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Plats  och  tid

Beslutande

Övriga  deltagare

Utses  att  justera

Justeringens  plats

Underskrifter

Landskrona  församlingshem,  Artillerigatan  2, Landskrona

Onsdagen  den  12 december  k117.00

se sid  2

Leif  Dahlström

Eva-Lotta  Grantfö,  kyrkoherde

Peter  Grims,  fastighetschef

Leif  Alfredsson,  kyrkogårdschef

Maria  Sääw,  sekreterare

Paragi'afer  32-41

Ordförande

Justerande Irfe Kunos'son
(i"2h?2 -6a'j=J r:'i'iJHlat-

Ann-Marie  Andersson

BEVIS

Justering  har  tillkännagivits  genom  anslag

Organ  Landskrona  församlings  kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum  2018-12-12

Datum  för  anslagets

uppsättande

Föwaringsplats  för

protokollet

Underskrift

yrkoförval  gens

Maria  Sä 'VV

Datum  för  anslagets

nedtagande

pTÅrtillerigatan 4, Landskrona
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Landskrona  församling SAMMÅNTRÄDESPROTOKOLL
Saminanträdesdatui'n

Kyrkofullmäktige

Forts/

2018-12-12

Beslutande:

Sune  Karlsson

Marie  Nie1s6n

Marie  Rudolfsson

Joakim  Sander

Irene  Kunosson

Eva  Engkvist

Ann-Marie  Andersson

Anita  Svärdh

Anders  Lindblom

Johan  Fernegård  ers för  Ida  Boström

Carin  Blomberg  ers för  Ingrid  Bengtsson

Orjan  Isgren

Jan-Olle  Spjuth  ers för  Kuit  Andersson

Linda  Callmer

Anna  Jönsson

Lars  Callmer

Inga-Lill  Isgren

Stig  Hansson

Margareta  Yrvenstam  ers för  Maria  Engkvist

Henna  Christensson
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Kyrkofullmäktige 2018-12-12

Kf  % 32

Sammanträdets  öppnande

Ordförande  hälsar  välkomna  och  :förklarar  sammanträdet  öppnat.

Kf  % 33

Upprop

förrättas  upprop  varvid  befanns  att 17 ordinarie  ledamöter  vara  närvarande,  sex  ordinarie

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

inträdde  fyra  ersättare.

Kf  % 34

Val  av  justerare

Kyrkofiillmäktige  beslutar

att jämte  ordförande  ritse  Ann-Marie  Andersson  samt  Anita  Svärdh  att  justera

dagens  protokoll,  tillika  vara  rösträla'iare  under  sammanträdet,

att tidpunkt  för  justering  meddelas  per  email.

Jus  e'a  es sign
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Information

Kyrkolierde  Eva-Lotta  Grant6n  informerar  om  att församlingen  emottagit  remiss  angående

förslag  om  att lägga  samman  Rönnebergs  kontrakt  och  Frosta  kontrakt.  Sam+nanslagningen

skulle  innebära  att  det  i kontraktet  skulle  finnas  en församling  i samma  storlek  som

Landskrona  församling,  Eslövs  pastorat,  vilket  skulle  vara  en fördel  för  erfarenhetsutbyte.

Vidare  informerar  kyrkoherden  om  att rekrytering  efter  de präster  som  har  eller  kommer  att

sluta  i församlingen  är klar.  Helena  Sköldin  som  kommer  att ta över  kyrkorna  på landet  efter

Jonathan  Darte  finns  redan  på plats  på ett vikariat  fram  till  årsskiftet  och  går sedan  in  på sin

nya  tjänst.  Den  tredje  januari  börjar  Lotta  Fång  som  ska vara  distriktspräst  i Sofia  Albertina

kyrka  och  den 14 januari  börjar  Jessica  Menzinsky  som  blir  distriktspräst  på Ven.

