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FÖRSAMLINGSINSTRUKTION
för Lövestad

kontrakt

församling i .Liunits..m..fl

För förteckning av kyrkor och öppettider, se baksida

Församlingsexpeditionen har expeditionstid för personliga besök och telefontid:

.Iisdagtillfredagåü.4.30
Församlingens webbplats

Sociala medier:

wwwsvenskakytkansellovestad

.facebookcomllovestadsforsamling

Följande dokument, som relaterar till församlingsinstruktionen, finns i församlingen och är
lnsânda till kontraktsprosten:
Barnkonsekvensanalys som genomförts vid framtagandet av
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församlingsinstruktionen
Verksamhetsplan (kopplad till budget)
Gudstjänstplan
Pastoral handlingsplan för dop
Pastoral handlingsplan för konfirmandarbete
Handlingsplan för beredskapsförberedelser under kris
och höjd beredskap
Pastoral plan för användandet av församlingens kyrkor

Kontraktsprosten har tagit deliaV' e
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Pastoral handlingsplan för begravning
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Ort och datum, namn
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Kyrkofullmåktiges godkännande
av församlingsinstruktionen

Kyrkoherdens godkännande
av församlingsinstruktionen

Lövestad 10/1 1- 10
Ort och datum

Lövestad 10/11-20

Lövestad 10/1 1-20

Ort och datum

Ort och datum
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Kyrkorådets godkännande
av församlingslnstruktionen
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År,

Kyrkofullmåktiges
ordförande

Kyrkoherde

yrkorâdets
ordförande

Jan Friheden

Åke Appelgren

,Jan-Erik Johansson

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Domkapitlet i Lund utfärdar denna församlingsinstruktion att gälla tills vidare
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församlingen finns följande kyrkor:

Lövestad

Öppettider vardagar förfrågan

Tolånga gravkapen

7'16

samb m gtj

Öppettider vardagar
helger

Öppettider vardagar
helger

Öppettider vardagar
helger

Öppettider vardagar
helger

Öppettider vardagar
helger

forfrágan

samb m gtj

Öppettider vardagar

helgeri

förfrågan

samb m gtj

Öppettider vardagar

helgeri

förfragan

samb m gtj

Öppettider vardagar
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Församlingsinstruktionen består av två delar: ett PASTORALT PROGRAM och en FORMALIADEL

1.

-i2- 15

DET PASTORALA PROGRAMMET

Det pastorala programmet utgörs av en omvärldsbeskrivning samt en programförklaring
för församlingens grundläggande uppgift att flra gudstjänst. bedriva undervisning samt
utöva diakoni och mission.
För hjälp: Se Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen

