
 
    Protokoll fört vid sammanträde med kyrkorådet  
    i Båstad-Östra Karups församling 2019-02-19   
    på församlingsexpeditionen i Båstad 
 
 
Närvarande  Ordf. Peder Hörup, Lena Lundqvist, Kh. Sören Trygg, Ingalill Jönsen, 
beslutande: Inger Svensson, Lars Rosengren, Barbro Johansson 
   
Närvarande  
ej beslutande: Helene Krook, Christer Walther 
 
Övriga närvarande: Sekr. Evelin Senniksen 
 
 
  § 22 
Mötets öppnande Ordf. Peder Hörup hälsar välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  
 Kh. Sören Trygg inleder med andakt. 
 
  § 23 
Dagordning Dagordningen godkänns enligt kallelsen med tillägg för punkter på Övriga frågor 

* Paus i arbetet, * Lådor till bildskärmar. 
  
  § 24 
Justering Till att justera dagens protokoll utses Lars Rosengren. 

Justeras fredag 22 februari på expeditionen.  
  
 § 25 
Församlings- Kh. Sören informerar att arbetet med församlingsinstruktionen fortsätter. 
instruktionen Hur ska arbetet fortsätta? Hela personal- och kyrkorådsgrupp eller endast 

kyrkoråd? 
 Kyrkorådet beslutar uppdra åt Kh. Trygg att ta fram ett underlag och kalla 

kyrkorådet till möte för synpunkter och godkännande. 
 
 § 26 
Egen uppsägning Km. Annika Ahlström har sagt upp sig och hennes sista arbetsdag blir 31 maj-19. 
komminister Kyrkorådet uppdrar åt Kh. Trygg att kontakta stiftet om rutiner för rekrytering. 
   
 § 27 
Översyn arbetsordn. Kh. Trygg och Lena Lundqvist har börjat se över dessa. 
kyrkoråd, AU o FKU 
 
 § 28 
Översyn reglemente Ordf. Hörup, Lars Rosengren och Peter Nilsson är nästan färdiga med ett förslag 
för begr.verksamhet som även kommer att trycka på *miljö, *ekonomi och *arbetsmiljö. 
  
 § 29 
Översyn reglemente Ordf. Hörup, Lars Rosengren och Peter Nilsson är nästan färdiga med ett förslag. 
församlingens  
fastighetsförvaltning  
 
 
 
 



 § 30 
Mobilpass Peter Nilsson önskar mobilpass. Råder delade meningar om dess nödvändighet 

och kyrkorådet uppdrar åt AU att undersöka behovet av detta, och i så fall vilka 
regler som ska gälla. AU ska inhämta erfarenheter från andra församlingar. 

 
 § 31 
Lokalt kollektivavtal Kh. Trygg föredrar avtalet som är förhandlat och godkänt av facken. Efter 
flextid förhandling och före påskrift av KyrkA bytte dessa plötsligt ombud som kanske 

har andra synpunkter. Kyrkorådet beslutar godkänna avtalet med denna 
reservation. 

 
 § 32 
Rapport från FKU FKUs ordf. Rosengren informerar från mötet den 7/2. 

 Bergvärmepumpen är slutbesiktigad och klar. 

 Problem med styrsystemet man håller på att testköra. 
 
 § 33 
Kyrkoherden info. * Eva Wulff från stiftet kommer att vara med 26 mars på Lögnäsgård när 

personal och kyrkoråd ska ha en heldag om församlingsutveckling och 
medarbetarskap. 

 * Cai kommer att avtackas på personalmötet den 26/2 
 * Kh. Trygg och Joel Jarbo var på prästdagarna i Lund, givande dagar som 

handlade om AI. 
 * Kyrkvärdsträffen förra veckan var givande och positiv. 
 * Bärbar högtalare är införskaffad att ta med till t.ex. sjukhemmen. 
 * En bärbar mikrofon är beställd till Ö Karups församlingshem. 
 * När Kh. Trygg har semester vecka 11 är Annika Ahlström och John Liljeblad 

kyrkoherde halva veckan var. 
 * Mätningen är färdig kommer redovisas under mars. 

* PU samtalen är klara och Kh. Trygg har sammanställt dem och redovisar 
övergripande och avpersonifierat. 

   
Övriga frågor §§34-35 

 § 34 

Paus i arbetet Då vaktmästarnas tider skulle schemaläggas uppdagades fel i arbetstiden 

gällande beräkning för de som arbetar 38,25 tim per vecka. 

 Vaktmästarna och Kommunal och Vision är inbjudna till möte ang. arbetstider. 

 Vidare upptäckte man att pauser dragits in för vaktmästarna. 

 Föreligger förslag om 5 minuters paus/timmen att förlägga efter behov på 

arbetsplatsen. Kyrkorådet beslutar att alla arbetstagare har rätt att på betald 

arbetstid ta 5 minuters paus per timme. Dessa ska förläggas så att man kan ta 

t.ex. en längre fikapaus på för och eftermiddag och/eller vid behov p.g.a. arbetet 

få kortare återhämtning. Paus får ej förläggas vid arbetsdagens början eller slut, 

och man får ej lämna arbetsplatsen på en paus. Dessa riktlinjer följer ATL 

1982:673. 

 

 § 35 

Lådor till bildskärmar Det behövs lådor till Mariakyrkans bildskärmar. Har inkommit kostnadsförslag på 

20 till 25.000.- för två lådor. Kyrkorådet beslutar köpa in lådorna och debitera 

kontot för oförutsedda kostnader i Mariakyrkan. 

 

 



 

 § 36 

Beslutsuppföljning Föreligger beslutsuppföljning som genomgås och uppdateras. 

 

  

  § 37 

Rådet runt   * Lena har upptäkt en skadad söndrig stol i Mariakyrkan som nu blivit lagad. 

 * Ingalill undrar om inte det ska tändas ljus vid uppläsning av döpta barn. 

 Vi är överens om att arbeta fram en fin rutin för detta. 

 * Helene undrar om ensamarbete. Punkten ska åtgärdas och föras på 

beslutsuppföljningen. 

 * Helen undrar om hur kommunikationen fungerar mellan anställda. 

 * Evelin läser upp tackkort från Bjäre Lekmannakår, de tackar för bidraget. 

 * Peder läser upp Joel Jarbos förordnande. 

 * Peder läser upp mail från Cai där han tackar för tiden i vår församling och att 

han kommer fortsätta sina samtalsgrupper t.o.m. maj i år. 

  

 

§ 38 

Avslutning  Ordföranden tackar för ikväll och vi avslutar med välsignelsen. 

 
 
 
 
 
 

Båstad den 2019-02-19  Vid protokollet 
 
 
  
  Ordf. Peder Hörup   Evelin Senniksen 
 
 
   

Justeras      Sammanträdestid: 2+1 tim. 
 
 
 
  Lars Rosengren 


