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 SKYDDSKOMMITTÈN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Ljungby pastorat 2020 Sammanträdesdatum  

 Protokoll nr 1 2020 - 04 - 15 
 

Plats och tid  Ljungby församlingshem, Paulus kl 10.00 –12.00 

 

Beslutande Axel Fors, ordförande 
 Johnny Johansson 
 Jonas Krafth 

 Bo Hultsten 

 Maria Nilsson 

 Bernt Frid, kyrkogårdschef 

   
Frånvarande            

 

Övriga deltagande  

 

Utses att justera Ordförande jämte  

 

Justeringens Pastorsexpeditionen 

tid och plats 2020 - 04 - 20 

 

Underskrifter Sekreterare  ....................................................................................  Paragrafer 1 - 14 

 

 Ordförande  ....................................................................................   

  

 Justerande  .....................................................................................  

 

 ______________________________________________________________________________________________  

 

§ 1 

Mötets öppnande 
Axel Fors öppnade dagens möte och hälsade alla välkomna. 

 

§ 2  

Val av sekreterare 

Maria Nilsson valdes till sekreterare. 

 

§ 3  

Val av protokollsjusterare 
Johnny Johansson valdes till justerare. 

 

§ 4  

Fastställande av dagordning 
Föreslagen dagordning godkänndes i sin helhet.  

 

§ 5  

Genomgång av förra protokollet  

Föregående mötes protokoll genomgicks och lades till handlingarna.  
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§ 6 

Nya AFS relevanta för verksamheten 

Inga nya AFS:ar hade kommit som berör vår verksamhet.  

AFS 1996:7 upphävs och ersätts av EU-förordningen.  

Nya AFS:ar kommer i fortsättningen endast att komma oss tillhanda i digital form.  

AFS 2018:4 (Smittskydd) är just nu högaktuell. 

 

§ 7 

Arbetsskador/tillbud 

Ett nytt tillbud har rapporterats. Vid procession under gudstjänst i Mariakyrkan svimmade en 

konfirmand och slog huvudet i altaret. Gudstjänsten avbröts och konfirmanden togs omhand direkt. 

Konfirmanden klarade sig utan skador och händelsen rapporterades enligt gällande praxis. 

 

§ 8 

Nytt system för arbetsmiljöarbetet 

Nytt system för arbetsmiljöarbetet inom pastoratet är på gång och arbete pågår.  

 

§ 9 

HLR för församlingsvårdande personal 

Utbildning för Kyrkogårdsperonal och servicegrupp har genomförts.  

Utbildning för församlingsvårdande personal beställs och genomförs när det bedöms lämpligt  

i förhållande till situationen med Covid-19. 

 

§ 10 

Psykosocial skyddsrond 
Systemet AKKA som tillhandahålls av SKAO har konstaterats vara för dyrt och dåligt anpassat för 

vår organisation. Därför ges Annelie Wiberg i uppdrag att undersöka lämpliga alternativ med HVC.  

Regelbundna hälsokontroller genomförs enligt plan. 

 

§ 11 

Coronaläget 
Diskussion fördes allmänt om smittskydd.  

Inom församlingsverksamheten ser läget just nu stabilt ut.  

Diskussion fördes allmänt om personalens situation och förutsättningar.  

Bernt Fridh informerade om begravningsverksamhetens hantering och åtgärder. 

 

§ 12 

Anmälda frågor  
Skyltar för uppsamlingsplats vid utrymning är på gång.  

Arbete med att uppdatera utrymningsplaner har återupptagits och sker succesivt.  

 

§ 13 

Övriga frågor 
Inga övriga frågor togs upp. 

 

§ 14 

Avslutning och datum för nästa möte 

Nästa möte blir 11/11 kl. 10.00 i församlingshemmet Ljungby. 

Axel tackade alla för dagens möte och förklarade mötet avslutat. 


