
Landskrona  församling SAMMANTRÅDESPROTOKOLL
Saminanträdesdatum

Kyrkofullmäktige 2019-05-15

Plats  och  tid Landskrona  församlingshem,  Artillerigatan  2, Landskrona

Onsdagen  den  15 maj  kl  18.00

Beslutande

Övriga  deltagare

se sid  2

Johan  Fernegård

Marie  Engkvist

Margareta  Yrvenstam

Eva  Klintenberg

Leif  Dahlström

Eva-Lotta  GranMn,  kyrkoherde

Elisabeth  Persson,  kanslichef

Peter  Giims,  fastighetschef

Maria  Sääw,  sekreterare

Sid 1 av  25

Utses  att  justera

Justeringens  plats

Underskrifter

Ida  Boström  och  Rune  Vall

Kyrkoförvaltningens e 6 Arti11erigad4, Lands

Paragrafer  1-14

Ordf'örande I
e Kun  n  Stig  Hansso  7

Q;Å BÖströ;n Rune  KroÄtl'  L"

Justerande

Organ

BEVIS

Justering  har  tillkännagivits  genom  anslag

Lai'idskrona  församlings  kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum  2019-05-21

uppsättande  ned  ffidö

Förvaringsplats  för

protokollet  yrkoför  epinB3 ns e , Artillerigatan 4, Landskrona

Underskrift  'I
Maria  aäw
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Utdragsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÅDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatuin

Kyrkofullmäktige 2019-05-15

Foits/

Beslutande:

Sune  Karlsson

Marie  Nie1s6n

Marie  Rudolfsson

Daniel  Engström

Claes  Glader  ersättare  för  Joakim  Sander

Irene  Kunosson

Eva  Engkvist

Ann-Marie  Andersson

Anita  Svärdh

Jan-Olle  Spjuth  ersättare  för  Anders  Lindbloi'n

Ida  Boström

Jörn  Jönsson  ersättare  för  Ingrid  Bengtsson

Rune  Kronvall

Örjan  Isgren

Linda  Callmer

Anna  Jönsson

Lars  Callmer

Inga-Lill  Isgren

Stig  Hansson

Maria  Engkvist

Henna  Christensson

Sid  2 av 25
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Landskrona  församling SAMMANTRADESPROTOKOLL

Saini'nanträdesdatum

Sid  3 av 25

Kyrkofullmäktige 2019-05-15

Kf  % 1

Sammanträdets  öppnande

Ordförande  hälsar  välkomna  ofö  förklarar  sammanträdet  öppnat.

Kf  % 2

Upprop

Förrättas  upprop  varvid  befanns  att 18 ordinarie  ledamöter  vara  närvarande,  fem  ordinarie

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

inträdde  tre  ersättare.

Kf  % 3

Val  av  justerare

Kyrkofullmäktige  beslutar

att jäinte  ordförande  utse  Ida  Boströi'n  samt  Rune  Kronvall  att  justera  dagens

protokoll,  tillika  vara  rösträknare  under  sammanträdet,

att tidpunkt  för  justering  meddelas  per  email.
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Landskrona  församling SAMMANTRÅDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sid 4 av  25

Kyrkofullmäktige

Au  e;, 42/190410

2019-05-15

Verksamhetsuppföljning  2018

Föreligger  verksamhetsuppföljning  för  2018.  Kyrkoherden  föredrar

verksamhetsuppfö5ningen samt svarar på ledamöternas frågor. Till verksamhetsuppföljningen
kommer  göras  ett  tillägg  om  barnmusikundervisning  samt  några  mindre  redaktionella

ändringar  innan  kyrkorådets  sammanträde.

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  rekommendera  kyrkofullmäktige

att godJnna  verksamhetsuppföljning  2018.

Kr  % 30/190424

Verksamhetsuppföljning  2018

Till  verksamhetsuppföljningen  kommer  göras  ett  tillägg  om  barnmusikundervisning  samt

ändring  av förgen  på några  rubriker  innan  kyrkofullmäktiges  sammanträde.

Kyrkorådet  rekommenderar  kyrkofullinäktige

att godlänna  verksamhetsuppföljning  2018.

Kf  % 4

Verksamhetsuppföljning  2018

Kyrkofullinäktige  beslutar

att med  godkännande  fögga  verksamhetsuppföljning  2018  till  handlingarna.

En barnkonsekvensanalys  har  upprättats.
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Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sid  5 av  25

Kyrkofullmäktige 2019-05-15

Svenska  kyrkan
LANDSKRC)NA  FöP,SAMLiNG

BAKA  Landskrona

Diar!eiiurrimer: Ärendets namn:r.trk'st.s!vm 1it1l(Sjn;5 ')'1r8

1.  Elerör  besfutet

[]ett  enskilt  barn  Clbarn  i allmänhet

aen  de'finierad beståmd grupp barn, nämligen: Landskrona församliÖg

2D19 -04- 1 2
Poslllsia f7,%1'1,KG
Pmcess /, { '-

Oiarlanr p7,j%1'1-Jn -

2. Om Ja, på vi}ket sätt beförs barn av denna fråga? }nnebär förslaget  att:
avi  har satt  barns  bästa i fr;lmsta  rummet,

nämligen:

[I]vi  har  tagit  hänsyn  till bams  sociala,  ekonomiska,  kulturella  och andliga  räfögheter,  näm(igen:

Ovi  har  tagit  hänsyn  till barns  rätt  till  liv, god  hälsa, utveckling,  säker6et  och överlevnad,  nämligen:

avi  har ta@it hänsyn ti]J de barn som ä r i behov av särskilt stöd,
nämligen:  ,

