motionen med förslag att motionen ska bifallas.
ORDFÖRANDES FÖRSLAG TILL BESLUT KYRKORÅDET FÖR BESLUT I
KYRKOFULLMÄKTIGE
• Motionen bifalles.
KYRKORÅDET FÖRESLÅR KYRKOFULLMÄKTIGE BESLUTA
• Motionen bifalles

b) Motion Kyrkogårdsutskott under kyrkorådet: Karl-Erik Kruse har i en motion daterad
2020-04-22 (Bilaga 4) föreslagit följande: ”Att uppdra åt kyrkorådet att inrätta ett
kyrkogårdsutskott med vald ordförande och vice ordförande, samt att ta fram förslag
till för kyrkogårdsutskottet”.
Kyrkorådets ordförande Eva Olofsson har i en skrivelse daterad 2021-09-21 (Bilaga
5) lämnat svar på motionen med förslag att motionen två punkter anses härmed
besvarade.
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YRKANDE
Christina Backe föreslår att motionen avslås.
Ordförandes förslag till beslut i kyrkorådet för beslut i kyrkofullmäktige: Motionens
två punkter anses härmed besvarade.
Karl-Erik Kruse yrkar bifall till att motionen ska anses besvarad.
PROPOSITIONSORDNING
Ordförande ställer proposition på förslaget om avslag på motionen mot att anse
motionen besvarad och finner att
KYRKORÅDET FÖRESLÅR KYRKOFULLMÄKTIGE BESLUTA
• Avslå motionen
Karl-Erik Kruse och Afrim Goxhuli reserverar sig till förmån för Karl-Erik Kruses
yrkande.
§93. BEGRAVNINGSVERKSAMHETSFRÅGOR
a) Gravstensinventering: Lars Flodin har planerat in att genomföra
gravstensinventeringar i Torrlösa och Källs Nöbbelöv under vintern 2021/2022.
KRAU FÖRSLAG TILL BESLUT I KYRKORÅDET
•

Notera informationen.

b) Ändra i brev till gravrättsinnehavare: Föreslår Lars Flodin att det ändras i brevet som
går ut till gravrättsinnehavaren om vem man ska kontakta vid eventuella frågor som
rör kontrollen av gravstenssäkring.
KRAU BESLUTAR
• Uppdra åt Lars Flodin att ta fram förslag till reviderad skrivelse till
gravrättsinnehavare till KR den 5 oktober.
KYRKORÅDET BESLUTAR
•

Ärendet återremitteras till KRAU för beredning.

c) Inkommen förfrågan från Kristina Serebringk (systerdotter till John-Ove Hansson) om
att få skänka ”minnessten” till minneslunden på Svalövs kyrkogård till minne av
John-Ove Hansson.
Ordförande föreslår att frågan lämnas till kyrkogårdsgruppen och Svalövs
Församlingsråd för synpunkter inför beredning i arbetsutskottet.
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KYRKORÅDET BESLUTAR
•

Frågan lämnas till kyrkogårdsgruppen och Svalövs Församlingsråd för
synpunkter inför beredning i arbetsutskottet.

§94. BYGGNADER OCH FASTIGHETER
a) Försäljning av prästgården: Köpeavtal är klart och undertecknat.
KYRKORÅDET BESLUTAR
• Att Svalövs prästgård, fastighetsbeteckning Norra Svalöv 8:3, adress Norra
Svalöv 2195, 268 90 Svalöv försäljes till Peter Frid 25%, Lina Jonung 25% ,
Jon Jonung 50%,. Överlåtelsen sker den 29 oktober 2021. Köpeskillingen uppgår
till 6 840 000 kr. Undertertecknare av köpekontraktet är ordförande Eva Olofsson
och Kyrkoherde Anna Åberg.
b) Nya personallokaler Svalövs kyrka: Nuvarande personalutrymmen för
kyrkogårdsarbetarna är placerade i en del av Svalövs prästgård. Svalövs prästgård har
sålts och avtal om förhyrning av nuvarande lokaler har tecknats med köparen för en
period av två år. Nya personal- och redskapsutrymmen för kyrkogårdsarbetarna är
nödvändiga att tillskapas.
Karl-Erik Kruse fick i uppdrag av kyrkorådet att bilda en projektgrupp för att ta fram
underlag för bygglovsansökan och förfrågningsunderlag. Projektgruppen har bestått
av stiftsingenjör Andreas Månsson, arbetsledare Lars Flodin, Johan Einarsson,
skyddsombud Peter von Krassow. Projektgruppen har träffats vid två tillfällen, den 14
juni och 14 september. Se bifogade minnesanteckningar.
Underlag för bygglovsansökan är nu framtaget och godkänt av skyddsombudet. MBL
11 förhandling i ärendet kommer att ägde rum den 23 september klockan 13.00.
I skrivelse daterad 2021-09-21 från K-E Kruse finns en närmare redogörelse för
förslaget och en preliminär kalkyl. I bilagor till denna skrivelse finns förslagets
utformning presenterad i form av underlag till bygglovsansökan.
KRAU FÖRESLÅR KYRKORÅDET BESLUTA
• Notera informationen.
c) Ny parkering Svalövs kyrkogård: Redovisar Karl-Erik Kruse underlag enligt bilaga 6.
Offert från konsultfirman har inkommit enligt bilaga 7.
KRAU FÖRESLÅR KYRKORÅDET BESLUTA
• Anta offert från företag Kreera samhällsbyggnad till en beräknad utgift på
164 450 kr exkl. moms, för att ta projektera och ta fram förfrågningsunderlag för
ny parkeringsplats i den sydvästra delen av Svalövs kyrkogård.
• Investeringsmedel för att anlägga ny parkeringsplats i den sydvästra delen av
Svalövs kyrkogård tas upp i kommande budget när kostnadsberäkningar finns
framtagna.
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d) Lokalförsörjningsplan:
Anna Åberg, Anders Anderberg, Eva Dürholt och Johan Einarsson kommer att ingå i
gruppen.
KYRKORÅDET BESLUTAR
• Att även Per-Olof Andersson och Karl-Erik Kruse kommer att ingå i gruppen.

§95. FÖRSAMLINGSRÅD
Fanns inget att behandla.
§96. VERKSAMHETER
a) Information från kyrkoherden: Anna Åberg informerar om att all verksamhet har
startats upp sedan Covid 19 restriktionerna har upphört.
KYRKORÅDET BESLUTAR
• Notera informationen.

§97. ÖVRIGA FRÅGOR
a) Information angående Globala veckan: Informerar ordförande Eva Olofsson om ett
Ekumeniskt arbete med temat Globala veckan. Lördagen den 20 november erbjuds
medlemmar att delta i Webbinarium på Teckomatorps församlingshem. Webbinariet
kommer att behandla ”Etiska placeringar”.
Intresserade till Webbinariet kan anmäla sitt intresse till Eva Dürholt senast den 10
november.

§98. AVSLUTNING
Ordförande tackar för visat intresse under mötet och förklarar mötet avslutat klockan 20:30

Svalöv 2021-10-05

Karl-Erik Kruse

Eva Olofsson

Christer Laurell

Vald mötessekreterare

Mötesordförande

Vald justerare.
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