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Kyrkofullmäktige 2019-1 1-05 

Plats och tid Onslunda församlingshem, 19.00 - 20.30 

Beslutande Se sidan 2 

Övriga deltagande Sandra Sällberg, sekreterare 
Linda Svensson, bitr. sekreterare 
Jesper Cederholm, kyrkoherde 

Utsedda att justera Inga-Lill Johansson och J an-Erik Broomé 

Justeringens tid och plats 
Paragrafer 
Underskrifter 

Brösarps församlingshem, 2019-11-15, klockan 09.00 
11-22W 
Sandra Sällberg 
Sekreterare 

(WWW 
Tommy J ohansson 
Ordförande 

áaáøm/ 
-Lill J ansson 

Justeringsman 

øzø%- 
J an-Erik Broome' 

J usteringsman 

Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kyrkofullmäktige 
Sammanträdesdatum 2019-1 1-05 

Datum för anslags uppsättande 2019-1 1-15 

Datum för anslags nedtagande 2019-12-06 
Förvaringsplats för protokollet Pastääsexpeditionen, Brösarp 

Underskrift Sandra Sällberg
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Beslutande 

Tommy Johansson 
Krister Persson 
Gunnel Andersson 
Lena Berndin 
Ewa Carnbrand 
Barbro Nilsson 
Ida Piekkari 
Anita Persson 
Margit Nilsson 
Anna Mårtensson 
Inga-Lill Johansson 
Inger Beckman 
Jan-Erik Broomé 
Bo Herou 
Gina Jönsson 
Susanne Balczar Herou 
Stig Throbäck 
Marcus Olsson 
Lena Svensson 
Maj -Lis Jönsson 
Ann-Marie Nilsson 

?Justerandes %% Utdragsbestyrkande
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Ärenden vid kyrkofullmäktiges sammanträde den 11 juni 2019 

§ 011/19 Godkännande av kallelsen 

§ 012/19 Avsägelse i kyrkofullmäktige 

§ 013/19 Upprop 

§ 014/19 Justering 

§ 015/19 Valnämnden 

§ 016/19 Budget 2020 

§ 017/19 Skötselavtal 

§ 018/19 Sammanträdesdagar 2020 

§ 019/19 Försäljning av fastigheter 

§ 020/19 Nybyggnation Brösarp 

§ 021/19 Kyrkoherden informerar 

§ 022/19 Kyrkorådets ordförande informerar 

Justerandes 
' natur Utdragsbestyrkande
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§ 1 1/19 
Godkännande av kallelsen 

Kyrkofullmäktigcs beslut 
Kyrkofullmäktige beslutar att godkänna kallelsen. 

Barnkonsekvensanalys 
1. Har vi tillfrågat berörda barnen om deras synpunkt Nej 

2. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rummet Ja 

Ärendebeskrivning 
Kallelsen har varit anslagen på församlingens anslagstavla. Varje ledamot och ersättare har 

fått personlig kallelse genom e-post. 

Förslag till beslut 
Föreslås att godkänna kallelsen. 

SX 
Justerandeéâäbjlvf 

E Utdragsbestyrkande
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§ 12/19 
Avsägelse i kyrkofullmäktige 

Information 
För att vara ordinarie ledamot eller ersättare i kyrkofullmäktige krävs medlemskap i Svenska 

kyrkan. En ersättare i kyrkofullmäktige har inkommit med ett utträde till församlingen. 

Stiftsstyrelsen har med anledning av det beslutat utse en ny ersättare för kyrkofullmäktige, 
eftersom valsedeln saknar ytterligare namn kan ny ersättare inte utses. 

Ärendebeskrivning 
Information kring förutsättningarna för att vara ledamot och ersättare i kyrkofullmäktige. 

g Jm%añ Utdragsbestyrkande
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§ 13/19 
Upprop 

Information 
Upprop av närvarande ledamöter, se lista sidan 2. 

Lena Svensson ersätter Anna Ohgren, Maj-Lis Jönsson ersätter Lars Göran Göransson och 

Ann-Marie Nilsson ersätter Christina Tännander vid sammanträdet. 

Arendebeskrivning 
Närvarogenomgång av ledamöter och ersättare. 