3. Finns  döt  intressekonfliIderidenna  fråga?

Qnej

aja,  nåmligen:

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

7Ja,  berätta  hur  det  skett:

aNej,  motivera  vaför,

5. BAKA:

Ehar  diskuterat  frågan

Davstår  att  yttra  sig

[J har inte  diskuterat  Frågan

a  har inte  tagit  beslut  i frågan

7. Slutsatg

En sammarifattande analys av beslutets konsekvenserför barn:



Landskrona  församling SAMMANTRADESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sid  6 av  25

Kyrkofullmäktige 2019-05-15

Au % 41/190410

Årsredovisning  2018

Föreligger  årsredovisning  för  2018.  Kanslichef  Elisabeth  Persson  föredrar  årsredovisningen

samt  svarar  på ledamöternas  frågor.

Ett  fåtal  mindre  justerii'igar  i texten  kommer  att  göras  innan  kyrkorådets  sammanträde.

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  rekommendera  kyrkofullmäktige

att godkänna  årsredovisning  2018.

OBS!  För  att  årsredovisningen  ska  kunna  godkännas  är  det  viktigt  att  samtliga

ordinarie  kyrkorådsledamöter  närvarar  vid  sammanträdet  den  24 april.

Kr  % 29/190424

Årsredovisning  2018

Kyrkorådet  rekoi'ninenderar  kyrkofullmäktige

att godlänna  årsredovisning  2018.

Kf  % 5

Årsredovisning  2018

Kyrkofullmäktige  konstaterar  att  begravningsombudet  meddelat  skrittligen  att hon  inte  liar

något  att  erinra  mot  årsredovisningen.

Kyrkofullrnäktige  beslutar

att fastställa  årsredovisningen  för  år 2018  och  att  årets  resultat  överförs  till

balanserat  resultat.

IJus&rar

   /l
Il

åe'

J

Ij Slgll

l /
I L-
(/ 4'[" '0'7;7(,_,

Utdragsbestyi'kande



Landskrona  församling

Kyrkofullmäktige

Kf  % 6

Revisionsberättelse  för  år  2018

Kyrkofullmäktige  beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatui'n

2019-05-15

Sid 7 av 25

att fastställa  resultaträkning  och  balansräkning  för  räkenskapsåret  2018.
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Landskrona  församling

Kyrkofullmäktige

Kf  % 7

Beviljande  av  ansvarsfrihet

SAMMÅNTRÄDESPROTOKOLL
Saminanträdesdatum

2019-05-15

Sid  8 av  25

Alla  kyrkorådets  ledamöter  soin  närvarar  vid  kyrkofullmäktiges  sammanträde  anrnäler  jäv  och

deltar  inte  i beslutet:

Sune  Karlsson

Marie  Nie1s6n

Marie  Rudolfsson

Irene  Kunosson

Eva  Engkvist

Ann-Marie  Andersson

Anita  Svärdh

Ida  Boström

Rune  Kronvall

Lars  Callmer

samt  kyrkoherde  Eva-Lotta  GranMn

Johan  Fernegård  träder  in för  Sune  Karlsson

Marie  Engkvist  träder  in för  Marie  Rudolfsson

Margareta  Yrvenstam  träder  in för  Irei'ie  KLlI10SSOI1

Eva  Klintenberg  träder  in för  Eva  Engkvist

Leif  Dal'ilström  träder  in för  Anita  Svärdh

Ingen  ersättare  finns  för  Marie  Nielsfö

Ingen  ersättare  finns  för  Ann-Marie  Andersson

Ingen  ersättare  finns  för  Ida  Boströi'n

Ingen  ersättare  finns  för  Rune  Kronvall

Ingen  ersättare  finns  för  Lars  Callmer

Ordförandeskapet  överfömnas  till  kyrkofulli'näktiges  ålderman  Stig  Hansson.

Kyrkofullmäktige  beslutar

att utse Stig Hansson till ordförande avseende fi 7

att i enlighet  med  revisionens  förslag  bevilja  kyrkorådet  full  ansvarsfrihet  t"ör

räkenskapsåret  2018.
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Landskrona  församling SAMMÅNTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Kyrkofullmäktige 2019-05-15

Au % 6/190109

Tilläggsanslag  till  investeringsbudget  2018  för  inköp  av diskmaskin

Före  jul  havererade  diskmaskinen  i Landskrona  församlingshem  och då den visade  sig  vara

för  gammal  för  att hitta  reservdelar  till  och därmed  skulle  bli omöjlig  att reparera  inköptes  en

ny  inför  jul  i gemenskap.

Diskmaskinen  som köpts  in är en nyare  version  av den enkla  men funktionella  maskin

församlingen  haft  i många  år. Diskmaskinen  kostade  36 500 kr, plus  installation  och moms.

Exakt  kostnad  kommer  att presenteras  för  kyrkorådet.

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  rekommendera  kyrkofullmäktige  besluta

att godkänna  tilföggsanslag  till  investeringsbudget  2018  för  inköp  och installation

av ny diskmaskin  till  Landskrona  församlingshein.

Kr  e) 9/190424

Tilläggsanslag  till  investeringsbudget  2018  för  inköp  av diskmaskin

Kyrkorådet  rekoini'nenderar  kyrkofullmäktige  besluta

att godkänna  tilföggsanslag  till  investeringsbudget  2018  om 57 000 kronor  för

inköp  och installation  av ny diskmaskin  till  Landskrona  församlingshei'n.

