
Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kyrkofullmäktige 2018-10-25

Plats  och  tid Landskrona  församlingshem,  Artillerigatan  2, Landskrona

Torsdagen  den  25 oktober  k118.00

Beslutande se sid  2

Övriga  deltagare Marie  Engkvist

Margareta  Yrvenstam

Eva  Klintenberg

Eva-Lotta  Grant6n,  kyrkoherde

Elisabeth  Persson,  kanslichef

Peter  Grims,  fastighetschef

Leif  Alfredsson,  kyrkogårdschef

Maria  Sääw,  sekreterare

Sid 1 av

Utses  att  justera

Justeringens  plats

Underskrifter

Marie  Rudolfsson  oc  aniel  m

Kyrkoförvaltning  exp, Artilleri  4, dskrona

Sekreterare  -""l  Paragrafer23-31

Sääwi i

Marie  Rudo  och  Dffiföql Engström

Organ

BEVIS

Justering  har  tillkännagivits  genom  anslag

Landskrona  församlings  kyrkofiillmäktige

Sammanträdesdatum  2018-10-25

Datum  för  anslagets  Datum  för  anslagets

uppsättande  nedtagande

Förvaringsplats  för

protokollet  Kyrkoförvaltningens  exp,  Artillerigatan  4, Landskrona

Underskrift

Maria  Sääw

Justerandes  sign

:J,:rC (
l. 2'f1]

Utdi'agsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kyrkofullmäktige

Forts/

2018-10-25

Beslutande:

Sune  Karlsson

Marie  Nie1s6n

Marie  Rudolfsson

Daniel  Engström

Jan-Olle  Spjuth  ersättare  för  Joakim  Sander

Irene  Kunosson

Eva  Engkvist

Ann-Marie  Andersson

Lisettli  Hagerman

Anita  Svärdh

Majvi  Härling  ersättare  för  Anders  Lindblom

Ida  Boström

Johan  Fernegård  ersättare  för  Rune  Kronvall

Orjan  Isgren

Linda  Callmer

Anna  Jönsson

Lars  Callmer

Inga-Lill  Isgren

Henna  Christensson

Sid 2 av

A
Justerandes  sign

:itA(,_ .'bti
-  /,7

'i) 4
s  li"k

Utdragsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sai'nmanträdesdatuin

Sid 3 av

Kyrkofullmäktige 2018-10-25

Kf  j23

Sammanträdets  öppnande

Ordförande  hälsar  välkomna  och  förklarar  sammanträdet  öppnat.

Kf  j24

Upprop

Förrättas  upprop  varvid  befanns  att 16 ordinarie  ledamöter  vara  närvarande,  sex  ordinarie

ledamöter  och  fem  ersättare  hade  anmält  förhinder.  För  de frånvarande  ordinarie  ledamöterna

inträdde  tre  ersättare.

Kf  % 25

Val  av  justerare

Kyrkofullmäktige  beslutar

att jämte  ordförande  utse  Marie  Rudolfsson  samt  Daniel  Engström  att  justera

dagens  protokoll,  tillika  vara  rösträknare  under  sarnmanträdet,

att tidpunkt  för  justering  meddelas  per  email.

Justei'andes  sign

-tlil ,,',,,(  ,)Z"
Utdi'agsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sai'nmanträdesdatum

Sid  4 av

Kyrkofullmäktige 2018-10-25

Kf  j26

Information

Kyrkoherde  Eva-Lotta  GranMn  informerar  om  att församlingens  anställda  och  förtroendevalda

den  andra  oktober  genomförde  en hel  dag  om  kyrkoherdeskifte  i Lunds  stift,  KIL.  Dagen  hade

tema  Landskrona  församling  i framtiden  och  var  väldigt  givande.

Justerandes  sign '-. !' I-'/'Lk !U ,iU pY' X
Utdragsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Saminanträdesdatum
Sid 5 av

Kyrkofullmäktige 2018-10-25

Åu % 109/180912

Budget  2019

Föreligger  budgetförslag  för  2019  samt  verksarnhetsplan.  Kanslichef  Elisabeth  Persson

föredrar  budgeten  och  svarar  på frågor.

Budget  2019  MBL-förhandlas  den 19 september.

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  rekornmendera  kyrkofullmäktige

att anta  budget  2019  samt  verksamhetsplanen.