Just  es sign
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Au % 132/181010

Ombyggnad  av Landskrona  församlingshem Diarienr:  FF-2018-25

Landskrona  församling  har  kontorslokaler  för  församlingsvårdande  medarbetare  samt
administration  och  församlingsexpedition  i byggnaden  Suell,  samt  församlingshemmet  med
lokaler  för  verksamhet  och  en del kontorslokaler.  Tidigare  utredningar  har  visat  att så väl
Suell  som  församlingshernmet  har  behov  av renovering  samtidigt  som  det vore  gyru'isamt  för
Landskrona  församling  att på sikt  ha färre  fastigheter  att driva  och  underhålla.
Möjligheten  att  flytta  kontorslokalerna  och  expeditionen  till  församlingshernmet  har
undersökts  och  förankrats  hos medarbetarna.  Personalen  är odelat  positiv  och  bedömningen  är
att inskränkningen  i lokaler  inte  kommer  att påverka  den  egna  verksamhetens  möjligheter  till
utrymmen  negativt  utan  att alla  behov  ryms  väl  inom  befintliga  lokaler.

Ett  första  förslag  att flytta  kontorslokalerna  in i församlingshernrnet  för  att sedan  avyttra
Suellfastigheten  visade  sig ligga  f?jr högt  i ombyggnadskostnader.

Ett  nytt  förslag  håller  på att tärdigställas,  med  en uppskattad  kostnadsnivå  strax  under
20 miljoner  kronor,  inklusive  inredning.  En kalkyl  för  renovering  av Suell  framtagen  för  fem
år sedan hamnade på strax över 15 mi5oner  kronor. Finansieringen för ombyggnad av
församlingshemmet  föreslås  delvis  ske genom  intäkter  f?jr försäljningen  av Suellfastigheten.

Kyrkofullmäktige  föreslås  fatta  beslut  om själva  ombyggnaden  och  att försäljningen  ska ske.
En separat  budget  kommer  att presenteras  för  kyrkofullmäktige  för  beslut.

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  rekommendera  kyrkofullmäktige  besluta

att bygga  om delar  av Landskrona  församlingshem  till  kontorslokaler,

att sälja  kontorsfastigheten  Suell,  där  köpeskillingen  ska användas  för  att
delfinansiera  ombyggnationen  av församlingshemmet.

 Ju t i'a es sign
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Ombyggnad  av Landskrona  ffirsamlingshem Diarienr:  FF-2018-25

Föreligger sedan tidigare förslag om att sä5a fastigheten Suell och bygga om Landskrona
församlingshem  för  att ryrnma  både försam1ingsexpedition,  administration  samt
verksamheter.

Kyrkofullmäktige  föreslås fatta beslut om själva ombyggnaden och att försä5ningen ska ske.
En separat  budget  kommer  att presenteras  för  kyrkofullmäktige  för  beslut.

Kyrkorådet  rekornrnenderar  kyrkofullmäktige  besluta

att bygga  om delar  av Landskrona  församlingsliem  till  kontorslokaler,

att sä5a kontorsfastigheten Suell, där köpeskillingen  ska användas för att
delfinansiera  ombyggnationen  av församlingshemmet.

Kf  j36

Ombyggnad  av Landskrona  församlingshem Diarienr:  FF-2018-25

Föreligger  sedan  tidigare  förslag  om att sälja  fastigheten  Suell  och  bygga  om  Landskrona
församlingshem  för  att ryrnma  både församlingsexpedition,  administration  samt
verksamheter.  Kyrkoherde  Eva-Lotta  Grantfö  föredrar  ärendet.

Kyrkofullmäktige  beslutar

att bygga  om  delar  av Landskrona  församlingshem  till  kontorslokaler,

att sä5a kontorsfastigheten Suell, där köpeskillingen  ska användas för att
delfinansiera  ombyggnationen  av församlingshemmet.

En  barnkonsekvensanalys  har  upprättats,  se bilaga  1.

Jus  i'a  sign

/A7-H%,) Ay
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Bårtäcken

Kyrkoherde  Eva-Lotta  GranMn  avser  köpa  in två  nya  bårtäcken  för  att möta  den  efterfrågan

som  finns.  Kostnaden  har  sedan  tidigare  beräknats  till  20 000 kr  per  bårtäcke  där det ena

täcket  skulle  belasta  församlingens  driftbudget  och  det  andra  begravningsverksamhetens

dri'ftbudget.

Efter  undersökning  och  konsultation  har  emellertid  kyrkoherden  dragit  slutsatsen  att

församlingen bör vä5a bårtäcken av bättre kvalitet  för längre hållbarhet. Kostnaden för dessa
täcken  blir  högre  och  kornmer  därför  belasta  investeringsbudget  2018.