Kf  % 8

Tilläggsanslag  till  investeringsbudget  2018  för  inköp  av diskmaskin

Kyrkofullmäktige  beslutar

att godkänna  tilläggsanslag  till  investeringsbudget  2018 om 57 000 kronor  för

inköp  ocli  installation  av ny diskinaskin  till  Landskrona  församlingshei'n.

En barnkonsekvensanalys  har upprättats.
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Landskrona  församling

Kyrkofullmäktige

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Sami'nantfödesdatuin

2019-05-15

Sid lO av  25

BAKA  LandSi(rOna

Diarienummer:

1. Berör  beslutet

aett  enskllt  barn  Obarn  i allmänhet

[]en  definierad  bestämd  grupp  barn, nämligen:

8bam  bere+rs inte  av ärendet,  vare  sig direkt  eller  indirekt.

På vilket  sätt  berörs  inte  barn:

Svenska  kyrkan  Q
LANDSKRONA  pöpshxbma

Ärendetsnamn:'% C1rSkmor5i«.1'n

2. Om ja, på vilket s!itt berörs barn av denna fråga? Innebär förslaHet  atli
ÖV: har satt  barns  bästa  i frärnsta  rummet,

närnllgen:

avi har tagit  htinsyn till barns  sociala,  ekonomiska,  kulturella  och andliga  rättigheter,  nämligen:

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

[]vi  har  tagit  hänsyn  till de barn  sorn öri  behov  av särskilt  sföd,

nämligen:

3. Finns  dat  intressekonflikter  ! denna  fråga?

[:gneJ

aja,  nämligen:

4. Har  barns  egna  åsikter  taq)ts  tillvara  i denna  fråga?

[IIJa, berä[ta  hur  det  skett:

aNej,  motivtira  varför;

5. BAI(A:

9har diskuterat frågan
[]avstår  att  yttra  sig

lIIl har inte  diskuterat  frågan

Dhar  Intetagit  besluti  frågan

6. övi'igt  som  BAKA  vill  tiHägn  till  ärendet:

En sarnmanfattande  analys  av beslutets  konselcvenser  för  barn:

Landskrona församlingl
2019 -02- 0 4 i

posy__l'l,  '41 I
Prot:efö ' j, / --l
Diatiiinr fp40l'1-7_O  I

Justerandes  sign Utdragsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMÅNTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sid 1l av  25

Kyrkofullmäktige 2019-05-15

Au % 43/190410

Församlingsinstruktion

Föreligger  uppdaterad  församlingsinstruktion  för  Landskrona  församling.  Kyrkoherden

föredrar  församlingsinstruktionen  samt  svarar  på ledainöternas  frågor.  Några  mindre  tillägg

kommer  att  göras  innan  kyrkorådssammanträdet  och  församlingsinstruktionen  kommer  även

skickas  till  prosten  för  feedback.

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  rekommendera  kyrkofullmäktige

att godkänna  församlingsinstniktionen  för  Landskrona  församling.

Kr  % 31/190424

Församlingsinstruktion

Prosten  har  läst  församlingsinstruktionen  OCl] anser  den  hålla  l'iög  kvalitet.  Ett  par  siffror

gällande  medlemsantal  i kransbyarna  kommer  justeras  innan  kyrkofullinäktiges  sai'nmanträde.

Kyrkorådet  rekommenderar  kyrkofulli'näktige

att godkänna  församlingsinstruktionen  för  Landskrona  församling.

Kf  % 9

Församlingsinstruktion

Kyrkofullmäktige  beslutar

att godkänna  församlingsinstruktionen  för  Landskrona  försai'nling.

En  barnkonsekvensanalys  har  upprättats.
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Landskrona  församling SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatuin

Sid 12 av  25

Kyrkofullmäktige 2019-05-15

Landskrona  församling

2019 -D5- 0 9
Posilista J  2_014, (4K
Ptocess /, /

Diarienr 'fF-'@p1'7  -20

Svenska  kyrkan  !p
LANDSKRONA  FöRSAMLING

BAKA  Landskrona

Diarienummer: Aarendetsnarrin:F'(5(6@@(:4jz,:rl/,-kl,4W1ac,,,,5,\
1.  Berör  beslutet

aett  enskilt  barn abarn  i allmänhet

5en definierad bestämd grupp barn, nämligen: g.(4(vs 5 (i rvs l)O( F5[5s.th}1'@3  .

[]barn  berörs  inte  av ärendet,  vare  sig direkt  eller  indirekk.

På vilket  sätt  berörs  inte  barn:

2. C)m ja,  på vilket  sätt  berörs  barn  av  denna  fråga?  Innebär  förslaget  att:

avi  har  satt  barns  bästa  i främsta  rummet,

nämligen:

'Jvi  har tagit hänsyn till barns sociala, ekonomiska, kulturella och andliga rUtigheter, nämligen:

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

avi  har  tagit  hänsyn  till  de barn  som  äri  behov  av särskilt  stöd,

nämligen:

a.. Finns  det  intressekonflikter  i denna  fråga?