A

Justei'andes  sign

.';!1l ,,:r4,1« tEX,_
Utdi'agsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sid  6 av

Kyrkofullmäktige 2018-10-25

Kr  % 113/181010

Budget  2019

Föreligger  budgetförslag  för  2019  med  tillhörande  verksamhetsplan.  Kanslichef  Elisabeth
Persson  föredrar  budgeten  och  svarar  på  frågor.  Kyrkoherde  Eva-Lotta  Grant6n  föredrar
verksarnhetsplanen  och  kyrkogårdschef  Leif  Alfredsson  redogör  kort  för  de delar  som  rör
begravningsverksamheten.  Ledamöterna  uppskattar  utformningen  av verksamhetsplanen.

Budget  2019  MBL-förhandlades  den  19 september.

Kyrkorådet  rekornmenderar  kyrkofullmäktige

att fastställa  föreliggande  förslag  till  budget  för  år 2019  med  tillhörande
verksamhetsplan,  resultat  och  flerårsplan  för  2017-2021  och  balansbudget
2017-2021,

att den  upprättade  budgeten  avser  en rambudget  för  kyrkorådet  och
kyrkogårdsutskottet,

att bemyndiga  kyrkorådet  och  kyrkogårdsutskottet  att  inom  ramen  för  anslagna
medel  till  församlingen  och  förvaltningen  omdisponera  mellan  olika  program,

att bemyndiga  kyrkorådet  besluta  om  ändring  av årsanslag  för  enskilt  objekt  i
investeringsbudgeten  i den  mån  den  i budgeten  angivna  beräknade  totalutgiften
för  objektet  ej överskrids,

att finansiering  av investeringar  och  vid  likviditetsbehov  bemyndiga  kyrkorådet
upptaga  lån,

att fastställa  avgiften  till  Svenska  kyrkan  år 2019  till  97 öre  per  skattekrona.

Justei'andes  sign

4" )'u:Å
.1

<) A
,/7l

Utdragsbestyrkande

I



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sai'nmanträdesdatum

Sid 7 av

Kyrkofullmäktige 2018-10-25

Kf  % 27

Budget  2019

Föreligger  budget  2019  samt  verksamhetsplan.  Kyrkoherde  Eva-Lotta  Grant6n  föredrar

verksarnhetsplanen.  Kanslichef  Elisabeth  Persson  föredrar  kort  om  budget  2019  samt  svarar

på frågor.

Ledamöterna  uttrycker  sin uppskattning  om  utfoimningen  av verksarnhetsplanen.

Begravningsombudet  har  inget  att erinra  mot  budget  2019.

Kyrkofullmäktige  beslutar

att fastställa  föreliggande  förslag  till  budget  för  år 2019  med  tillhörande

verksamhetsplan,  resultat  och  flerårsplan  för  2017-2021  och  balansbudget

2017-2021,

att den  upprättade  budgeten  avser  en rambudget  för  kyrkorådet  och

kyrkogårdsutskottet,

att bemyndiga  kyrkorådet  och  kyrkogårdsutskottet  att inom  ramen  för  anslagna

medel  till  församlingen  och  förvaltningen  omdisponera  mellan  olika  program,

att bemyndiga  kyrkorådet  besluta  om ändring  av årsanslag  för  enskilt  objekt  i

investeringsbudgeten  i den  mån  den i budgeten  angivna  beräla'iade  totalutgiften

för  objektet  ej överskrids,

att finansiering  av investeringar  och  vid  likviditetsbehov  bemyndiga  kyrkorådet

upptaga  lån,

att fastställa  avgiften  till  Svenska  kyrkan  år 2019  till  97 öre per  skattekrona.

En  barnkonsekvensana1ys  har  upprättats,  se bilaga  l.

Justerandes  sign

"k{(,, ,' 7AUi,S e r
Utdragsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sid  8 av

Kyrkofullmäktige 2018-10-25

Au  e) 102/180905

Förvaringsskåp  iVadensjö  kyrka

Fastighetschef  Peter  Grims  informerar  om  behov  av förvaringsskåp  i Vadensjö  kyrka.  Offert

är inkornrnen  från  Mellbloms  snickerier  om  34 000  kr.

