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SÖDERKOPING S:T ANNA FÖRSAMLING

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-05-07
Plats och tid

Drothems församlingshem och videolänk 2020-05-07, kl. 19.00-19.50

Beslutande

Beate Palm Scherl (Posk)
Gunnar Norlén (Posk)
Carl-Johan Ivarsson (Posk)
Gunnel Svensson (Posk)
Niklas Schultz (Posk)
Kerstin Elg (Posk)
Kerstin Rosén (Posk)

Margareta Zackrisson (SamlSSA)
Sven-Olof Malmqvist (SamlSSA)

Kent Käfling (SamlSSA)
Dag Svensson (SamlSSA)
Anneli Jonsson (SamlSSA)
Inger Broddegård (SamlSSA)

Anne Sophie Norlén (Posk)
Charlotte Flodin (Posk)

Ulla Träff (Posk)
Marianne Bokblad (Posk)
Kristina Boqvist (Posk)
Pär Flodin (Posk)

_Näwäfande

?åägäçåtgörande
Övriga närvarande

01a Linderoth, kyrkoherde
Fredrik Jonsson, kyrkogårdschef
Annica Wastesson, fastighetschef
Gunilla Eriksson, ekonomiassistent
Emma Griph, Aklero §§ 1-7, 11
Inga-Lill Östlund, begravningsombud
Margareta Zackrisson (SamlSSA)

Kristina Boqvist (Posk)
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SÖDERKÖPING 3:1' ANNA FÖRSAMLING
Kyrkofullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05 -07

§1
Öppnande av sammanträdet

Ärendebeskrivning
1

:e

vice ordföranden hälsar alla hjärtligt välkomna.

Ordföranden förklarar sedan sammanträdet öppnat.
Sammanträdet inleds med att ordföranden läser ur Psaltaren, 147, och ber om ett gott
möte med kloka beslut.

Utdragsbestyrkare

Justerare
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SÖDERKÖPING S:T ANNA FÖRSAMLING

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-05-07

§2
Sammanträdets behöriga kungörande

Ärendebeskrivning
ersättare per
Personlig kallelse har utsänts till kyrkofullmäktiges ledamöter och
i
e-post respektive brev den 29 april och annonserades församlingsbladet
den
Kyrkklockans vårnummer som distribuerades till alla församlingsbor
19 mars 2020.

Kyrkofullmäktige beslutar
1.

Justerare

4;.

att kungörelse har skett enligt bestämmelserna i kyrkoordningen.

Utdragsbestyrkare
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SÖDERKÖPING S:T ANNA FÖRSAMLING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-05-07

§ 3

Behandling av verksamhetsuppföljning för år 2019,AU § 38/20, KR § 31/20

Ärendebeskrivning

Vid arbetsutskottets sammanträde 2020-03-26, § 38, behandlas ärendet.
Verksamhetsuppföljning är en viktig del av församlingens planering och styr-ning av
verksamhet och ekonomi. Bakgrunden till krav på verksamhetsupp-följning står att
finna i kyrkoordningens bestämmelser om församlingars budget. Genom att det finns
krav på att församlingen skall upprätthålla en sådan plan förutsätts indirekt, att det
även görs uppföljning. Den ska därför avstämma verk-samhetens utfall i förhållande
till verksamhetsplan såväl som det ekonomiska utfallet i förhållande till budget.
Verksamhetsuppföljning ar aven en del av församlingens internredovisning, som
möjliggör uppföljning av verksamhet och ekonomi för olika verksamhetsgrenar.
Noteras, att implementering av GAS (Gemensamt Administrativt Stöd) inkl.
lönehantering införts och att miljödiplomering steg 1 genomförts i september.
Under året har arbetet med ny församlingsinstruktion påbörjats. Förtroendevalda
uppmanas att fundera på och inkomma med förslag på hur församlingen under den
närmaste 10-årsperioden ska kunna arbeta vidare på ett bra sätt trots försämrad
ekonomi.