'l.nej

aja,  nämligen:

4. Har  barns  egna  åsil«ter  tagits  tillvara  i denna  fråga?

$a,  berätta hur det skett:

aNej,  motivera  varför;

5. BAKA:

'j;iar  diskuterat  frågan

aavstår  att  yttra  sig

ahar  inte  diskuterat  frågan

6. Övrigt  som  BAKA  vill  tilläga  till  ärendet:

En sammanfattaöde  analys  av beslutets  konsel<venser  för  barn:

Justerandes  sign Utdiagsbestyi'kande



Landskrona  församling SAMMANTRÅDESPROTOKOLL
Saminanträdesdatum

Sid 13 av  25

Kyrkofullmäktige 2019-05-15

Au % 31/190313

Prioriteringar  i budgetprocessen  2020-2022

Föreligger  förslag  för  prioriteringar  i budgetprocessen  2020-2022.  I ärenden  föreligger

tjänsteskrivelse  diarienummer  FF.2019.219.

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  rekomi'nendera  kyrkofullrnäktige

att anta  hållbarhet  och  mission  som  prioriteringar  i budgetberedningen  för  perioden

2020-2022  med  de bilagda  formuleringarna.

Kr  % 32/190424

Prioriteringar  i budgetprocessen  2020-2022

Kyrkorådet  rekoini'nenderar  kyrkofullmäktige

att anta  hållbaföet  och  mission  soin  prioriteringar  i budgetberedningen  för  perioden

2020-2022  med  de bilagda  formuleringama.

Kf% lO

Prioriteringar  i budgetprocessen  2020-2022

Kyrkofullmäktige  beslutar

att anta  hållbarhet  och  mission  som  prioriteringar  i budgetberedningen  för  perioden

2020-2022  med  de bilagda  fomiuleringama.

En barnkonsekvensanaIys  har  upprättats.
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Landskrona  församling

Kyrkofullmäktige

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL

Sami'nanträdesdatuin

2019-05-15

Sid 14 av  25

Landskrona församling

2D19 -03- D 5
Posllista n-eO)'l-Lfl
Process Jl, 2

r)iaiiant pp -,'lO il-rS

Svenska kyrkan I
LANDSKRONA  FORSAMLING

Ärende  till Landskrona  kyrkofullmäktige
SAMÅiANTR  Ä0ESDATllM MENDENuMMER DIARIENUMMER

2019-05-15

HANDLÄGGARE

Eva-Lotta  Grant6n

Ange  ärendentinuner

(!N BESuUT

0  ANMÄLAN

Ö DISKuSSION

0 INFC)RtjATlöN

Ange  diarientimmer

0  BARNKC)NSEKVENSANALYS
GENOMFÖRD

ÄRENDE

Prioriteringar  i budgetprocessen  2020-2022

Beslutsförslag

Att anta  hål]barliet  OCl1 mission  som  prioriteringar  i budgetberedningen  för  perioden

2020-2022,  med  de bilagda  fomiuleringarna.

Ärendebeskrivning

Prioriteringar

Landsla'ona  försannings  prioriteringar  är de områden  som Landskrona  f?'rsamling  ser som  särslcLlt

viktiga att fokusera på för att komma i rätt rildning. Med prioritei'ingar mcnas,fokusornråden för  att
tilldela resurser i form av kompetens, tid, pengar och personal, för  att nå Landskrona jörscunltngs mål
under  mctndatperioden.  Eftersom  resursema  enligt  långtidsprognosen  inte  ökar,  samtidigt  som

kostnaderna stiger ur prioriteringarna också ett redskap fir  att ctvgöra turordningeri för
målzq.ipfyllelsen. Prioriteringama ska vara  i samklang med församlingens  styrdokuinent,
församlingsinsIruktionen.Landsl«rona  församlings  prioriteringar  bör  OCkSå la'iyta  an till  Lunds  stifts

prioritei'ingar,  soin  tar fasta  på utvecklingen  i onwärlden  nationellt  och  på stiftsnivå.

Lunds  stifts  prioriteringar:

Prioriterbig Mission - att utveckla missionermrde försandingsstrategier Mng
gudstjänst  och  7cyrk1iga  handlingar,  underavismng 0Ch läijungaskap,  ideellt

engagemang, re1crytering till  kyrklig @änst, med hjälp av kunskap och analys. En
missionerande församlingsstralegi inkluderar också dem som tmhör men inte fullt  ut
delar  k)wlcans  liv.

PSoriteringNiir»iaro  j sttndxället  -  eri kyrka  som  är  aldivisamhället  och  visar  vägen.

Närvaron är en fiJljd av att vi är  kallade till  kärlek. Det  ska slce genoin  sainverkan  med
andra  organisationer,  kunskap  oc);i ctnalys  samt  diakoyrala  strategier.  Områden  där

Svenska kyrkan får  externa resurser ska ulvecklas, ti1l exempel mi(7ation  och
integration  samt  social  ekonomL

PrioriteringLedarskap  -  fungerande försarnlingm med ett utvecklat ledarskap.
Ledarskapet oinfattar alla riivåer oc}i syftar till att kyrkan ska blornstra. Berörda är
k)rrkoherdar och andra anställda med ledai'uppdrag, ideella samt förtroendevalda, med
hjälp  m  kunskap  och analys.

Prioritering  Santverkan  -  att  rn/'jliggöra  j?'r  kyrkan  att  varci  kyrka  lolcalt.  Samverkmi

inneMr au farsamlingarna kan lägga en s(örre  del av stna resurser  på den

Landskiona törsamllng

POSTADRE8SI Arllllerlgatan 4, 261 33. Box 36-1. 26'123 Landskrona
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Svenska  kyrkan
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grundläggande uppgiften. Detta ska ske genoyn administrat# samverkan, samverkan
kring  fastigheter OC/? smwerkan mellan försarydtngar inom öwiga områden, med hfijlp
av kunskap  och analys.

