
    Protokoll fört vid sammanträde med kyrkorådet  
    i Båstad-Östra Karups församling 2019-09-24   
    i Båstads församlingsgård 
 
 
 
Närvarande Ordf. Peder Hörup, Lena Lundqvist, vik. Kh. John Liljeblad, Ingalill Jönsen, 
beslutande: Inger Svensson, Per Wulff, Lars Rosengren 
   
 
Närvarande  
ej beslutande: Christer Walther, Barbro Johansson 
 
Övriga närvarande: Sekr. Evelin Senniksen, Per Westberg från SKAO § 124, Andreas Lindgren § 125 
 
 
  § 121 
Mötets öppnande Ordf. Peder Hörup hälsar välkomna. vik. Kh. John Liljeblad inleder med andakt. 
 
 § 122 
Dagordning Dagordningen godkänns enligt kallelsen med tillägg på Övriga frågor, 
 *Ansökan om KAE för VUP (vård-och underhållsplan) * Dopänglar  

samt tillägg med delegation på * Rekrytering av kyrkoherde. 
  
  § 123 
Justering Till att justera dagens protokoll utses Lena Lundqvist, fredag f.m. 
 
 § 124 
Omorganisation på Per Westberg på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation inleder med samtal 
kyrkogårdsförvaltn. om förutsättningar för att långsiktigt skapa en ny organisation inom kyrkogårds- 

och fastighetsförvaltning. Per Westberg menar att nuvarande organisation som 
består av två chefsled (kyrkoherde och kyrkogårdschef) kombinerat med en 
arbetande förman kan upplevas som otymplig i den relativt begränsade 
verksamheten. Kyrkorådet bör överväga att dra in befattningen som 
kyrkogårdschef samt tydliggöra förmannens dagliga arbetsledning. Vidare att 
vissa administrativa uppgifter överförs till pastorsexpedition och kansli samt att 
planerande och projektarbetsuppgifter köps in som konsultuppdrag.  

 
Kyrkorådet beslutar efter noga övervägande att gå vidare med förslaget att 
organisera om verksamheten i enlighet med det förslag som lämnats.  

 
Kyrkorådet uppdrar till kyrkoherden och arbetsutskottet att inleda de 
förhandlingar enligt medbestämmandelagen som krävs innan en omorganisation 
kan verkställas. 

 
Ledamöterna Per Wulff och Lars Rosengren reserverade sig mot beslutet,  

 Lars Rosengren har även lämnat en skriftlig reservation. 
 
 
 § 125 
Ljudanläggning Andreas informerar att offerterna nu passar budgeten bättre och att det står 
Mariakyrkan mellan två förslag, dessa ska nu prov lyssnas på.  

Kyrkorådet beslutar uppdra åt Andreas att välja det bästa alternativet efter 
detta och tackar för gott arbete. 



 
 § 126 
Uppvaktningspolicy Föreslås ändring av uppvaktning vid 25 års anställning, från 1000 kr till 5000kr. 

Kyrkorådet beslutar godkänna förslaget och förelägga Uppvaktningspolicyn för 
kyrkofullmäktige. 
 

 § 127 
Rekrytering Kh. Peder informerar att 5 ansökningar inkommit men att en inte var behörig. 

Domkapitlet kommer hålla intervjuer den 30/9 och församlingen kommer hålla 
intervjuer den 29/10 baserat på domkapitlets rekommendationer. 

 Kyrkorådet beslutar ge arbetsutskottet delegation för att anställa kyrkoherden. 
 
 § 128 
Gudstjänst tider Förra veckan hölls ett möte för allmänheten angående gudstjänsttiderna, då de 

nuvarande inte fungerar så väl. John påpekar att det är en församling och att det 
räcker med en huvudgudstjänst om söndagarna. Efter livliga diskussioner föreslås 
ett nytt försök med en huvudgudstjänst kl. 11 i Mariakyrkan varannan vecka och 
en huvudgudstjänst i Ö Karups kyrka kl. 10, kyrk-taxi finns om man så önskar. 
Övriga gudstjänster förläggs till kl. 16 eller 18 beroende på innehåll. 

 Kyrkorådet beslutar i enlighet med förslaget och kommer utvärdera dessa tider 
på nytt. 

 
 § 129 
Budget 2020 Ordföranden föredrar avvikelser, begravningsverksamheten avviker mycket.  
info. Många budgeterade arbeten är inte påbörjade. 

Årets budgetförslag är redan nedbantat. 
 
  § 130 
Rapport FKU FKUs ordf. Lars Rosengren föredrar protokollet från senaste sammanträde.  

*En sammanställning av solpaneler på församlingsgården är framtagen. 
Kyrkorådet föreslår att man förelägger utredningen för stiftsingenjören. 
*Tvättmöjligheten i församlingen är utredd, se bilaga. 
 
§ 131 

Kyrkoherden * John berättar att samtal hållits med personalen. 

informerar  * Kommunal har bokat in möte 21/10 angående arbetsmiljö. 

* Församlingsinstruktionen är nu godkänd och kommenterad av prosten. 

John tycker det är roligt och spännande att vara här och gör så gott han kan. 

 

Övriga frågor  

§§ 132-133 § 132 

ansöka om KAE för Ordf. informerar att man måste ha en uppdaterad vård och underhållsplan för att 

VUP  kunna söka KAE. Därför måste man senast 31/10 ansöka om KAE för 

uppdatering 2021 av Vård-och underhållsplaner för Mariakyrkan och Östra 

Karups kyrka. 

Kyrkorådet beslutar uppdra åt Maria Hallefält att ansöka om KAE enligt ovan. 

 

 § 133 

Dopänglar Per Wulf undrar var dopänglarna tagit vägen och varför det inte tänds ljus i  

Ö Karup när man läser upp vilka som döpts. Kyrkoherden tar tag i detta. 

 

 



 § 134 

Beslutsuppföljning Beslutsuppföljningen genomgås och läggs till handlingarna. 

 

 § 135 

Rådet Runt * Per Wulff undrar hur det går med FAS bokning? 

 * John berättar om att han blivit inbjuden till invigningen av Märta Måås 

Fjätterström utställningen på slottet 

* Inger undrar varför det endast annonseras i Bjärenu? 

* Peder berättar att meddelande inkommit från Länsstyrelsen angående 

Begravningsombudens Årsredovisning. 

* Christer meddelar att Kyrkofullmäktige sammanträder 5/11 i Båstad. 

 

 

 § 136 

Avslutning  Ordföranden avslutar sammanträdet och vi avslutar med välsignelsen. 

 
 
 

Båstad den 2019-09-26  Vid protokollet 
 
 
  Ordf. Peder Hörup   Evelin Senniksen 
 
 

Justeras      Sammanträdestid: 4+1 tim. 
 
 
  Lena Lundqvist 