Antalet kyrkotillhöriga i församlingen uppgår till 8 002 personer och utgör 70 %
=
(2018: 8 140 personer 71 %) av befolkningsunderlaget.
12 personer (2018:10) har begärt inträde i församlingen och 71 personer (2018: 87
personer) utträde.

Kyrkoherden informerar, att utvärdering av förväntade verksamhetsmål inte helt
uppfyllts. Mycket har dock kunnat genomföras och rönt uppskattning.
Noteras att bokföringsbyrån Aklero liksom Svenska kyrkan på nationell nivå varnar
för sämre ekonomi kommande är (ca 4 500 tkr/år) på grund av utträden.

-

Begravningsverksamhetens resultat är 2019 uppvisar ett överskott om 665 tkr,
vilket beror på att församlingen, liksom andra församlingar, av Kammarkollegiet
erhållit mer medel än äskat. Justeras nästkommande år.
Begravningsverksamheten finansieras fr.o.m. år 2017 med en gemensam
begravningsavgift i hela Sverige, som för år 2019 uppgick till 0,253 kr per
skattekrona, och relaterar till de kostnader som förväntas uppstå enligt budget.
Forts.
Justerare

631%

Utdragsbestyrkare
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SÖDERKÖPING S:T ANNA FÖRSAMLING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-05-07

Forts. § 3,

KF 2020-05-07

För år 2019 uppgår begravningsavgiften till 10 153 tkr (2018: 8 100 tkr, budget
2019: 9 317 tkr), varav församlingen erhållit 665 tkr för mycket då Kammarkollegiet utbetalat fel summa, justeras nästkommande år.
Kyrkogårdschefen informerar att bl.a. följande har skett på kyrkogårdarna:
0 S:t Laurentii: belysning har kompletterats
0 Drothem: ligusterhäck utbytts till avenbok
Skönberga: thujahäckar bytts ut mot idegran
Mogata: personalbyggnaden genomgått en stor renovering, medför ett bättre
utnyttjande
Komplettering av tidigare borttagna tråd har utförts på flera kyrkogårdar.

0
o

0

Verksamhetens resultat i den ekonomiska sammanfattningen, inkl. begravningsverksamheten, uppvisar ett överskott om 2 458,8 tkr (2018: överskott
3 331

tkr; budget 2019: överskott 555 tkr).

Kyrkoavgiften är sedan år 2014 oförändrad: 1,365 kr per skattekrona, vilket innebär
en intäkt om 24 068 tkr (2018: 24 259 tkr, budget 2020: 23 737 tkr).

Årets utdelning från prästlönetillgångar uppgår till 310 tkr (2018: 298 tkr).
Fastigheter: fastighetschefen redogör i korthet för fastighetsförvaltningen under år
20 l 9.

Noteras att
0
0

0

S:t Anna stora kyrka: nytt brandlarm har installerats
Mogata kyrka: ritningar på förslag till ev. omgestaltning har tagits fram
Drothems kyrka: nytt skiffertak på norra sidan, kyrkobyggnadsbidrag har
erhållits med 125 tkr

0

0

Skällvik: klockstapeln har genomgått en större renovering bl.a. beträffande

syllarna i grunden. Sprickorna i vapenhusets fasad har föranlett en
geoteknisk/arkeologisk utredning, varvid bl.a. ett kranium genomborrat av en
pilspets hittades.
S:t Laurentii kyrkas exteriör: länsmuseet har utfört konservering av
blinderingarna
Szt Annas gamla kyrka: murarna har täckts med Sedum som skydd för fukt
Elbilen används ganska flitigt, även till längre resor. Dubbelbokas ibland, får
ställas i förhållande till bäst hållbarhetstänk.

Forts.

Justerare
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Utdragsbestyrkare
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SÖDERKÖPING S:T ANNA FÖRSAMLlNG

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-05-07

Forts. § 3,

KF 2020-05-07

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige besluta
att, efter viss justering, anta föreliggande verksamhetsuppföljning för år 2019.

1.