Nufflge

I tidigge  budgetberedningar  har församlingen  angett  en Kompassrikning  sarnt Färdmedel  (se nedan,

endast  t'utorna)  för  att nå dit, vilket  kaii  sägas mots'vara  övergripande  mål  ocli  verksamhetsinål.  Dessa
är dock  blandade,  och  det finiis  ingen  inbördes  prioriteringsordning.

l dislcussioner  under  KIL,  med KR,  under  APT  sarnt ledningsgnippsinternat  fitu'is  en stor

samstämmighet  laaing att Landskrona  församling  bör  sträva  mot  en ökad  hål(barhet,  såväl  ekonomisk

(via  en kontrollerad  inbromsning  av lcostnader),  som social  och ekologisk.  Dessutoin  bör  den andliga

dimensionen  av hållbarhet,  förstådd  som  lcyitans  gi'undföggande  uppdrag  till  mission  särskilt  beaktas.

I verksamhetsplanen  för  2019  formulerades  detta:

Med1emsutveckliiigen  i kombination  med den ekonomiska  utvecklingen  i stort

påverkar  kyrkans  ekonoi  och  av allt  att döma  koinmer  intälderna  trån  kyrkoavgiften
kontinuerligt  att minska.  Det  L  särskilt  saniiolikk  att generationsväxlingen  bland

medlemmarna  gör  att Landskrona  församling  står inför  ekonotniska  utmzwiingar.  Det i

en utrnaning  för  Landskrona  f?5rsam1ing att påverlca  dei'i utvecklingen  och  behålla

medleinmarna  och  få nya medlen'imar,  till  exempel  genom  att frätnja  mission  och

genom  att visa  på det goda  arbete  som  görs i församlfögen.  Sairiverkan  ocli  samort1i'iing

inom  Svenska  kyrkaii  År också  ett angeläget  område  för  att kunna  bedriva

kostnadseffektiv,  kvalitativ  OCl1 l'iållbar  verksainhet.  Detta  gäller  särskilt  inom

fastighetsverksamheten  och  den administrativa  verksamheten.

Under 2019 görs en särskild satsning  på medleirisinriktat  relationsbyggande  och

komu»unikation  utifrån lcyrkans missionsuppdrag.  Mission  är elt uppdrag  inom  den
gi'undläggande  uppgiften.

Målet ur att genom missionerande församlrngsstrategier inktudera oclcså dem wm

Jillhör, men inte fidlt  ut delar kyrlcans liv.

Analys  ocli  åtgärder

Det  tramgår  inte  tydligt  vad  Kompassriktning  och Färdmedel  iiuiebär,  och  hur  de relaterar  till  målen  i

budgeten.  Den  tidigare  Kompassriktning-  och  Färdmedel-bes1a'ivningen  bör  därför  förtydligas,  så att

det tydligt  tramgår  vad som Ar prioriteringar  oc)i inål.  S)crivningarna  bör  läggas på olika  nivåer  som

Prioriteringar  (som  motsvarar  Kompassriktntng),  Verksamhetsmål  och  Delmål  (som  motsvarar

(F5rdmeded).  Vissa  viktiga  mål saknas också,  som  ett  mål  för  personalpolitiken.  En del av

skrivningarna  är vaga  och  andra  specifika.  Vttrdeord  som  "hög  kyalitet"  behöver  konkretiseras,

tnålkapital  etc. är konkreta  beslut  och  riktlinjer,  som  Ican beskrivas  i andra  delar  i budgeten.

För  att tydliggöra  bör  man  utgå från  de två övergripande  prioriteringarna,  som dock  relaterar  till
varandra  ei'iligt  ovan.

Landsktona  Tötssmllng

pos'rxo+qsss  Arlllletigalan  4, 26t  33, Box 364, 26'123 Landskrona
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LANDSKRONA  FöRSAMLlNG

KOMMENTARER  TILL  UPPRÄTTAD  BUDGET  2019

Svenska  kyrkan  i Landskrona

* Kompassriktninq

* Långsiktig  och ml)jömässigt  hållbar  förvalt-
nlng

'  Utveckla  värdena  på kyrkogårdarna

"  Synliggöra och ha verksamhe( som hö3er
medlemskapeis  värde

Understryka  dopets  och konfirmationens  be-
(ydelse

* Fortsätta  u(vecklas  som Fairtradei-församling

Fortsä(ta  utveckla  arbetet  med barnperspek-
tiv

Aktlvt  arbeta  med solidarlskt  och progresslvt
församllngs-  och mångfaldsarbete

Målsatt  kapital  är fastställt  till 23 500 000 kro-

"  Kassalikvlditefen  skall enligt  medelsförvalt-
ningsreglemen!et  uppgå  till 5 miljoner  kronor.

"  Öka miljömedvetandet

Blbehålla  hög kvalitet  på kyrkogårdarna

* Modern,  öppen  och nåbar  information

* Levande gudstiänstliv; medverkan av egna
körer och frärnja  elt öka( lekmannadelta-
gande

* Fremhållavårtegetkyrkomusikkunnande

"  Medvetandegöra  användandet  av ett inklu-
slvt språk-  och  blldbruk  Internt  och  externf

* Stärka  den församlingsvårdande  persona-

lens  kompe(ens  inom mångfaldsarbetet

Inlednmg

I företiggande  förslag  till budge[  2019  föreslås
oförändrad  kyikoavgift  97 öre per skattekrona
exkkisive  avgift  till Lunds  stift.
Från  och med 20171nfördes  gemensam  be-
gravningsavgift  I hela landet,  som fastställs  av
Kammarkolleglet.  F6r år 2018  uppgår  begrav-
ningsavgiften  tlll 24,2 öre per  skattekrona.