Ett  kostnadsförslag  kommer  att presenteras  före  beslut  i kyrkorådet.

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  rekommendera  kyrkofullrnäktige  besluta

att godkänna  tilläggsanslag  till  investeringsbudget  2018  för  inköp  av två  bårtäcken,

att församlingen  och  begravningsverksamheten  står  för  kostnaden  av varsitt

bårtäcke.

Kr  % 133/181114

Bårtäcken

Kyrkoherde  Eva-Lotta  GranMn  avser  köpa  in två  nya  bårtäcken  för  att möta  den efterfrågan

som  finns.  Kostnaden  har  sedan  tidigare  beräknats  till  20 000 kr per  bårtäcke  där det ena

täcket  skulle  belasta  församlingens  driftbudget  och  det  andra  begravningsverksamhetens

driftbudget.

Efter  undersöla'iing  och  konsultation  har  emellertid  kyrkolierden  dragit  slutsatsen  att

församlingen  bör  välja  bårtäcken  av bättre  kvalitet  för  längre  hållbarhet.  Kostnaden  för  dessa

täcken  blir  högre  och  kornmer  därt?5r belasta  investeringsbudget  2018.

Kyrkoherden  visar  offeit  från  Filum  om  87 500 kr samt  skisser  av de nya  bårtäckena  som

kommer  att vara  identiska  för  att underlätta  arbetet  för  kyrkovaktmästarna  då det  är två

begravningar  efter  varandra.

Kyrkorådet  rekomrnenderar  kyrkofullmäktige  besluta

att godkänna  tilläggsanslag  till  investeringsbudget  2018  om 87 500 kr  för  inköp  av

två  bårtäcken,

att församlingen  ocli  begravningsverksamheten  står 'för kostnaden  av varsitt

bårtäcke.

Ju  erand  s sign
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Bårtäcken Diarienr:  FF-2018-227

Kyrkoherde  Eva-Lotta  Grantfö  föredrar  ärendet.  Föreligger  behov  av tilläggsanslag  till

investeringsbudget  då bårtäckena  på grund  av bättre  kvalitet  blir  dyrare  än vad  församlingen

ursprungligen  budgeterat  för.

Kyrkofullrnäktige  beslutar

att godkänna  tilläggsanslag  till  investeringsbudget  2018  om  87 500  kr  för  inköp  av

två  bårtäcken,

att församlingen  och  begravningsverksamheten  står  för  kostnaden  av varsitt

båitäcke.

En  barnkonsekvensanalys  har  ripprättats,  se bilaga  2.

u tei  rides  sign
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Tillägg  till  investeringsbudget  2019  för  inköp  av mark  till  kyrkogården

Fastighetschef  Peter  Grims  föredrar  ärendet.

Landskrona  församling  föreslås  att  av kornmunen  köpa  marken  där  Landskrona  kyrkogård

samt  kyrkogårdsförvaltningen  är belägen,  fastigheterna  Citadellstaden  5:1 samt  del  av

Citadellstaden  I : l, för  3 900  000  kr.

I ärendet  föreligger  tjänsteskrivelse.

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  föreslå  kyrkofullmäktige

att besluta  om  tilläggsanslag  till  investeringsbudget  2019  för  inköp  av mark  till

kyrkogården,  fastigheterna  Citadellstaden  5:1 samt  del  av  Citadellstaden  1:1,  om

3 900  000  kr.

Kr  % 134/181114

Tillägg  till  investeringsbudget  2019  för  inköp  av mark  till  kyrkogården

Fastighetschef  Peter  Grims  föredrar  ärendet.

Landskrona  församling  föreslås  att  av kommunen  köpa  marken  där  Landskrona  kyrkogård

samt  kyrkogårdsförvaltningen  är belägen,  fastigheterna  Citadellstaden  5:1 samt  del  av

Borstahusenl:1(rättad  fastighetsbetecla'iing  enligt  nya  uppgifter  från  kommunen),  för

3 900  000  kr.

I ärendet  föreligger  tjänsteskrivelse.

Kyrkorådet  förslår  kyrkofullmäktige

att besluta  om  tilläggsanslag  till  investeringsbudget  2019  för  inköp  av mark  till

kyrkogården,  fastigheterna  Citadellstaden  5:1 samt  del  av Borstahusen  1:l,  om

3 900  000  kr.

