
 

    Protokoll fört vid sammanträde med kyrkorådet  

    i Båstad-Östra Karups församling 2018-05-31  i 

    Östra Karups församlingshem 

 

 

Närvarande Ordf. Peder Hörup, Kh. Sören Trygg, Lena Lundqvist, 

beslutande: Inger Svensson, Lars Rosengren (för Per Wulff), Ingalill Jönsen, Ingvar 

Ahlström (för Christer Walther) 

   

Närvarande  

ej beslutande: - 

 

Övriga närvarande: kyrkogårdschef Peter Nilsson (t o m § 86) 

 

 

  § 82  

Mötets öppnande Ordf. Peder Hörup hälsar välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  

 Kh Sören Trygg inleder med andakt. 

 

  § 83 

Dagordning Dagordningen godkännes enligt kallelsen. 

  

  § 84 

Justering Till att justera dagens protokoll utses Lars Rosengren.  

Justeras måndag f.m. 11 juni kl.9.30 på expeditionen.  

  

Tilläggsanslag § 85 

Värmepump Information och samtal om värmesystemet i Östra Karups kyrka.  

Kyrkorådet beslutar att hos kyrkofullmäktige begära tilläggsanslag om 

250.000:-.  

 

  § 86 

Tilläggsanslag Information och samtal om källaren under Östra Karups kyrka. Åtgärder 

Källaren under måste göras både kopplat till det nya värmesystemet och ur  

Östra Karups kyrka arbetsmiljöperspektiv. 

Kyrkorådet beslutar att hos kyrkofullmäktige begära tilläggsanslag om  

500.000:-  

  Ingvar Ahlström reserverade sig mot beslutet. 

 

  § 87 

Tilläggsanslag  Information och samtal om rampen till Församlingsgården i  

Församlingsgården Båstad. Denna behövs göras om av säkerhetsskäl och tillgänglighet främst 

Båstad, ramp gällande borgerliga begravningar och införsel av kistor. Ärendet rör alltså 

främst begravningsverksamheten.  

 Kyrkorådet beslutar att hos kyrkofullmäktige begära tilläggsanslag om 

280.000:- 

 

§ 88 

Tilläggsanslag Vid genomgång av behov gällande arbetet med bl a administrativa rutiner 

prästtjänst och planer, samt Systematiskt arbetsmiljöarbete och Församlingsinstruktion 

med efterföljande målsättningsarbete noterades att det finns stor  

eftersläpning på mycket. Detta har föranlett behov av extra prästtid för att 

klara av att ta ikapp det arbetet och samtidigt sköta gudstjänster, kyrkliga 



handlingar och övriga prästerliga åtaganden tillfredställande.  

Kyrkorådet beslutar att hos kyrkofullmäktige begära tilläggsanslag om 

200.000:-. 

 

  § 89 

Kyrkoherden  Kyrkoherde Sören Trygg informerar om att årets lönerevision är igång med 

informerar lönesamtal. Förhandlingar är bokade med facken 11 o 12 juni.  

  Fr.o.m. 1 juni använder vi i våra kyrkor genomgående innevarande liturgisk 

färg och vid kyrkliga handlingar. Detta av omsorg om sköra kyrkliga  

textilier. Det är också det vanligaste bruket i Svenska kyrkan. 

 

  § 90 

Rådet runt   Lena Lundqvist: Ett urval av kyrkornas textilier är skadade och i behov av 

genomgång med hjälp av textilkonservator. Kyrkorådet beslutar därför att 

anlita expertis på området och lägga beställning hos Västarvet, Studio 

Västsvensk Konservering. En textilkonservator är dock tillgänglig för besök i 

församlingen först i september 2018 för att upprätta åtgärdsprogram av ett 

mindre antal utvalda textila objekt. 

Kyrkorådet beslutar vidare att till  

Länsstyrelsen Skåne (LS) insända tillståndsansökan angående  

kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) och att denna ansökan skall ligga till  

grund för församlingens åtföljande KAE-ansökan till Lunds stift med senaste  

ansökningsdag den 31 oktober 2018. Kontakt tas omgående med LS- 

handläggare för att undersöka hur långt i förväg de behöver  

åtgärdsprogrammet och eventuell konsekvensbeskrivning, då sista  

ansökningsdag hos LS normalt är den 31 augusti 2018.  
 

Lars Rosengren: Taket på Östra Karups kyrka är färdigtjärat. 

 

Ingvar Ahlström: det finns olika färgade prickar vid gravar som kod för t ex 

trimning som gravrättsinnehavaren betalar. Detta verkar inte följas, samt att 

det finns gravstenar som det inte är trimmat bakom vilket ska göras på alla. 

Kyrkorådet beslutar att delegera detta ärende, samt att överhuvudtaget göra 

en översyn av rutiner, till FKU.  

 

  §91 

Avslutning Ordförande förklarar sammanträdet avslutat och vi avslutar med bön. 

 

 

 

Båstad den 2018-05-31  Vid protokollet 

 

 

 

  Ordf. Peder Hörup   Kh Sören Trygg 

 

   

Justeras      Sammanträdestid: 2+1 tim 

 

 

  Lars Rosengren 