Av Rönnebergs  kontrakts  övrlga  sju försam-
llngar/pas!orat  har  a!la utom ett pastorak  fort-
farande  högre  J<yrkoavglft  än Landskrona  för-
samling.

riet  målsatta  kapitalet  uppgår  till 23 500 000
kronor  och fas(s(älldes  2012-1  0-17 av kyrko-
fullmäkiige.  I bokslutet  för 201 7 översteg  det
egna  kapltalel  måJkapltalet  med 45,8  mlljoner
kronor.

Prognos  Över  taxeringsutfall

Det  prelimlnära  taxerlngsutfallet  är en prog-
nos grundad  på tegistrerat  deklaratlons-
material.  Under  20'19 uppbär  församllngen
kyrkoavgif(  som grundar  sig på 2018  års taxe-
ring, d v s 2017  års inkomsker.

Ekonom1

Församlingen  skall  ha en god och uthållig
ekonomi.  Riktlinjer  för de finansiella  målen
har fastlagts  enligt  följande:

nettokostnadsulvet,klIng  i pariket  med
kyrkoavglftens  utveckllng

ådesäkring  av det  egna  kapltalet

egenfinanslering  av inveskeringar

Personalkostnader

Sammanställning  av personalkostnader  2019
redovisas  I bilagda  personalbudgeten.  Löne-

ökningarna  för 2(a19 bör Inte överstiga  2,3%,
enllgt  Avtal  2017.  Efter  analys  av löneutfallet
jämfört  med personalbudget  2016  och 2017

ser vi a)t utfallet  är ca 2% n'ilndre  än budgete-
rat anslag.  Detta  medföra  att i budgetförslaget
2019  är personalbudgeken  för församllngs-
verksamheken  nerräknad  med 2%.

I förslag  tlll budget  2019  utökas  friskvårdsbi-
drage(  fÖr personalen  till 3 500 kr/person  och
år.
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Ett  förslag  fl5r  2020-2022

Wör  framtiden  behöver  prioritei'ingarna  formuleras  som  positiva  och mätbara  budskap:

pr«omrii:mna  H.U,LBÅRHET

Ett  fokusområde  som  tilldelar  resurser  för  att  nå målen:

Positiv  utveckling  av medlemsantalet  (som  kan  mätas  sont  en minskning  av utträdestakten)

Strategisk  fastighetsförvaltniixg,  som  syfkar  till  lägre  kostnader  (på kort  OC1I lång  sikt,  se

stiftets  sainverkaiismål)

Verlcsainhetsutveclcling  iriktning  mot  en bättre  resursanvändning  (ekologisk,  social  och

ekonomisk.  Se stiflets  satnverkansmål,  där  "bättre"  förstås  som att mer  resuaser  allokeras  till

den gnindläggande  uppgiften.  För  begravningsverksamheteu  bör  "bättre"  laiytas  till  tydliga

hållbarhetsmål)

Ökad  saml'iörigliet  (personalpolitiskt  mål,  se stiftets  ledarskapsmål)

PRIORITERING  NnSSION

Ett  fokusområde  som  tilldelar  resurser  för  att  nå mlen:

*  Öka  käiinedomen  om Landsla'ona  församling

* Öka  delaktigheten  hos medleminar  och  i omvärlden

* Inkludera  det'n som  l'iar en lågintensiv  relation  till  församlingen,  så att v' får fler  deltagare  ocli

fler  ideella

* ÖkadmÅngfald,somgermänniskorinöjlig1ietoclirumförattvtfxaochatkdeltai

gemenskapeni  församli+igen

Dessa  två  piioriteringar  hade då kiumat  få varsin  "nita"  i budgeten,  som  en tydlig  inledning  till  ocl'i

styrning  av verlcsamheten  det iimevarande  budgetåret.

Landsktona  församllng

POSTADRESS ArUllerlgatan  4, 281 33, Box  3(14. 26'1 23 Landskrona

rtctpox'  +43(418)57400
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BAKA  Landskrona

Diarientimmer: Ärendetsnamn:Q(:ö(iak( :('«Qjo-) Öd'3J"1(:3 b'a%ek
1. Berör  beslutet

aett  enskilt barn dbarn i alimänhet
aen  definierad  bestämd  grupp  barn, nämligen: Landskrona församling'

I 2(ff9 -05- 09
Postlisla ff-QO/').  'lÖ'f  i

Ptocass /, / I

D'aneTII--rF'll)l'i-')!I:i  :

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

På vilket  sätt  berörs  inte  barn:

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

Ovi  har  satt  barns  bästa  i fr;imsta  rummet,

nämligen:

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

avi  har  tagit  hänsyn  till barns  rätt  till liv, god  hälsa,  utveckling,  säkerhet  och överlevnad,  n;lmligen:

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

nämligen:

3. Finns  det  intressekonflikter  i denna  fråga?

Jnej

aja,  nämligen:

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

E)la,  berätta  hur  det skett

aNej,  motivera  varBr,

5. BAKA:

Aar diskuterat ftågan
aavstår  att yttra  sig

ahar  inte  diskuterat  frågan

ahar  intetagit  beslut  ifrågan

6. Övrigt  som  BAKA  vill  tilläga  till  ärendet:

7. Slutsats

En sammanfattande  analys  av beslutets  konsekvenser  för  barn:

}
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Ombyggnad  Landskrona  församlingshem Diarienr:  FF-2018-25

Fastighetschef  Peter  Grims  visar  ritningar  samt  kostnadskalkyl  för  oinbyggnad  av Landskrona

försainlingshei'n.  rärendet föreligger  tjänsteskrivelse,  diarienummer  FF.2019.320.