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  rekornrnenderar  kyrkofullmäktige  besluta

att godkänna  tilläggsanslag  om  34 000  kr  iinvesteringsbudgeten  2018  för  inköp  av

förvaringsskåp  i Vadensjö  kyrka.

Kr  % 105/180905

Förvaringsskåp  i Vadensjö  kyrka

Fastighetschef  Peter  Grims  informerar  om  behov  av förvaringsskåp  i Vadensjö  kyrka.  Offert

är inkommen  från  Mellbloms  snickerier  om  34 000  kr.

Kyrkorådet  rekommenderar  kyrkofullmäktige  besluta

att godkänna  tilläggsanslag  om  34 000  kr  i investeringsbudgeten  2018  för  inköp  av

förvaringsskåp  i Vadensjö  kyrka.

Justerandes  sign l)i  ,

.1.LyU,b{ Y
Utdi'agsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Saini'nanträdesdatui'n

Sid 9 av

Kyrkofullmäktige 2018-10-25

Kf  % 28

Fömaringsskåp  iVadensjö  kyrka

Fastighetschef  Peter  Grims  informerar  om  behov  av förvaringsskåp  i Vadensjö  kyrka.  Offert

är inkommen  från  Mellbloms  snickerier  om  34 000  kr.

Kyrkofullmäktige  beslutar

att godkänna  tilläggsanslag  om  34 000  kr  i investeringsbudgeten  2018  för  inköp  av

förvaringsskåp  iVadensjö  kyrka.

En  barnkonsekvensanaIys  har  upprättats,  se bilaga  2.

Justei'andes  sign

,, /t,C, , (i4
"""'-.!},

i  V, /ll,, /  l
/urs  l,

Utdi'agsbestyrkande

\l



Landskrona  f?jrsamling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatui'n

Sid 10 av

Kyrkofullmäktige 2018-10-25

Kr  % 86/180613

Personuppgiftspolicy Diarienr:  FF-2018-134

Föreligger  personuppgiftspolicy  för  Landskrona  församling.

Kyrkorådet  beslutar

att anta  personuppgiftspolicyn  för  Landskrona  församling.

Kr  e) 87/190613

Informationssäkerhetspolicy Diarienr:  FF-2018-134

Föreligger  informationssäkerhetspolicy  för  Landskrona  församling.

Kyrkorådet  beslutar

att anta  personuppgiftspolicyn  för  Landskrona  församling.

Kr  % 88/180613

Policy  för  användande  av mobiltelefoner Diarienr:  FF-2018-134

Föreligger  policy  för  användande  av mobiltelefoner  för  Landskrona  församling.

Kyrkorådet  beslutar

att anta  policy  för  användande  av mobiltelefoner  för  Landskrona  församling.

Kr  % 89/180613

Po}icy  för  internet  och  e-postanvändning Diarienr:  FF-2018-134

Föreligger  policy  för  internet  och  e-postanvändning  för  Landskrona  församling.

Kyrkorådet  beslutar

att anta  policyn  för  intei'net  och  e-postanvändning.

Justerandes  sign

',!' , Uo.
,l')

.,ti Ä'Ut- -

Utdragsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÅDESPROTOKOLL
Saminanträdesdatuin

Sid 1l  av

Kyrkofullmäktige 2018-10-25

Kr  % 90/180613

Integritetspolicy Diarienr:  FF-2018-134

Föreligger  integritetspolicy  för  Landskrona  församling.

Kyrkorådet  beslutar

att anta  integritetspolicyn  för  Landskrona  församling.

Kf  % 29

Dokument  gällande  Landskrona  församlings  policy  kring  GDPR

Föreligger  fem  dokument  gällande  Landskrona  församlings  policy  kring  GDPR  -

personuppgiftspo1icy,  informationssäkerhetspolicy,  policy  för  användande  av mobiltelefoner,

policy  för  internet  och  e-postanvändning  samt  integritetspolicy.

Dokumenten är antagna av kyrkorådet för att församlingen efter den 25 maj skulle kunna fö5a
den  nya  dataskyddsförordningen  men  bör  även  fastslås  av kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktige  beslutar

att fastslå  ovanstående  fem  dokument  gällande  Landskrona  församlings  policy

laing  GDPR.

En  barnkonsekvensanalys  har  upprättats,  se bilaga  3.