Vid kyrkorådets sammanträde 2020-04-16, § 31, redogör kyrkoherden för

församlingsverksamheten inom gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.
Inom ungdomsverksamheten finns projektet ”Tillsammans”; kyrkoherden uttrycker
att det är ett viktigt gemensamt arbete för mångfald, integration och mötesplatser,
som bör spegla den verklighet som är men som också förändras, vilket gör, att
funderingar på framtiden hela tiden pågår.

Kyrkoherden påvisar även, att miljöaspekter genomsyrar all verksamhet.

Begravningsverksamheten:
Kyrkogårdschefen redogör för under år 2019 vidtagna åtgärder inom
verksamhetsområdet.

Begravningsombudet framför, att församlingens kyrkogårdar anses mycket välskötta,
vilket uppskattas av besökare. Av skötseln kan utläsas, att personalen har stort
framför sitt
engagemang och kompetens i sitt arbete för vilket begravningsombudet
tack.

Serviceverksamheten: kyrkogårdschefen informerar, att budgeterat underskott om
69 tkr i årsredovisningen bytts till ett litet överskott om 11 tkr. Ovisshet råder inför
varje budgetår om antalet gravskötslar, som kommer att tecknas.

Fastigheter: fastighetschefen redogör i korthet för fastighetsförvaltningen under
2019. Rödtjärning av Skällviks klockstapel pågår.

år

Av redovisningen framgår ett positivt resultat jämfört med budget uppgående till 983
tkr. Poster som påverkat resultatet positivt är bl.a. att:

0

Församlingen erhöll 125 tkr i kyrkobyggnadsbidrag för Drothems kyrka.
Lönekostnader inkl. arbetsgivaravgifter och pensionskostnader blev lägre än

0

budget p.g.a. sjukskrivningar
Kostnader för lokalvård har minskat

0

Planerat underhåll och reparation av fastigheter har inte behövt utnyttjas fullt ut.

0

Forts.

Utdragsbestyrkare

Justerare
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SÖDERKÖPING S:T ANNA FÖRSAMLING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyl'kofullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-05-07

Forts. § 3,

KF 2020-05-07

Ordföranden lämnar ordet fritt.

Barnkonsekvensanalys:
Inför beslutet har tänkts in barnens bästa och deras plats i kyrkans verksamheter.
Barn har rätt att visas särskild omsorg i församlingens alla verksamheter inkl.
begravningsverksamheten. Barnens rätt till liv och utveckling samt rätt att få komma
till tals har beaktats.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta
att anta föreliggande verksamhetsuppföljning för år 2019.

1.

Vid kvällens sammanträde med kyrkofullmäktige redogör kyrkoherden för
församlingsverksamheten och påminner om de övergripande målen.

Fastighetschefen och kyrkogärdschefen redovisar de renoveringar och
underhållsarbeten som genomförts under 2019.

Kyrkofullmäktige beslutar
att anta föreliggande verksamhetsuppföljning för år 2019.

1.

Justerare

Utdragsbestyrkare
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SÖDERKÖPlNG $:T ANNA FÖRSAMLING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-05-07

§4

Genomgång av Årsredovisning för år 2019, AU § 37/20, KR § 30/20

Ärendebeskrivning

Vid arbetsutskottets sammanträde 2020-03-26, § 37, behandlas ärendet.
Krav på årsredovisning är beslut från Kyrkomötet. Redovisningen granskas av
församlingens revisorer samt auktoriserad revisor vid PwC.

Vid dagens arbetsutskott föreligger endast årsredovisning i form av huvudbokens
resultat per verksamhet. Arbetsmaterialet ger inte en heltäckande bild av intäkter
resp. kostnader. Slutlig redovisning förväntas föreligga vid kyrkorådets
sammanträde.

Vid dagens arbetsutskott redogör kyrkoherden ärendet.
Kyrkoavgiften (1,365 kr per skattekrona) redovisas uppgå till 24 068 tkr (2018: 24
259 tkr, budget 2019:23 737 tkr) och begravningsavgiften (0,253kr) till
10 153 tkr (2018: 8 100 tkr, budget 2019: 9 317 tkr) . Kyrkogårdschefen informerar,

att Kammarkollegiet till församlingen utbetalat 665 tkr för mycket i
begravningsavgiñ under året, justeras nästkommande år.