IJ s era sign
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Tillägg  till  investeringsbudget  2019  för  inköp  av mark  till

kyrkogården Diarienr:  FF-2018-226

Fastighetschef  Peter  Grims  föredrar  ärendet.

Landskrona  församling  föreslås  att av kommunen  köpa  marken  där Landskrona  kyrkogård

samt  kyrkogårdsförva1tningen  är belägen,  fastigheterna  Citadellstaden  5:1 samt  del  av

Borstahusen  I :l(rättad  fastighetsbeteckning  enligt  nya  uppgifter  från  kommunen),  för

3 900  000  kr.

I ärendet  föreligger  tjänsteskrivelse,  se bilaga  3.

Kyrkofullmäktige  beslutar

att besluta  om  tilläggsanslag  till  investeringsbudget  2019  för  inköp  av mark  till

kyrkogården,  fastigheterna  Citadellstaden  5:1 samt  del av Borstahusen  l:1,  om

3 900  000  kr.

En barnkonsekvensanalys  har  ripprättats,  se bilaga  4.
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Sammanträdesdatum  2019

Sammanträdesdatum  för  kyrkofullmäktige  2019  blir:

15 maj

23 oktober

ll  december  - Julsamkväm

Sid11av12

Budgetutskottet  sammanträder:

24 maj

22 augusti

J ei  ' es sign
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Motioner,  interpellationer  och  övriga  enkla  frågor

Inga  motioner,  interpellationer  och  öwiga  enkla  frågor  föreligger.

Kf  % 41

Sammanträdet  avslutas

Ordförande  tackar  för  fint  samarbete  under  det gångna  året,  önskar  alla  en god  jul  samt  ett

gott  nytt  år och  avslutar  sammanträdet.

J i  ei des sign
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Svenska  kyrkan
LANDSKRONA  FORSAMLING

BAKA  Landskrona

Diarienumnier: Ärendetsnamn:Q"b\fl,v"'%,5.,,t,',, 5y,,,
1.  Berör  beslutet

0  ettenskiJt  barn  0  barni  allrnänhet

0  en definierad  bestämd  grupp  barn, närnligen: Landskro-na-församIing

2Gi8 -[)2- 0 6 '
,postIIsia.fE,20/!\a,/2<" I
Process /r"". """"=-"'1

Diarienr 'f4 -:.!2,0/"8Ä

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

På vilketsäi.  berörs  inte barn:

2. Ornja,  påvilketsättberörsbarnavdennafråga?InnebärförsIagetatt

avi  har satt barns bästa i främsta  rummet,

nämligen:

avi  har tagit hänsyn  till ba,rns sociala, ekonomiska,  kulturella  och andliga rättigheter,  nämligen:

avi  hartagit  hänsyn  till barns rätt till liv, god hälsa, utveckling,  säkerhet  och överlevnad,  närnligen:

0  vi hartagit  hänsyn  till de barn som äri  behov  av särskilt  stöd,

näiantigen:

3. Flnnsdetintressekonfli)cteri  dennafråga?

mnej
aja,  nämligen:

4.Harbarns  egna åsikl:ertagitsUIIvarai  dennafråga?

[QJa, berätta  hur det  skett:

a Nej, motivera  varför;

5. BAKA:

[]  avstår  att yttra sig

0  harii'ite  diskuterat  frågan

0  har inte tagit beslut  i frågan

6. Slutsats

En sammanfattande  anatys av beslutets  konsekvenser  för  barn:

p.=f 'vrd  If't(  loq(rl
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Svenska  kyrkar»
LANDSKRONA  pÖes,«xbinc

BAKA  Landskrona

Diarienummer: Ärendets namn: E)9J)'C1-'eJ'ö
1. Berör  beslutet

aett  enskift  barn  abarn  i allmänhet

aen  definierad  bestämd  grupp  barn,  näm!igen: Landskrona försam)ing

2018 -11- Il
Posjllsra f:f.f:J)_lei_,l"4_L_\.
Prffiäess' 1,1""""'-'-o-""'-""

Dlarlen:' 1p"r'ii5-'Q7-  .