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  rekoi'nmendera  kyrkofullmäktige

att uppdra  åt fastighetschefen  att ta fram  ett förfrågningsunderlag  för  upphandling

av oinbyggnation  av delar  av församlii'igshemmet  i Landskrona  till

kontorslokaler.

Kr  % 33/190424

Ombyggnad  Landskrona  församlingshem

Kyrkorådet  rekoi'nmenderar  kyrkofullmäktige

Diarienr:  FF-2018-25

att uppdra  åt fastighetscl'iefen  att ta fram  ett förfrågningsunderlag  för  upphandling

av ombyggnation  av delar  av församlingshemmet  i Landskrona  till

kontorslokaler.

Kf% ll

Ombyggnad  Landskrona  församlingshem

Kyrkofullmäktige  beslutar

Diarienr:  FF-2018-25

att uppdra  åt fastighetschefen  att ta fram  ett förfrågningsunderlag  för  upphandling

av ombyggnation  av delar  av församlingshemmet  i Landskrona  till

kontorslokaler.

En  barnkonsekvensanalys  har  upprättats.
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Lan-dsK;o-n'a-fÖ-rsamllng

2019 -Ot- 0 1
Poslllmn yf.,9g»').  1\!J21

Pracess fö',6
Diar)enr :ff-d2gj8-@B-

spwmmJoesop'ruv

2019-04-10

+4ANDt)1C1GARE

peter  Grims

, Äst.noenuxiitsi I tiihqiavubixsn

;j5uyeärendenummer 'Ångedftirienun'imer

-- -"  "----i'fö-BE8"Ll1T' --'i-ODI;Kll8SION-'!'ö;A-RNI',ONSEKVENSANALY8

ia ANMÄLAN : CI iwporiuhnov ! a'oM"ÖRoÄRENDE

FFU  ii'ifor  ombyggnad  av fflrsamlingsheaunet  i Landslaaona

Beslutsförslag

Arbetsutskottet  föreslår  Icyrkoi'ådet  att föreå  lykofulhnge  att besluta  att

Uppdra  åt fastighetscltefen  att  ta ftamett  fötfr%ningsunderlag  för upphandling  av
ornbyggnat{on  av delar  av församlingshemmet  iLandslcrona  ti[l  kontorslokaler

Ärendebeskrivning

Med  anleaning  av beslut  om omliyggnad  av församlingshemmet  i Landskrona  Dnr:  FF.2018.1567,
behöyer det tas fram ett förftågiffigsunderlag  ftir omby@gnationen  baserat på det kostnadsuiiderlag
samt gestaltningsförslag  sompresenteras  vid  Au  2019-04-10.  Detta  för  att kunna akicka  ut ett
förfi'åginngsunderlaB  till  utvalda  entreprenörer  f8r tnhämiande av anbud  på genomförandet.  Underlag
och  förslag  är framtaget  av Bredgatan  arkitelder  med för  braitscheit  gällande  kalkylvei:ktyg.
Gestaltningsförs]ag  saint  kalkylunderlag  skickas  ut innan  mötet.  Eftor  anbudsinhffitande  slcer en
anbudsutvärdering  som utmyanar  i ett tilldelningsbeslut  med viLlkoret  att entreprenören  erMller
uppdraget  endast efter det att kyrkofiillrnffldige  har så beslutat  vid  fullmäktigemötet  2019-10-23
aRernativt  vid exuainsatt  lcyrkofiige.

LandskronaftksamIIng
po8iAosEss: Arlllleilgafön 4, 281 33, Box 364, 28123 Lsndsktona
TELEFON: +40(=11 8157 400
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BAKALandskmna

Diarlenummer:

1.  Berörbeslutet

Oettenskilt  barn  Obarni  allrnänhet
a en definierad  bestamd  grupp  barn, nFlmligen:

tLand:O'Ä-1r8ota02f:rOsa6mIin'6
k, 12r

Ptocees ' /, / _ ,'
Dlarlanr f-F"Q

IfflBarn  berörs  inte ay ärendet,  vaie  sig direkt  ellei  indirekt.
På vilketsätt  berors  inte barn:

2. OmJa, påvllketsättberÖrsbarnavdennafråga?Inneb!lrförslagetatt

avi  har satt barns bästa i främsta  rurnrnet,
nämlfgen.

avi  har tagit hänsyn  till barns sociala, ekonorniska,  kulturella  och andliga rättigheter,  namligen.

[]vi  hartagit  htlnsyn  till barns  rätt  till liv, god tiälsa, utveckling,  sgkerhet  och overlevnad,  nämligen

Clvi  har tagit hänsyn  till de barn som är i behov  av sarskilt  stöd,
nämligen:

3. FinnsdetintressekonflIkterl  dennafråga?
fönej

a3a, nFimligen.

4.Harbams  egna  åsikkertagitstlIlvaraIdennafråga?

QJa,  berätta  hurdet  skett'

[]  Ne3, monvera varkör,

5. BAKAI

Oavstår  att yth-a sig

a  har inte diskuterat  frågan

[l  har inte tagit beslut  i f'rågan

6. Slutsats

En sammanfattande  anatys av beslutets  konsekvenser  foi' barn:

pzaCx ';strd  »v'-c &q(rl
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Beslut  om  inköp  av investeringar  överstigande  hälften  av ett  prisbasbelopp

Föreligger  förslag  om  att kyrkorådet  ska  få besluta  om inventarieköp  överstigande  Mlften  av

ett prisbasbelopp  plus  moms,  det  vill  säga inköp  överstigande  29 000  kr  för  år 2019.  I ärendet

föreligger  tjänsteskrivelse,  diarienummer  FF.20  19.268.