Församlingens omvärld
Beskrnglg
Lövestad församling ligger i den östra delen av Sjöbo kommun. Den
omfattar byarna Röddinge, Eriksdal, Vanstad, Äsperöd. Tolånga, Klasaröd
och samhället Lövestad som är centralort. l de västra delarna av
församlingen utgör Sjöbo det naturliga valet för skolor och inköp. de östra
delarna av församlingen är Tomelilla ett lika enkelt val. Ystad, Lund och
Malmö är de större sammanhang som är aktuella. Under de senaste åren
har Skånetrafiken förbättrat möjligheterna för dem som inte är bilbuma.
Många av de arbetande pendlar ut till andra orter. Endast några få pendlar
till Lövestad. l Lövestad ligger servicehuset Rosenlund. För övrigt finns det
inte några större institutioner eller verksamheter i vår församling.
Barnomsorgen är dels kommunal och dels kooperativ. Det finns två skolor,
varav en i kommunal regi och en Montessoriskola som drivs av ett
föräldrakooperativ. De flesta högstadieeleverna har sin skola i Sjöbo även
om en ökande andel väljer friskolealternativ t ex i Ystad. Sjöbo finns några
gymnasieprogram. huvudsakligen av yrkesinriktad natur. För andra
gymnasieprogram är eleverna hänvisade till Ystad, Lund eller Malmö samt
naturbruksgymnasier.
Sedan urminnes tider är detta jordbruksbygd. Under det senaste decenniet
har antalet lantbruk minskat men de kvarvarande har blivit desto större. Till
lantbruket hör ett antal mindre företag t ex maskinstationer, smedjor och
liknande. Det finns fortfarande och kanske tydligast bland den äldre
befolkningen ett "bytänkande”. Man går inte så gärna över "gamla gränser”.
Det finns stundtals ett "vi-och-dom-tänkande”. Det är "den egna kyrkan”
som betyder något.
l församlingen finns ett antal mindre, mer hantverksliknande verksamheter.
matställen samt några affärer. Bland dessa ñnns det några som servar
lokalsamhället och andra som har ett mycket vidare upptagningsområde.
Bland församlingens yngre invånare säger man att man på många håll
saknar mötesplatser, i synnerhet under vintertid. På sommaren finns badet
i Lövestad och den s k skulpturparken.
anslutning till busstationen finns
numera en lekplats och boulebana.
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Befolkningen i församlingen har under de senaste 20 åren varit svagt
vikande. Vid utgången av 2019 var antalet kyrkotillhöriga 2 135. Antalet
invånare var 2 981, vilket ger en kyrkotillhörighet om knappt 72 %.
Långsiktigt kommer det allt lägre antalet medlemmar att innebära
utmaningar för församlingen.
Både dopseden och konñrmationsseden är förhållandevis stark i
församlingen, om än svagt vikande över tid. Vi kontirmerar drygt 50 % av
alla kyrkotillhöriga.
Under de senaste åren har ett flertal nya villor och liknande fastigheter
uppförts vilket kan ge hopp om en befolkningsökning under de närmaste
åren. Vad som däremot är säkert är att antalet kyrkotillhöriga långsamt
minskar. För närvarande ligger nettominskningen på drygt 20 varav aktiva
in- och utträden påverkar negativt med cirka 10 per år.
Man kan notera att medelinkomsterna och därmed skattekraften ligger
under genomsnittet. Det hänger samman med det stora antalet
småföretagare men också av att det inte finns någon industri eller liknande
större arbetsgivare förutom Sjöbo kommun.
När det gäller kommunens satsningar i vår del av densamma kan man
notera en ökad aktivitet. Kommunen har investerat i skolan och bl a byggt
ny idrottshall. Ett lek och utomhusaktivitesområde är anlagt i Lövestad
samhälle.VägunderhåIlet har avsevärt förbättrats.
I församlingen tinns många föreningar som gör ett stort arbete. Här finns
byalag, ”försköningsföreningar”, idrottsklubbar, pensionärsföreningar och
andra ideella krafter som tillsammans bidrar till ett levande Iokalsamhälle.
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2. Utmaningar och möjligheter

1. Att öka antalet som vill fira gudstjänst.
2. Att öka det ideella engagemanget.
3. Att bibehålla de höga talen för kyrkliga handlingar, särskilt dop och
konñrmation.
4. Att stärka vår insikt om att vara Kristi kropp, en del av Kristi kyrka.
5. Att öka antalet mötesplatser, inte minst för församlingens yngre
6. Att bli en tydligare aktör i Iokalsamhället.
7. Att långsiktigt stärka ekonomin.
8. Att bibehålla eller öka antalet medlemmar. Om vi lyckas beror på positiv
inflyttning och om församlingen upplevs som relevant.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg
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Identitet