Notcras att av bokslutet framgår, att det inneburit viss svårighet att åska medel under
rätt rubrik; kommer att vara till ledning vid budgetarbete inför 2021 .

Verksamhetens resultat visar ett överskott om 2 458,8 tkr (2018: överskott
3 331tkr; budget 2019: överskott 555 tkr inkl. begravningsverksamheten).
Årets resultat har uppkommit genom flera budgetavvikelser som påverkat resultatet
både positivt och negativt.
Årets utdelning från prästlönetillgångar uppgår till tkr 309 tkr (2018: 298 tkr).

Grundläggande uppgiften: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission:
uppvisar sammanlagt ett positivt resultat om

1

072,7t kr.

Positivt resultat jämfört med budget uppvisar bl.a.
0 Gudstjänster och kyrkliga handlingar om 381 tkr
0
Ungdomsverksamhet 13 25 år 175 tkr
0
Konfirmandverksamheten 205 tkr (blev bl.a. en grupp mindre än äskat).

-

Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkare
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SÖDERKÖPlNG S:T ANNA FÖRSAMLlNG

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-05-07

Forts. § 4,

KF 2020-05-07

Negativt resultat jämfört med budget uppvisar bl.a.
0 Musiken i gudstjänsten om 91 tkr
0 Diakonala verksamheter om ca 370 tkr.

Övrig kyrklig verksamhet (Serviceverksamhet, församlingsbuss etc.) uppvisar

ett

överskott om 155 tkr.

Styrning och ledning uppvisar ett överskott om 248 tkr.
Stödjande verksamhet: noteras att kostnaden för Arkiv uppgår till ej budgeterat 102
tkr p.g.a. eftersläpning samt att kontot för Ekonomi- och personaladministration
överskrider budget med 146,8 tkr. Kontot för Gemensamma kostnader uppvisar ett
överskott om 232,8 tkr.

Fastigheter: (ingår i Stödjande verksamhet):
Fastighetschefen redogör för ärendet.

Begravningsverksamheten:
Kyrkogårdschefen redogör för ärendet.
Begravningsverksamheten finansieras fr.o.m. år 2017 med en enhetlig begravav
ningsavgift i hela Sverige (undantag Stockholm och Tranås) och fastställs
som
Kammarkollegiet i förhållande till de preliminära kostnadsunderlag,
skuld
församlingarna redovisar. Detta innebär, att i bokslutet får huvudmannen en
i
tiden.
bakåt
två
år
eller en fordran, som regleras årligen

Begravningsverksamhetens resultat är 2019 uppvisar ett överskott om 665 tkr,
vilket beror på att församlingen, liksom andra församlingar, erhållit mer medel än
äskat. Medlen ska bokföras som skuld och överföras till budget 2021.
Begravningsavgiften år 2019 uppgick till 0,253 kr per skattekronor.
överskott om
Begravningsverksamhetens Administration och ledning uppvisar ett
552 tkr medan Gravsättning och kyrkogårdsskötsel uppvisar underskott om 438 tkr;
Byggnader och mark övergripande uppvisar underskott om 276 tkr.

-

Församlingens likvida medel uppgår per 31 december 2019 till 10 163 tkr (2018:
825 tkr).

Forts.

Utdragsbestyrkare

Justerare
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SÖDERKÖPING S:T ANNA FÖRSAMLING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-05-07

Forts. § 4,

KF 2020-05-07

Församlingens långfristiga värdepappersinnehav uppges på bokslutsdagen ha ett
marknadsvärde på 21 608 tkr (2018: 27 785 tkr). Resultatet ifrågasätts delvis av
representanter för Placeringsrådet.

Den ideella placeringen i Nordic Microcap Investment har, på rekommendation av
bl.a. auktoriserad revisor, nedskrivits med 567 tkr till 10 tkr i bokslut för år 2017.
Placeringen klassificeras som ett långfristigt värdepappersinnehav. Avkastningen var
0 kr för är 2019.