Justei'andes  sign
i Ij'

yi ,.Ji  ,

-"C )(__ ]//7/'4'[,_ X'
Utdi'agsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÅDESPROTOKOLL

Saminanträdesdatum

Sid 12 av

Kyrkofullmäktige 2018-10-25

Kf  j30

Motioner,  interpellationer  och  övriga  enkla  frågor

Inga  motioner,  interpellationer  och  övriga  enkla  frågor  föreligger.

Kf  % 31

Sammanträdet  avslutas

Efter  att ha uppvaktat  ledamot  Örjan  Isgren  som  fyllt  50 år tackar  ordförande  för  visat  intresse

och  avslutar  sarnrnanträdet.

Justerandes  sign

,_,1,) ,, 6,,(Jf A
Utdragsbestyrkande



hi'1c't5 n /

BAKA  Landskrona

Diarianummer:

Svenska kyrkan 4i
LANDSKRONA  FöRSAMLING

Ärendets namn: fC"  (-l 5 e"{" 2-O M
1. Berör  beslutet

aett  enskilt  barn  Obarn  i alfmänhet

Een definierad bestämd grupp barn, nämiigen: /) ( .5 4 tz ,;,,"('

abarn  berörs  inte  av ärendet,  stare sig direkt  eller  indirekt.

På vilket  sätt  berörs  inte  barn:

lu

2. Om  ja,  på vill«et  sätt  berörs  barn  av denna  fråga?  Innebär  förslaget  att:

[>vi  har satt  barns  bästa  i främsta  rummet,

nämligen:

2i  har tagit hänsyn till barns sociala, ekonomiska, kulturella och andliga rättigheter, nämligen:

gvi  har tagit  hänsyn  till barns  rätt  till liv, god  hä(sa, utveckling,  säkerhet  och överlevnad,  nämligen:

Övi har tagit  hänsyn  tilJ de barn  som äri  behov  av särskilt  sföd,

nämligen:

3. Finns  det  intressekonflikter  i derma  fråga?

K]  nej
Landskrona församting'

2018 -10- 0 8

%,tlisla FF, 'l(:)M.}) 7Z'
Process /,/  " -

Diarient7;2o1V -tB  '-

aja,  nämligen:

4. Har  barns  egna  åsikter  tagits  tillvara  i denna  fråga?

GJJa, berätta hur det skett:

a Nej, motivera  varf6r;

5. BAKA:

Bhar  diskuterat  frågan

a avstår  att  yttra  sig

0  har inte  diskuterat  frågan

aharinte  tagit  besluti  frågan

6. Övrigt som BAKA vill tilläga till ärendet: 4f

7, Slutsats

En sammanfattande  analys  av beslutets  konsekvenser  för  barn:

&t.J')rt'.sö  -S er  by';'s l-c1:., OCh PaeiQ,':)t-sv';'VA

'>Cs /(-('  ?" t

VCr k:ia f%ovs PC" brb1



f')i/a7i  / fmif":

LÅNDSKRONA  FöRSAMLING

BAI(A  Lgndskrona

Diarienummer:

1. Berör  beslutet

aett  enskilt barn 5abarn i allmänhet
Qen  definierad  bestämd  grupp  barn,  nämligen:

Obarn  berörs  inte  av ärendet,  vare  sig direkt  eller  indirekt.

På vilket  sätt  berörs  inte  barn:

lu

2. Om  ja,  på vilket  sätt  beförs  barn  av  denna  fråga?  Innebär  förslaget  att:

iE'vi har  satt  barns  bästa  i främsta  rummet,

nämligen:

(%vi har tagit hänsyn till barns sociala, ekonomiska, kulturella och andliga rättigheter, nämligen:

iXvi  hartagit  hänsyn  till barns  rätttill  liv, god  hälsa,  utveckling,  säkerhet  och överlevnad,  nämligen:

iXfvi har  tagit  hänsyn  ti(l de barn  som  är i behov  av särski[t  stöd,

nämligen:

3. Finns  det  intressekonflikter  i denna  fråga?

Wnej Landskrona församling

2018 -10- 0 8

Pos51ista fr. Z0I\.  )j&Q
Process /, / "

Diarrenr y=(--a2o1Ja- 'y') '

aja,  nämligen:

4. Har  barns  egna  åsikter  tagits  tillvara  i denna  fråga?

(lJa, berätta hur det skett:

aNej,  motivera  varför;

5. BAKA:

E!!Khar diskuterat  frågan

aavstår  att  yttra  sig

0  har  inte  diskuterat  frågan

a har  inte  tagit  beskit  i frågan

6. Övrigt  som  BAKA  vi!l  tilläga  till  ärendet:

7. Slutsats

En sammanfattande  analys  av besicitets  konsekvenserför  barn:



1.5i k//yq  2

Landskrona  församHng

2018 -09- 0 7
Po.stlitita 7-7-': 2C11'6, ')1'l
Procass

o1ar1enr..4-F-20/4 "Q

Svenska kyvkan i
LANDSKRONA  FöRSAML!NG

BAKA  Landskrona

Diarienummer:

1. Berör  besrutet

[Jett  enskilt  barn  [Jbarn  i allrnänhet
len  definierad  bestämd  grupp  barn, nämligeri:

Jbarn berörs inte av ärendet, vare s:g direkt eller indire(t.

2. Om  ja,  på vilket  sätt  barörs  barn  av denna  fråga?  Innebär  förslaget  att:
CJvi har satt barns  bästa t främsta  rummet,

nämligen;

[lvi  har tagit  hänsyn  till barns sociala, ekonomiska,  kulturella  och andliga  rättigheter,  nämligen:

avl  har tagit  hänsyn  till barns rätt till  liv, god  hälsa, utveckling,  säkerhet  och överlevnad,  nämligen:

avi  har tagit  hänsyn  till de barn som är i behov  av särskilt  stöd,
nämligen:

3. Finns  det  intressekonflikter  i denna  fråga?

aja,  närnligen:

;4,.JHa:vbrebraa.rtntasheugrndaeåtssikkettetr »t)agitstiIl.varaidenria fråga?
a  Nej, motivera  varför;

5. BAKA:

ghar  diskuterat  frågan

aavstår  att yttra  sig

ahar  irite dis[<uterat  frågan

D har inte tagit  beslut  i frågan

6. Övr?gt  som  BAI(A  vtll  tilläga  till  ärendet:

7, Slutsats

0ro !  ttJ»  C,M,



Landskrona församling

2018 -06- 1 1
Pos(lisla Ff,4nfi,  (n51

Process /3

Diarlenr f7:- a '2o1?s -'!1

Svenska kyrkar4
LANDSKRONA  FORSAMLING

BARNKONSEKVENSANALYS

Beslut  i: Kyrkorådet Årendets  namn:  GDPR

1. Beslutet  berör:

a) enslcilt  barn

b) barn  i aIlmärföet

c) en definierad  gmpp  barn,  nämligen

d) barn  berörs  inte  alls  av ärendet,  vare  sig  direkt  eller  indirekt  därför  att

2. Barn  berörs  direkt  eIler  indirekt  av denna  fråga  och  vi  har  satt  barns  bästa  i främsta

rummet  på  följande  sätt:

GDPR  rör  alla  personer  och  Landskrona  försarnlings  arbete  kring  GDPR  syftar  till  att skydda

aIlas  integritet,  vuxen  som  barn,

a) vi  har  tagit  hänsyri  till  barns  sociala,  ekoriomiska,  kulturella  och  andliga  tättigheter  på

följande  sätt:

b) vi  har  tagit  hänsyn  till  barns  rätt  till  liv,  god  hälsa,  utveckling,  säkerhet  och  överlevnad  på

följande  sätt:

c) vi  har  tagit  hänsyn  till  de barn  som  är i behov  av särskilt  stöd  på följande  sätt:

3. Barns  egna  åsikter  har  tagits  tillvara  i denna  fråga  genom  att:

4. Barns  åsikter  har  ej tagits  tillvara  i denna  fråga  därför  att:

5. Slutsats

Sammanfattande  analys  av  beslutets  konsekveriser  för  barn:

GDPR  rör  alla  personer  och  Landskrona  församlings  arbete  kring  GDPR  syftar  till  att skydda

allas  integritet,  vuxen  som  barn.  Landskrona  försarnling  följer  alla  direktiv  givna  av Svenska

kyrkan  och  koini'ner  fortlöpande  att arbeta  med  och  utveckla  rutinerna  kring  GDPR.