Lövestad församling ser sig själv som en del av den världsvida kyrkan som
på evangeliets och dopets grund vill förkunna Kristi död och uppståndelse.
I Lövestads församling är dopet grunden för allt arbete. Dopet är en
förening med Kristi död och uppståndelse som vi bekänner var gång vi firar
gudstjänst. l någon mening förkunnas inte något annat än detta men
samtidigt är dopet nåd och åter nåd. Hon vill vittna om Guds nåd och vara
en del i den fortgáende skapelsen. Som kristen församling vill vi medverka
till att människor upprättas och inspireras till ett liv i Kristi efterföljd. l
gemenskap med övriga församlingar i Lunds stift vill vi samlas kring hoppet
om att Gud griper in; bottna i nâden, skapa i världen. Vi är en del av
Svenska kyrkan, ett evangeliskt-lutherskt trossamfund där Ordet,
sakramenten och nåden är grundstenar.
Därför är varje gudstjänst vi firar en förkunnelse av Kristi död och
uppståndelse,'en mötesplats mellan himmel och jord, mellan människa och
Gud. Församlingen, i all sin ofullkomlighet, är ett försoningens tecken i en
söndrad värld. Varhelst en kristen människa är. varhelst Guds ord
förkunnas, varhelst nådemedlen förmedlas reser vi detta tecken i världen.
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för de närmaste fyra åren

Församlingens uppdrag för de närmaste fyra åren tar sin utgångspunkt
det som kyrkoordningen stadgar om den grundläggande uppgiften,
nämligen att tira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och
mission. Allt vad vi gör är antingen en förutsättning för eller utflöde av
dessa fyra aspekter på grunduppgiften: att vara kyrka. l allt vad vi gör
bottnar vi i nåden och skapar i världen, närmare bestämt den del av
världen som utgörs av Lövestad församling.
Församlingen har identifierat åtta utmaningar för den kommande
fyraårsperioden. Dessa utmaningar har alla sin utgångspunkt i
församlingens grundläggande uppgift och den omvärldsanalys vi gjort.
l trohet mot Kristus och vår kyrkas tradition vill vi efter bästa förmåga
försöka att utföra den grundläggande uppgiften.
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3. Den grundläggande uppgiften
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Utmaning 1 Att öka antalet som vill fira gudstjänst
Varje gudstjänst är på något sätt en förkunnelse av Kristi död och
uppståndelse. Församlingen firar högmässa enligt gällande kyrkohandbok
och vill genom trohet mot kyrkans tradition räcka ord och sakrament. Vi
lägger oss vinn om att fira gudstjänster som genom sin skönhet i alla dess
former berör. Det liturgiska skeendet är viktigt liksom att predikan skall
förkunna Kristi död och uppståndelse, människor till fördjupning och tro, ett
inspirerande lärande. Ett medvetet arbete med gudstjänstens musikaliska
uttryck är viktigt. Vi tror att en väl övad församling kan visa de mindre vana
på vägen till tro och gemenskap,
Diakonin kommer till uttryck i den inbjudande gemenskapen där ingen
lstängs ute, där människor visar omsorg om varandra och i förbönen.
Gudstjänsten rustar oss att gå ut i världen för att möta de diakonala
behoven. Varje gudstjänst är i sig missionerande. om än det inte är
gudstjänstens huvudfokus, så också i vår församling.

i

i

_

Utmaning 2 Att öka det ideella engagemanget
En liten församling är beroende av att människor engagerar sig och blir en
del av det skapande subjektet för att möta livets och världens utmaningar.
Församlingen behöver öva sig i att låta människor ta ansvar och att
inspirera till ansvarstagande, i smått och stort. På så sätt kan församlingen
bli en plats för växt och mognad.
Utmaning 3 Att bibehålla de höga talen för kyrkliga handlingar. särskilt dop
och kontirmation
Varje kyrklig handling är en gudstjänst. Om de kyrkliga handlingarna gälleri
detta avseende detsamma som församlingens huvudgudstjänst. De
kyrkliga handlingarna är en viktig mötesplats där Guds ord och sakrament
räcks till människor.
Både dopet och konfirmationen är insatta i församlingens undervisning. Det
sker genom vårt barn- och familjearbete samt i konfirmationsarbetet.
Församlingen och i synnerhet de som är direkt involverade i detta arbete
håller ögonen öppna för diakonala behov. I de kyrkliga handlingarna möter
vi människor som är väl bekanta med kristen tro men också dem som inte
är det. Därför blir de kyrkliga handlingarna en viktig kontaktyta och därmed
i någon mening missionerande.