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  rekommendera  kyrkofullmäktige  besluta

kyrkorådet  får  besluta  inköp  av inventarier  överstigande  hälften  av ett

prisbasbelopp  som  ej ii'igår  i innevarande  års investeringsbudget,  dock  högst

200  000 kr. Inköpen  ska ani'nälas  i kyrkofullmäktige  vid  nästkommande

sammanträde.

Kr  e;, 36/190424

Beslut  om  inköp  av investeringar  överstigande  hälften  av ett  prisbasbelopp

Kyrkorådet  rekomi'nenderar  kyrkofullmäktige  besluta

kyrkorådet  får  besluta  inköp  av inventarier  överstigande  hälften  av ett

prisbasbelopp  soi'n ej ingår  i innevarande  års investeringsbudget,  dock  högst

200  000 kr. Inköpen  ska anmälas  i kyrkofullrnäktige  vid  nästkommande

sammanträde.

Kfg  12

Beslut  om  inköp  av investeringar  överstigande  hälften  av ett  prisbasbelopp

Kyrkofulli'näktige  beslutar

kyrkorådet  får  besluta  inköp  av inventarier  överstigande  hälften  av ett

prisbasbelopp  som  ej ingår  i innevarande  års investeringsbudget,  dock  högst

200  000  kr. Inköpen  ska anmälas  i kyrkofullrnäktige  vid  nästkomi'nande

sammanträde.

En  bainkonsekvensanalys  har  upprättats.

{i<;s  sign

l  ,k/ l ,
ykall  il g lPl<x-1 l_i

Utdragsbestyrkande



Landskrona  församling

Kyrkofullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-15

Sid  23 av  25

Landskrona  församling

2019 -fl3- 12
Poslllsla -(r-  Qn  l'a). !lb8

Procass 2, Z

.DÅiai:35.ÅP ÅF-_____:'2Ctl'1________-f2.

Svenska kyrkanl
LANDSKRONA  FelRSAMLING

Ärende  titl Landskrona  församlings  kyrkofulIi-iioryiqc

SAMMANTMDES(XTTJM ÅRENDENUMMER oiirRlexUMMER

2019-05-15

HANDLAGGARE

Elisabeth  Persson

Ange ärendenumn'ier

@ BE8LUT

a ANfflLAN

0  D13KUSS1öN

a INFORMATION

Ange diaricnui'iuner

[J BMNKONSEKVENSANALYS
GENOMFORD

ARENDE

Inköp  av investeringar  överstigande  hiilffen  av ett piisbasbelopp

Beslutsförslag

Att kyrkorådet  får besluta  inköp  av inventarier  överstigande  hälften  av ett prisbasbelopp
som ej ingår  i ii'utevarande  års invester'ngsbudget,  dock  högst  200 000 l<r. Inköpen  ska
anmälas ikyrkofullinäktige  vid  nästkominande  sammanträde.

Ärendebeskrivning

Det  f+nris tillGällen  då ii'iköp  av inventai'ier  behöver  göras trots att investeiingen  ej är upptagen  i
investeringsbudget.  Ofta  år dessa inköp  av akiit  karaktär  och  behöver  beslutas omgående.  SÅ som
beslutsvägen är idag  ska dessa ii'iköp  först  bevi5as  av kyrkofullmäktige.  Fullmjiktige  sainir'wträder  tregånger  per år och det medför  onöcliga  fördröjningar.  Onskemålet  är att låta kyrkorådet  få besluta  om
inventarieinköp  överstigande  hälften  av ett pi'isbasbeilopp  plus motns,  det vill  säga inköp  överstigande
29 000 kr för  år2019  (2019-års  prisbasbelopp  uppgår  till  46 500 kr), dock  högst 200 000 kr.
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Beslut  i: Kyrkofullmä)ctige  Årendets  namn:  Beslut  om  inköp  av investeringar

överstigande  hälften  av ett prisbasbelopp

1. Beslutet  berör:

a) enskilt  barn

b) barn  iallmänhet

c) en definierad  grupp  barn,  nämligen

d) bai'n  berörs  inte  alls  av ärendet,  vare  sig  direlct  eller  indirekt  därför  att

2. tförn  berörs  direkt  eller  indirekt  av denna  fråga  och  vi liar  satt  barns  bästa  i främsta

rummet  på följande  sätt:

a) vi liar  tagit  hänsyn  till  barns  sociala,  ekonomiska,  kulturella  och andliga  rättiglieter  på

fö5ande sätt:

b) vi har tagit lläl]SYIl till barns rätt till liv, god Mlsa, utveckling, säkerhet och överlevnad på
fö5aiide sätt:

c) vi har tagit hänsyn till de barn som är i behov av särskilt stöd på fö5aride sätt:

3. Barns  egna  åsil«ter  har  tagits  tillvara  i denna  fi4ga  genom  att:

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

5. Slutsats

Sammanfattande  analys  av beslutets  konsekvenser  för  bai'n; Beslutet  rör  inte  bai'n.
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Inga  motioner,  interpellationer  och  övriga  enkla  frågor  föreligger.
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Sammanträdet  avslutas

Ordförande  för  visat  intresse  och  avslutar  sammanträdet.
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