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige besluta
1.

att fastställa resultaträkningen för år 2019 innebärande redovisat positivt
resultat med 2 458 800 kronor

2.

att balansräkningen per 2019-12-31 med omslutning 60 545 200 kr fastställs.

Vid kyrkorådets sammanträde 2020-04-16, § 30, föreligger av revisorerna

godkänd och utförligare redovisning än den som var tillgänglig vid arbetsutskottets
sammanträde.

Emma Griph, servicebyrån Aklero Ekonomi AB, som tagit fram redovisningen,
redogör i korthet för församlingens positiva resultat. Flera budgetavvikelser har
påverkat resultatet både positivt och negativt, delvis p. g.a. att rambudget tillämpas
inom vissa verksamheter.

Hon uttrycker, att Årsredovisningens resultat per verksamhet kommer att vara till
god ledning inför kommande budgetarbete, i vilket hon kommer att ta del.

Noteras att fel begravningsavgift anges, vilket kommer att rättas till innan
kyrkofullmäktige. Dessutom har nytt beslut om målkapital att gälla 2019 fattats av
kyrkofullmäktige 7 november 2019, § 25: 28 500 tkr.

Församlingens långfristiga värdepappersinnehav:

noteras att i arbetsutskottets protokoll angivna siffra 21 608 tkr avser anskaffningsvärdet; av årsredovisningen framgår, att marknadsvärdet uppgår till 24 741 tkr.

Målkapitalet: uppgår till 28 500 tkr (2018:
Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkare

14 075 tkr).
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-05-07

Forts. § 4,

KF 2020-05-07

Begravningsverksamheten:
Kyrkogårdschefen redogör i korthet för verksamheten.
Begravningsombudet ställer frågor, vilka besvaras.

Fastigheter:
Fastighetschefen redogör i korthet för verksamheten.
Ordföranden lämnar ordet fritt.

Beträffande negativt resultat inom diakoniverksamheten konstateras, att ökat behov
av hjälp i olika former föreligger inom alla åldrar och förväntas öka under år 2020.

Barnkonsekvensanalys:

Inför beslutet har tänkts in barnens bästa och deras plats i kyrkans verksamheter.
Barn har rätt att visas särskild omsorg i församlingens alla verksamheter inkl.
begravningsverksamheten. Barnens rätt till liv och utveckling samt rätt att få komma
till tals har beaktats.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta
1.

att fastställa resultaträkningen för år 2019 innebärande redovisat positivt
resultat med 2 458 800 kronor

2.

att balansräkningen per 2019-12-31 med omslutning 60 545 200 kr fastställs.

Vid kvällens sammanträde med kyrkofullmäktige redogör Emma Griph från
Aklero AB för församlingens årsredovisning år 2019. En korrigering i de två sista
meningarna på sidan 2 i årsredovisningen är gjord rörande målkapitalet. Uppdaterad
version skickas ut tillsammans med detta protokoll.

Kyrkofullmäktige beslutar
1.

att lägga årsredovisningen till handlingarna.

Justerare

631

Utdragsbestyrkare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-05-07

§5
Upplåsning av revisionsberättelsen för år 2019

Ärendebeskrivning

Av kyrkofullmäktige i Söderköping S:t Anna församling utsedda revisorer, med de
ordinarie revisorerna Roland Nilsson och Boel Holgersson samt Andreas Landin,
auktoriserad revisor vid PwC, har granskat Söderköping S:t Anna församlings
årsredovisning, räkenskaper och förvaltning för är 2019.

Årsredovisningen har enligt revisorerna upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av församlingens
finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för
året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
'

Revisorerna tillstyrker därför att kyrkofullmäktige fastställer resultaträkningen och
balansräkningen.

Kyrkofullmäktige beslutar
1.

Justerare

471.7“

att den framlagda revisionsberättelsen för Söderköping S:t Anna församling
för år 2019 läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkare

Sida 13

SÖDERKÖPING s:1' ANNA FÖRSAMLING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-05-07

§6
Fastställelse av årsredovisningens resultat- och balansräkning 2019

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta
1.

att fastställa resultaträkningen för år 2019 innebärande redovisat positivt
resultat med 2 458 800 kronor

2.

att balansräkningen per 2019-12-31 med omslutning 60 545 200 kr fastställs.