E' 
Justerandes s atur Utdragsbestyrkande
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§ 14/19 
Justering 

Kyrkofullmäktiges beslut 
Kyrkofullmäktige beslutar utse Inga-Lill Johansson och Jan-Erik Broome' att justera 

protokollet, den 15 november kl 9.00 i Brösarps församlingshem. 

Barnkonsekvensanalys 
1. Har vi tillfrågat berörda barnen om deras synpunkt Nej 

2. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rummet Ja 

Ärendebeskrivning 
Val av justerare samt datum och tid. 

Förslag till kyrkofullmäktige 
Föreslå kyrkofullmäktige att utse Inga-Lill Johansson och J an-Erik Broome att justera 

protokollet, den 15 november kl 9.00 i Brösarps församlingshem. 

;435% 
Justerandes s' natur Utdragsbestyrkande
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§ 15/19 
Valberedningen 

Kyrkofullmäktiges beslut 
Kyrkofullmäktige beslutar att ge valberedningen i uppdrag att presentera ett förslag på 

valnämnden samt ge förslag på ersättare i kyrkorådet inför nästkommande sammanträdet i 

juni 2020. 

Barnkonsekvensanalys 
1. Har vi tillfrågat berörda barnen om deras synpunkt Nej 

2. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rummet Ja 

Ärendebeskrivning 
Kyrkofullmäktige beslutade vid sammanträdet den 20 december 2017 att valnämnden ska 

väljas vid kyrkofullmäktiges sammanträde i juni 2020. 

Med anledning av Ulf Perssons avsägelse i kyrkorådet 2019 ska en ny ersättare väljas för 
kyrkorådet. 

Förslag till beslut 
Föreslå kyrkofullmäktige besluta att ge valberedningen i uppdrag att presentera ett förslag på 

valnämnden samt ge förslag på ersättare i kyrkorådet inför nästkommande sammanträdet i 

juni 2020. 

(feg 
Justerandes s' natur Utdragsbestyrkande
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§ 16/19 
Budget 2020 

Kyrkofullmäktiges beslut 
Kyrkofullmäktige beslutar att 

a. nyinrätta en personlig tjänst till kyrkogårdsarbetare Andreas Palm, så länge lönebidrag 
utgår. 

b. fastställa kyrkoavgiften 1,29 kr (oförändrad). 
c. fastställa verksamhetsplan 2020, 
d. fastställa budget 2020, 
C. fastställa begravningsverksamhetens särredovisning 2020. 

Barnkonsekvensanalys 
1. Har vi tillfrågat berörda barnen om deras synpunkt Nej 
2. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rummet Ja 

Ärendebeskrivning 
F öreläggs förslag till verksamhetsplan, budget och begravningsverksamhetens sän'edovisning 

för kommande verksamhetsår 2020. 

MBL-förhandlingar 
Förslaget har MBL-förhandlats och inga ombud har något att erinra. 

Begravningsombudets yttrande 
Anders Larsson, begravningsombud i Tomelilla kommun, har tagit del av förslaget till 
begravningsverksamhetens särredovisning. Han har inget att erim^a mot förslaget. 

Kyrkorådcts förslag till kyrkofullmäktige 

a. nyinrätta en personlig tjänst till kyrkogårdsarbetare Andreas Palm, sålänge lönebidrag 
utgår. 
fastställa kyrkoavgiften 1,29 kr (oförändrad). 
fastställa verksamhetsplan 2020, 
fastställa budget 2020, 
fastställa begravningsverksamhetens särredovisning 2020. 

.0999“ 

gängse: 
Justerandes natur Utdragsbestyrkande
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§ 17/19 
Skötselavtal 

Kyrkofullmäktiges beslut 
Kyrkofullmäktige beslutar att anta detta tillägg till taxor för Brösarp-Tranås församling. För 

mosskrans och påsklilja betalar gravrättsinnehavare 500 kr årligen eller 1 300 kr för 
treårsavtal. 

Barnkonsekvensanalys 
1. Har vi tillfrågat berörda barnen om deras synpunkt Nej 
2. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rummet Ja 

Ärendebeskrivning 
För kulturgravar ansvarar församlingen för grundläggande skötsel. Fråga har uppkommit om 

tillkommande serviceåtgärder på kulturgravar, ex mosskrans och påsklilj 01'. Detta täcks inte 

av församlingens ålagda uppgifter. 