Utmaning 4 Att stärka vår insikt om att vara Kristi kropp, en del av Kristi
kyrka.
IVi vill gestalta denna teologiska tanke i vårt gudstjänstfirande. Därför bryter
'vi Kristi kropp, brödet och delar Kristi blod, vinet i så gott som varje
huvudgudstjänst. Här finns utrymme att i undervisning, predikan och andra
sammanhang ta upp denna centrala kristna tanke om församlingen.
Det är också i detta som diakonin tar sin utgångspunkt, jfr 1 Kor 10 och 12.
Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg
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Utmaning 5 Att öka antalet mötesplatser
Församlingens mötesplatser är fr a gudstjänstrummen och gudstjänsterna
men det handlar om mer än bara detta. en öppen hållning bjuder vi in till
vardagsgemenskap där vår amlbition är att möta varandra i ett ömsesidigt
utbyte där lärandet och diakonin är viktiga inslag.
Vi tror att det är viktigt att söka efter dessa mötesplatser och möten som
inte nödvändigtvis måste äga rum på "vår mark". Vi tror också att dessa
möten har ett värde i sig, utan att ha någon undertext i form av att det
skulle leda till fler gudstjänstdeltagare. Varje sådan mötesplats, varje
sådant möte har en kvalitet och ett värde i sig själv.
I

Utmaning 6 Att bli en tydligare aktör i Iokalsamhäilet
Församlingen är en del av Iokalsamhäilet. Det är just här hon skapari
Världen, möter livets och världens utmaningar. Varje tid har sina
utmaningar. Församlingens profetiska och diakonala uppgift är att vara en
aktiv del av det lokala, i en öppen, uppsökande, lyssnande och generös
anda. Här kan församlingen genom sina medlemmar aktivt engagera sig t
ex i byalag och hembygdsförening.
Utmaning 7 Att långsiktigt stärka ekonomin
Församlingen skall agera varsamt med de ekonomiska medel som ställs till
vårt förfogande så att de används på bästa sätt i den grundläggande
uppgiften. En klok ekonomisk hushållning borgar för att församlingen kan
utföra den grundläggande uppgiften även i framtiden.
8. Att bibehålla eller öka antalet medlemmar.
Omvärldsfaktorer som infrastruktur. skolor m m påverkar bl a inflyttning
som i sin tur påverkar antalet kyrkotillhöriga. Detta kan vi inte göra så
mycket åt. Vad vi kan göra är att troget gå i vår Herres fotspår och göra det
vi är bra på, nämligen resa försoningens och uppståndelsens tecken;
bottna i nåden, skapa i världen; inspirera lärande, samlas kring hoppet;
med dopet som grund; för att möta livets och världens utmaningar.

Därför vill församlingen, i en öppen och generös hållning, dela glädje och
sorg, dela längtan efter fördjupning och reflektion över livet och Gud.
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De regler för församlingen och församlingens verksamhet som rör domkapitlets tillsyn.

GUDSTJÃNSTFIRANDE

(17 kap 3 och 5

§ KO samt 37 kap 2§ KO)

JA

församlingen firas huvudgudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag:
Om ”NEJ" ovan: Skriv in särskilda skäl för undantag här.
l

FORMER FÖR GUDSTJÄNSTER

(17 kap 4

§&

18

NEJ |:|

kap 6 § KO)

Minsta antal huvudgudstjänster med nattvard per år i församlingen
enligt domkapitlets beslut den 4/12 2013 : 24
enligt senast inlämnad gudstjänststatistik

55

Används någon annan gudstjänstordning eller musik än den som
ingår i Den svenska kyrkohandboken som huvudgudstjänst?
Ej aktuellt

den

20
ert/er
52018

Om 'JA' ovan, hur många gånger per år? NÅGON GÅNG

l:

D

NEJ

E]

CA1GÅNG/MÅN |:| ALLTID

I]

JA

Församlingen tillhör gudstjänstnätverket i Lunds stift

JA

I:

NEJ

U

Församlingen har dispens att använda förslaget till ny kyrkohandbok

JA E'

NEJ

D

HUVUDGUDSTJÄNST MED ANNAT SAMFUND

(17

KAP 7 § KO)

En gudstjänst tillsammans med en församling i ett annat kristet trossamfund firas som huvud-

gudstjänst högst

ingen

gånger/âr med

församling

10

i

.

i

3(11)

LUNDS STI FT

1

I

lnk.