Kyrkofullmäktige beslutar

Justerare

1.

att fastställa resultaträkningen för år 2019 innebärande redovisat positivt
resultat med 2 458 800 kronor

2.

att balansräkningen per 2019-12-31 med omslutning 60 545 200 kr fastställs.

Utdragsbestyrkare
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Sammanträdesdatum
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§7
Beslut om ansvarsfrihet för Söderköping Szt Anna församling för år 2019

Ärendebeskrivning
Söderköping Szt Anna församlings revisorer tillstyrker att kyrkofullmäktige beviljar
kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Kyrkofullmäktige beslutar
1.

att i enlighet med revisionsberättelsen för Söderköping Szt Anna församling
daterad 2019-04-30 beviljas kyrkorådet ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.

Justerare

ÅJL lWÖIWI

Utdragsbestyrkare
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Sammanträdesdatum

2020-05-07

§8

-

Ev. fastighetsreglering/försäljning Drothem-Broby 2:81, del av Rosenlund,
AU § 11/20, KR § 17/20
Ärendebeskrivning

Vid arbetsutskottets sammanträde 2020-02-13, §

11, informerar fastighetschefen,
med
S:t
Laurentii kyrko-gärd, som i
att ägaren till fastigheten Rosenlund, granne
nuläget arrenderar ca 1050 m2 av kyrkogårdsmark, har eñerhört möjlighet att få köpa
den arrenderade marken för att där uppföra ett garage.

Kyrkogårdschefen anser, att begravningsverksamheten inte har behov av berört
område, som värderats av fastighetsmäklare.

Karta över aktuellt område finns tillgänglig vid sammanträdet.
Arbetsutskottet samtalar i ärendet.

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet besluta:
1.

att bifalla ev. försäljning av mark gränsande till S:t Laurentii kyrkogård,
Drothem-Broby 2:81, enligt på kartan markerat området

2.

att ev. forsaljmng av marken sker till marknadsmässigt värde

3.

att kyrkogårdschef, fastighetschef samt kyrkoherden ges mandat att förhandla
om köpeskillingen, varefter församlingen hos lantmäteriet ansöker om

fastighetsreglering enligt förslag
1.

att fastighetschefen och kyrkogårdschefen ges mandat att, efter godkännande
av fastighetsreglering och överenskommelse om pris, slutföra försäljningen.

Vid kyrkorådets sammanträde 2020-02-26, §
ärendet och visar karta.

17, redogör fastighetschefen för
V

Kyrkorâdet samtalar i ärendet.

Barnkonsekvensanalys:
I samband med en ev. försäljning av fastigheten finns inga hinder utifrån barnens
bästa, barns rätt till liv och utveckling samt barns rätt att få komma till tals.
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkare
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Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-05-07

Forts. § 8,

KF 2020-05-07

Kyrkorådet beslutar
1.

att bifalla ev. försäljning av mark gränsande till S:t Laurentii kyrkogård,
Drothem-Broby 2:81, enligt på kartan markerat området
att ev. försäljning av marken sker till marknadsmässigt värde
att kyrkogårdschef, fastighetschef samt kyrkoherden ges mandat att förhandla
om köpeskillingen, varefter församlingen hos lantmäteriet ansöker om

fastighetsreglering enligt förslag
att fastighetschefen och kyrkogårdschefen ges mandat att, efter godkännande
av fastighetsreglering och överenskommelse om pris, slutföra försäljningen
att ärendet föreläggs kyrkofullmäktige inför beslut om ev. försäljning.

Vid kvällens sammanträde med kyrkofullmäktige redogör kyrkogårdschefen för
ärendet.