Kyrkorådets förslag till kyrkofullmäktige 
Föreslå kyrkofullmäktige besluta anta detta tillägg till taxor för Brösarp-Tranås församling. 
För mosskrans och påsklilja betalar gravrättsinnehavare 500 kr årligen eller 1 300 kr för 
treårsavtal. 

äga 
Justerandes si atur Utdragsbestyrkande
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§ 18/19 
Sammanträdesdagar 2020 

Kyrkofullmäktiges beslut 
Kyrkofullmäktige besluta enligt förslaget till sammanträdesdagar: 

9juni 2020 kl. 19.00 

3 november 2020 kl. 19.00 

Barnkonsekvensanalys 
1. Har vi tillfrågat berörda barnen om deras synpunkt Nej 

2. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rummet Ja 

Ärendebeskrivning 
Sammanträdesdagarna för kyrkofullmäktige 2020 ska utses. 

Förslag till kyrkofullmäktige 
Ordförandes förslag till kyrkofullmäktige, besluta enligt följande förslag till 
sammanträdesdagar: 

9juni 2020 kl. 19.00 

3 november 2020 kl. 19.00 

(al/;aa 
Justerandes natur Utdragsbestyrkande
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§ 19/19 
Försäljning av fastigheter 

Information 
Kyrkoherde Jesper Cederholm redogjorde för aktuellt försäljningsläge gällande lärarbostaden 

i Brösarp, församlingshemmen i Andrarum och Spjutstorp samt skogen J ärstorp 5:11 

Ärendebeskrivning 
Redogörelse för aktuellt läge vid försäljningen av fastigheter 

;(00:2a 
Justerandes 

' atur Utdragsbestyrkande
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§ 20/19 
Nybyggnation Brösarp 

Information 
Lena Berndin sammankallande i byggutskottet redogör för arbetet framöver gällande 

kyrkofullmäktiges inriktningsbeslut för nybyggnation i Brösarp. 

Ärendebeskrivning 
Lägesrapport angående framtida nybyggnation i Brösarp. 

Å Justeramfsign ur 2 g Utdragsbestyrkande
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§ 21/19 
Kyrkoherden informerar 

Allhelgonahelgen 
Ett stort tack till samtliga som varit inblandade i helgens gudstjänster och 
gravsmyckningskaffe. Tack för ett fantastiskt arbete i hela församlingen. 

Informationsblad 
Idag den 5 november har samtliga boende i Brösarp-Tranås församling fått ett 
informationsblad i brevlådan från församlingen. 

Särskilda gravplatser 
Malmö kyrkogårdsförvaltning har sagt upp samtligas avtal med församlingar i närområdet 
gällande särskilda gravplatser för muslimer från och med 1 januari 2020. Just nu ser 

Tomelillabygdens församling över möjligheten att erbjuda särskilda gravplatser inom deras 

församling. Möjligheten finns sedan att teckna avtal med Tomelillabygdens församling för att 
kunna erbjuda särskilda gravplatser. 

å Jumsi atur 5 Utdragsbestyrkande
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§ 10/19 
Kyrkorådets ordförande informerar 

Tack för ett bra arbete till präster och kantorer i församlingen. Vår verksamhet har tagit ett 

stort steg framåt. 

Gudstjänstutveckling 
I kyrkorådet diskuteras just nu gudstjänstutvecklingen. Kom gärna med förslag om någon har 

ide'er kring utvecklingen av Våra gudstjänster. Hur vill Vi fira gudstjänst framöver? 

Veckans boktips 
Läs gärna Eva Brunnes bok ”Gör inte skillnad på människor” som en fortsättning på 

regnbågsnyckelns arbete i församlingen. 

Lunds stifts servicebyrå 
Församlingen har tecknat avtal med Lunds stifts servicebyrå i Karlskrona-Aspö pastorat 

gällande ekonomi och löner. Avtalet gäller 1 år under tiden Sandra Sällberg är föräldraledig. 

5 K ignatur Utdragsbestyrkande