2020
.

Dossier:

S

>

-

.'

.2_ê0E9.-1Jåa"?rái

PRÄSTER OCH MUSIKER (34 kap 1-2 § KO)
Enligt stiftsstyrelsens beslut ska det i församlingen finnas minst följande antal prästtjänster:
l

församlingen finns följande prästtjänster:

Kyrkoherde och en komminister

I

församlingen ska det finnas minst en kyrkomusiker som ska vara organist eller kantor.

Hur många organisttjänster

finns?.|.nge.[1

Hur många kantorstjänster finns?

.........

DIAKONER
Hur många diakontjänster f1nns iförsamlingen?

ingen

ÖVRIGA KOMMENTARER KRING TJÄNSTER
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FÖRSAMLINGENS VERKSAMHET PÅ ANDRA SPRÅK (57 kap 5§ KO)

I

församlingen finns följande större språkgrupper representerade:

Inga större språkgrupper är identigifierade

I

vår ordinarie församlingsverksamhet arbetar vi med olika språk på följande sätt:

Ej tillämpligt

Finns beredskap för tillfälliga och akuta behov av att möta människor på andra språk än svenska?

JA

NEJ |:|

Om "JA”, ange vilka språk ni har beredskap att möta människor på vid tillfälliga och akuta behov:

Engelska, tyska, danska och estniska

12
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BILAGDA DOKUMENT TILL FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR
LÖVESTAD FÖRSAMUNG BESLUTADE AV KYRKOFULLMÄKTIGE DEN
11 NOVEMBER 2020
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Med anledning av den pågående pandemin kan vi inte veta säkert hur nästa år kommer att te
sig. Denna verksamhetsplan är framtagen för ett år utan pandemi men vi räknar med att den
kommer att påverka vår verksamhet. Det vi säkert kan veta är att de ekonomiska
förutsättningarna inte kommer att bli bättre för församlingen.

Huvudgdstiänster
Under 2021 kommer så kallad huvudgudstjänst att firas, huvudsakligen som högmässa sönoch helgdagar. Gudstj änstema fördelas efter ett rullande schema och planeringen av detta
utföres av vårt arbetsutskott för planering.

Övriga gudstjänster
Då och då firas gudstjänster på andra tidpunkter och platser, bl a mässa med taizémusik i
Tolånga kyrka och morgonmässa i Lövestad kyrka. Dessa firas på vardagar.

Körer och musik
I församlingen finns en bamkör och en vuxenkör under ledning av vår kyrkomusiker. Detta
arbete är viktigt och har hög prioritet. Våra körer sjunger upp några gånger per i år i våra
gudstjänster.
Då och då under året firar vi också musikgudstjänster, antingen som komplement till dagens
huvudgudstj änst, ibland som församlingens huvudgudstj änst. De musikgudstjänster som firas
i Lövestad kyrka finansieras med medel ur Stiftelsen N. V. Hultmans fond.