(Jbarn  berörs  inte  av ärendet,  vare sig direlct  eller  indirekt,

På vilket  sätt  berörs  inte barn:

2. Om  ja, på vilket  sätt  berörs  barn  av denna  fråga?  Innebär  förslaget  att:
avi  har  satt barns  bästa  i främsta  rummet,

nämligen:

avi  hartagit  hänsyn  till barns  sociala,  ekonomiska,  kulturella  och andliga  rättigheter,  nämligen:

avi  har  tagit  hänsyn  ti(l 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  intresselconfiikter  i denna  fråga?

,önej

aja,  nämligen:

4- Har  barns  egna  åsikter  tagits  tillvaraidenna  fråga?

'(8Ja,  berätta  hur  det  skett:

[lNej,  motivera  varför;

5. BAKA:

'Dl'iar  diskuterat  frågan

[l  avstår  att  yttra  sig

ahar  inte diskuterat  frågan

[I] har irite tagit  beslut  i frågan

6. Övrigt  sorn BAKA  vill  tilläga  tjll  ärendet:

7, Slutsats

En sammanfattande  analys  av besiutets  konsekvenserför  barn:
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Svenska  kyrkan
LANDSKRONA  FORSAMLING

SAMMANTRÄDESD  ATUM

2018-10-25

H ANDLÄGGARE

Peter  Grims

ÄRENDENuMMER  DIARIENUMMER

Ange  ärendenun'imer  Ange  diarienun'imer

C BESLUT  O DISKUSSION  a BARNKONSEKVENSANALYS
GENOMFÖRD

[1 ANMÄLAN  0  INFORMATION

ÄRENDE

Tilläggsanslag  till  bridget  2019  för  köp  av  mark  till  kyrkogården

Beslutsförslag

Arbetsutskottet  keslåx  kyrkorådet  att  föreslå  kyrkofullmäktige  att  besluta  att

*  Tilläggsanslag  till  budget  2019  för  inl<öp  av mark  till  kyrkogården  för  3 900  000  Slcr.

Ärendebeskrivning

Landskrona  församling  är ej lagfaren  ägare  av kyrkogården  Citadellstaden  5:1 samt  del  av

Citadellstaden  1:1 dår kyrkogårdcns  expedition  och  upplag  är beIägeri.  Att  ha rådighet  över  mark  där

våm  fastigheter  ligger  torde  vara  av stor  vild  inför  kotnrnande  Ioka1försörjningsplan  där  beltov  och

kostnader  konuner  att vägas  sarnman.  Att  äga mark  centralt  i ett expanderande  Landskrona  torde  vara

en  god  iiwestering  för  frarntiden.  Marken  kommer  fortsatt  att vara  delad  för  att lcunna  hanteras  var  för

sig  som  ensl<ilda  objekt.

*  r(.yr1cofit1lmäktigeföreslåsfattabeslutorntilläggsanslagti11budget20l9förinköpav

mark  till  kyrkogården  för  3 900  000  Skr.

Landskrona försam!ing

POSTADRESSI  Artillerigatan 4, 261 33, Box 364, 26123 Landskrona

TELEFON: +46(4l 8)57400
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Svenska kyrkan W
LANDSKRONA  FÖRSAMLING

BARNKONSEKVENSÅNALYS

Beslut  i: Kyrkofullmäktige

för  inlcöp av mark  till  kyrkogården

1, Beslutet  berör:

Ärendets  namn:  TiIIägg  tiIl  investeiingsbudget  2019

a) enski]t  barn

b) barn  iallnnärihet

c) en deftnierad  grupp bat'n,  r»ämligen

d) barn  beförs  irite alls av ärendet, vare sig direIct eller  indirekt  därför  att

2. Barn  berörs  direkt  e'ller  indirekt  av denna  fråga  oeh vi  har  satt  barns  bästa  i frfflmsta

rummet  pa  följande  sätt:

a) vi  har tagit  hänsyn till  barns sociala,  ekonomislca,  kulturella  ocl"i andliga  rättigheter  på

följande  sätt:

b) vi har tagit  hänsyi'i  tilL barns rätt  till  liv,  god hälsa, utveckling,  säkerhet  och överlevnad  på

följande  sätt:

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

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

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

5. Slutsats

Sammanfattande  analys av beslutets  konselcvenser  för  barn: Beslutet  rör inte btirn,