Kyrkofullmäktige beslutar
att bifalla ev. försäljning av mark gränsande till S:t Laurentii kyrkogård,
Drothem-Broby 2:81, enligt på kartan markerat omrâdet

1.

att ev. försäljning av marken sker till marknadsmässigt värde
att kyrkogårdschef, fastighetschef samt kyrkoherden ges mandat att förhandla
om köpeskillingen, varefter församlingen hos lantmäteriet ansöker om

fastighetsreglering enligt förslag
att fastighetschefen och kyrkogårdschefen ges mandat att, efter godkännande

av fastighetsreglering och överenskommelse om pris, slutföra försäljningen

Uldragsbestyrkare

Justerare
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Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-05-07

§ 9

Begravningsverksamheten: Taxor för år 2021, KGU § 4/20, KR § 32/20

Ärendebeskrivning

Vid kyrkogårdsutskottets sammanträde 2020-03-26, § 4, redogör

kyrkogårdschefen för förslag till nya taxor för gravskötsel och övriga taxor:

-

-

den av Arbetsgivarorganisationen rekommenderade årshöjningen med 3 % har
inräknats för gravskötsel
övriga taxor förblir oförändrade
tillägg av avgift för förvaring av avliden i Rosengård, 80 kr/dygn per plats.

Kyrkogårdsutskottet föreslår kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige besluta
att taxor fastställs enligt framlagt förslag att gälla fr.o.m. 2021-01-01
2. att avgift för förvaring av avliden i Rosengård, 80kr/dygn och plats, gäller
1.

fr.o.m. 2020-06-01.

Vid kyrkorädets sammanträde 2020-04-16, § 32, redogör kyrkogårdschefen för
ärendet. Begravningsombudet ställer sig positivt till förslagna taxor.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta
1.

att taxor fastställs enligt framlagt förslag att gälla fr.o.m. 2021-01-01

2.

att en avgift för förvaring av avliden i Rosengård kan debiteras med
80 kr/dygn och plats till den avlidnes hemförsamling eller berörd
begravningsbyrå, att gälla fr.o.m. 2020-06-01.

Vid kvällens kyrkofullmäktige, redogör kyrkogårdschefen för ärendet.
Kyrkofullmäktige beslutar
1.

att taxor fastställs enligt framlagt förslag att gälla fr.o.m. 2021-01-01

2.

att en avgift för förvaring av avliden i Rosengård kan debiteras med
80 kr/dygn och plats till den avlidnes hemförsamling eller berörd
begravningsbyrå, att gälla fr.o.m. 2020-06-01.

Justerare

4);

Utdragsbestyrkare

I%'

Iml

Sida 18

SÖDERKÖPING S:T ANNA FÖRSAMLING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§10
Finansiering av byggnation, AU §§ 149/19, 17, 25/20,

KR § 34/20

Ärendebeskrivning

Vid arbetsutskottets sammanträde 2019-12-12, §

149, tas ärendet upp.

Placeringsrådet framför önskemål om information om hur församlingens investeringar i byggnader är tänkta att finansieras. Detta för att försöka få en bra fortsatt
långsiktig och hållbar utveckling i fonder och aktier i förhållande till ev. bindningstider.
Arbetsutskottet samtalar engagerat i ärendet.

Framgår, att investeringen i nybyggnation av förråd i S:t Anna finansieras i budget
2020 genom kyrkoavgiften endast beträffande avskrivningskostnad.

Begravningsverksamheten belastas med samma belopp, 1 050 tkr. Hur den är tänkt
att finansieras är inte klart. Begravningsverksamheten särskiljs från
församlingsverksamhet, varför beloppet bör lånas i bank för att undvika att räntan
bokförs i församlingsverksamheten.

Arbetsutskottet beslutar
att delegera till kyrkoherden att tillse att synpunkter i ärendet inhämtas från

1.

bokföringsbyrån Aklero.

Vid arbetsutskottets sammanträde 2020-02-23, §

17, informerar Gunnel Svensson
att Placeringsrådet vid sitt möte den 4 februari samtalat om vikten av att beslut om
byggnation följs av beslut om finansiering.

Beträffande begravningsverksamheten poängteras, att berörd del av kostnaden för
förrådet i S:t Anna ska belasta begravningsverksamheten.