Kyrkliga handlingar
Våra församlingstillhöriga erbjuds möjlighet till dop, vigsel och begravning enligt KO:s
föreskrifter. Det betyder att den som vill döpas skall beredas möjlighet därtill på en tidpunkt
som passar både dopkandidaten och församlingens medarbetare. Biskopen har påpekat
nödvändigheten av en generös hållning när det gäller önskemål om tidpunkt och plats för dop
vilket vi naturligtvis gärna accepterar. Detta medför givetvis att våra medarbetares tid tas i

anspråk. I görligaste mån försöker vi att samordna personalutnyttjandet.
Under 2021 fortsätter vi det arbete som initierats under 2017 när det gäller dopuppföljning. Vi
bjuder in de nydöpta och deras familjer till en dopfest vid ett lämpligt tillfälle under hösten.
Vigselgudstj änst erbjuds kyrkotillhöriga på tidpunkt som önskas.
Begravningsgudstjänst erbjuds alltid på tidpunkt som passar de anhöriga. För kyrklig
begravning av icke-kyrkotillhörig gäller särskilda regler och avgifter. Det är kyrkoherden som
medger detta enligt kyrkoordningen.
Varje kyrklig handling föregås av ett personligt samtal med den präst som skall tjänstgöra.
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Sedvanligt underhåll och stämningar av orglar och pianon kommer att genom oras
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Under 2020 har sonderingar gjorts för att eventuellt inköpa en flygel till Lövestad kyrka.
Medel till detta kommer i så fall att tas från gåvor till Lövestad kyrka.

Siälavård, ensl_<_r_i_lt gmtal ochLbikt
I en prästs (och diakons) arbete ingår att ha själavârdande samtal och bikt. Församlingens
präster har beredskap för detta.
Undervisning och övrig verksamhet

Församlingens ungdomar i åttonde klass bjuds in till konfirmationsrmdervisning med läsning
efter skolan. Under konfirmationstiden ingår ett läger. Läsningen inleds under hösten och
avslutas i slutet av april eller början av maj. Komminister Katarina Mårtensson ansvarar för
detta.

Församlingen möter de små barnen genom öppen barnverksamhet och barntimmar. I detta
sammanhang fullföljer församlingen uppdraget att undervisa om dopet. Vi har småbamscafé
och kyrkis en gång i veckan under terminerna i Lövestad församlingshem.
I församlingens finns också en sarntals grupp som studerar bibeltexter. Ungefär sex gånger per
år har vi iilmkvållar i Lövestads församlingshem. Vi bjuder också in till församlingsañnar.
Musik- och lyrikcaféet är ett uppskatta kulturellt inslag. Vi har för avsikt att genomföra ett
eller två sådana under året. Åke Appelgren och Helen Lindqvist ansvarar för detta.
Komminister Katarina Mårtensson kommer under 2021 att arbeta med vuxenpedagogiska
uppgifter, Mandalamålning och Mindfulness. Under 2020 har vi startat upp en
vuxenverksamhet kallad frukostklubben. Detta arbete fortsätter under våren 2021 för att sedan
utvärderas.

Diakoni
Församlingen har inga ekonomiska möjligheter att ha en diakon anställd. Det betyder inte att
församlingen inte utövar diakoni. Alla anställda utför diakonala uppdrag av olika slag. Många
av församlingens medlemmar tar sin tro på allvar och utövar diakoni i sina liv. Det väsentliga
är att församlingen i sin helhet har en diakonal hållning. Under våren medverkar vi till att
behövande kan få del av Lunds stifts beviljade medel.

mig!
Lövestad församling är den del av den världsvida kyrkan. Vårt engagemang i mission tar sig
främst uttryck i de kollekter vi ger samt att vi medverkar i kontraktets internationella arbete.
Församlingen finns med i kontraktets internationella arbete genom en kyrkorådsledamot.
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Vårt församlingsblad skall ges ut med fyra nummer per år. Planerad utgivning är inför påsk,
inför sommaren, inför hösten och i samband med första advent. I Kyrkfönstret presenterar
församlingen sin planerade verksamhet. Kyrkfönstret skall också innehålla undervisande
artiklar.

Annonser

Vi annonserar huvudsakligen via vårt församlingsblad, vår telefonsvarare, vår hemsida och
vår facebooksida. Enskilda arrangemang som t ex ñlmkvällama afñscheras. Vid större
evenemang sätts särskild annons in samt försök att få in text under ”det händer idag”.
Affischering görs på anslagstavlor, i affärer och på andra platser. Dessutom anslås
gudstj ånstplanen på respektive kyrkas anslagstavla.

Hemsida och Facebook
Arbetet med hemsidan fortsätter. En bra hemsida förutsätter regelbundna uppdateringar. Vi
använder också Facebook för att informera om händelser i församlingen. Ansvaret delas
mellan prästerna och vår kyrkomusiker.

Församlingsexgeditionen

Service
Expeditionen svarar dels för intern service åt anställda och förtroendevalda och dels för
kyrkotillhöriga och övrig allmänhet. Vi håller öppet veckans alla dagar utom måndag.
Hänvisning till tjänstgörande präst ges på telefonsvarare.

Medarbetare

Anställningar
I samband med att en tjänst blir ledig skall det nogsamt prövas om det föreligger behov av att
återanställa någon på tjänsten. Andra lösningar kan sökas.
I slutet av 2012 utnämndes kyrkoherde Åke Appelgren till kontraktsprost. Idag omfattar
uppdraget församlingarna i Ystad, Sjöbo, Tomelilla och Simrishamns kommuner, totalt 14
arbetsgivande enheter. Det innebär att en del av hans arbetstid förläggs utanför församlingen.
Lunds stiñ ersätter därför vår församling med ett lönebidrag uppgående till 50 % av vår
komministers lön samt ett engångsbelopp om 20 000 kr årligen.
I samband med nyanställningar skall varje tjänst prövas och givetvis lagar, kyrkoordning och
övriga föreskrifter iakttas.

Fortbildning
Varje anställd skall minst en gång per år erbjudas möjlighet till utvecklande fortbildning där
arbetsgivarens intressen av kompetenshöjning och den anställdes behov av utveckling skall
vägas mot varandra.
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Under 2021 kommer vår kantor Helen Lindqvist att delta i Nordiskt kyrkom usikersymposiunli'a?%nå'
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i Helsingfors. Detta hålls i september månad 2021.
Varje anställd erbjuds ett friskvårdprogram. Under 2021 uppgår det till 2 500 kr per
helätsanställd
m
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Lönesättning
Församlingen tillämpar fn' och individuell lönesättning med samtliga förhandlingar i egen
regi. Under 2007 genomfördes en lönekartläggning. Med den som utgångspunkt kommer
löner att sättas. Under 2010 har uppgiften att sätta lön och löneförhandla delegerats till
kyrkoherden. Vi skulle fått nytt avtal 2020 men på grund av pandemin har avtalet förlängts ett
år. Nytt avtal får vi, i bästa fall, till den 1 april 2021.

Arbetsmiljö
Arbetet med vår arbetsmiljö fortsätter. Det är viktigt ur säkerhetssynpunkt men också hur
andra aspekter som tex stress. I detta arbete samarbetar vi med Capio töretagshälsovård i

Tomelilla.

Begravningsverksamhet
Uppdraget
Församlingen sköter på statens uppdrag det som kallas begravningsverksamhet. Det innebär i
princip allt som har med en begravning och tillhörande hantering med undantag för sj älva
begravningsgudstj änsten (se ovan). För detta arbete äger vi rätt att taxera ut begravningsavgiñ
av alla skattskyldiga. Målsättningen är att sköta detta på ett både kvalitativt gott och
kostnadseffektivt sätt.
Det bör noteras att kyrko gårdsmurama i församlingen behöver restaureras samt att ett antal så
kallade kulturgravar bör ses över under 2021.
Kyrkorådet kommer att förbereda för begravningsplats för ”icke-kristna” trosbekännare, d v 5
i praktiken muslimer, på någon av våra begravningsplatser. Denna skall kunna tas i bruk
under 2021 .

Serviceverksamhet
Uppdraget
Många väljer att överlåta skötselansvaret för gravar till av församlingens anställda
gravskötare. Detta uppdrag skall ske till självkostnad. Kyrkorädet följer noga
kostnadsutvecklingen och ger kyrkoñillmäktige underlag att fastställa taxor för detta
åtagande.