Placeringsrådet framför även uppfattningen, att planändring rörande om- och
tillbyggnad av församlingsexpeditionen bör av kommunen göras utan kostnad då
ärendet av kommunen tördröjts under fler år, vilket för församlingen innebär en stor
merkostnad.

Fastighetschefen informerar, att grannarna inbjudits till samrådsmöte på församlingsexpeditionen den 2 februari dock uteblev grannarna.

-

Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkare
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2020-05-07

Forts. § 10,

KF 2020-05-07

Arbetsutskottet beslutar
1.

att återkomma i ärendet.

Vid arbetsutskottets sammanträde 2020-03-05, § 25, redogör Gunnel Svensson för
Placeringsrâdets tankar i ärendet.

Mest aktuell är förrådsbyggnaden i S:t Anna, som förväntas uppföras under
innevarande år. Församlingens del av kostnaden beräknas uppgå till ca
1 050 tkr. Rådet föreslår att finansiering sker med
egna medel genom försäljning av
delar av Swedbank Talenten Räntefond (1 918 tkr januari 2020). Fonden är den, som
ger minst av församlingens placeringar p. g.a. låga räntor. Någon höjning av räntor
förväntas inte förrän tidigast 2022.
Begravningsverksamhetens kostnader för uppförandet uppgår till samma belopp och
förväntas finansieras genom lån i bank, detta för att räntekostnaden inte ska belasta
församlingsverksamheten.

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige besluta
1.

att kostnaden för församlingens del av uppförandet av förrådsbyggnaden vid
Szt Anna kyrka, ca 1 050 tkr, bekostas av egna medel genom försäljning av
delar av fonden Swedbank Talenten Räntefond

2.

att begravningsverksamhetens del i byggnaden med samma belopp
finansieras genom lån i bank.

Vid kyrkorådets sammanträde 2020-04-16, § 34, redogör kyrkoherden för ärendet.
Efter arbetsutskottets sammanträde har servicebyrån genom ekonomiassistenten
framfört, att, beträffande församlingens del av förrådsbyggnaden (1 050 tkr) kan på
kyrkkontot tillgängliga medel ianspråktas.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta
1.

att, beträffande församlingens del av förrådsbyggnaden
kyrkkontot tillgängliga medel ianspråktas

2.

att begravningsverksamhetens del i byggnaden med samma belopp
finansieras genom lån i bank.

Forts.
Justerare

áJI IWklåp/I

Utdragsbestyrkare
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Forts. § 10,

KF 2020-05-07

Vid kvällens kyrkofullmäktige, redogör Gunnel Svensson för Placeringsrådets
tankar.

Kyrkofullmäktige beslutar
1.

att, beträffande församlingens del av förrådsbyggnaden I 050 tkr, kan på
kyrkkontot tillgängliga medel ianspråktas

2.

att begravningsverksamhetens del i byggnaden med samma belopp
finansieras genom lån i bank.

Juslerare

475%»

Utdragsbestyrkare
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§11

Revidering av församlingsinstruktionen

Ärendebeskrivning
Kyrkoherden och Gunnar Norlén informerar om att arbetet med att revidera
församlingsinstruktionen har påbörjats. Den ska överlämnas till domkapitlet 2022.
Gunnar Norlén har skrivit ett underlag att ha som utgångspunkt och inspiration för
kyrkorådets ledamöter. Detta dokument kommer även skickas ut till
kyrkofullmäktiges ledamöter. Gunnar Norlén emotser ledamöternas tankar och
visioner, gärna per mejl, som därefter kan utgöra en grund i den nya
församlingsinstruktionen.

Justerare

;Vll

Utdragsbestyrkare
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§ 12

Avslutning

Ärendebeskrivning
Sammanträdet avslutas med att kyrkoherden leder välsignelsen tillsammans med
mötesdeltagarna.

Ordföranden framför ett tack till alla närvarande och förklarar därefter sammanträdet
avslutat.

Kyrkorådets ordförande ber att få med ett tack i protokollet.
Ett särskilt tack för ett ñnt arbete i församlingen under vårens kris, under
kyrkoherden och ledningsgruppens ledning.

Justerare

§72

Utdragsbestyrkare
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