
Landskrona  församling

Kyrkofullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sanunanträdesdatum

2019-10-23

Sid I av  15

Plats  och  tid

Beslutande

Landskrona  församlingshem,  Artillerigatan  2, Landskrona
Onsdagen  den  23 oktober  kl  18.00

se sid  2

Övriga  deltagare  Jörn  Jönsson

Eva-Lotta  Grant6n,  kyrkoherde

Elisabetli  Persson,  kanslichef

Peter  Grims,  fastighetscl'ief

Maria  Sääw,  sekreterare

Utses  att  justera

Justeringens  plats

Underskrifter

Örjan Isgren och Ku2And';sson
KyrkoförvaltningJs  exp, Artill tgatan dskrona

Paragrafer  15-24

a SäJw

Ordförande

Kunosson

örjsgren  Kurt  Arid6rsson

Justerande

BEVIS

Justering  har  tillkännagivits  genom  anslag

Organ Landskrona  församlings  kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum  2019-10-23

Datumt?iranslagets  !(1111'7 Datumföranslagets  rJ)9s0S
uppsättande  nedtagande

protokollet  7Kyrkoförv  gen0xp,  Artillerigatan  4, Landskrona

Maria  S'ääw

Justerandes  sign Utdragsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sarnrnanträdesdatun'i

Kyrkofullmäktige

Forts/

2019-10-23

Beslutande:

Johan  Feniegård  ersättare  för  Sune  Karlsson

Marie  Nie1s6n

Margareta  Yrvenstam  ersättare  för  Marie  Rudolfsson

Daniel  Engström

Claes  Glader  ersättare  för  Joakim  Sander

Irene  Kunosson

Eva  Engkvist

Ai'in-Marie  Andersson

Lisettli  Hageri'nan

Anita  Svärdl'i

Carin  Blomberg  ersättare  för  Anders  Lindblom

Ida  Boström

Jan  Olle  Spjutli  ersättare  för  Ingrid  Bengtsson

Eva  Klintenberg  ersättare  för  Rune  Kronvall

Orjan  Isgren

Kurt  Andersson

Linda  Callmer

Ai'ina  Jönsson

Lars  Callmer

Inga-Lill  Isgren

Stig  Hansson

Maria  Engkvist

Hem'ia  Christensson

Sid  2 av 15
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Utdi'agsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Saini'nanträdesdatum

Sid 3 av  15

Kyrkofullmäktige 2019-10-23

Kf  % 15

Sammanträdets  öppnande

Ordförande  hälsar  välkomna  och  förklarar  sammanträdet  öppnat.

Kf  % 16

Upprop

Förrättas  upprop  varvid  befanns  att 17 ordinarie  ledamöter  vara  närvarande,  sex  ordinarie
ledamöter  ocli  fyra  ersättare  hade  aru'nält  föföinder.  För  de frånvarande  ordinarie  ledamöterna
inträdde  sex  ersättare.

Kf% 17

Val  av  justerare

Kyrkofullmäktige  beslutar

att jämte  ordförande  utse  Örjan  Isgren  samt  Kuit  Andersson  att  justera  dagens
protokoll,  tillika  vara  rösträknare  under  sammanträdet,

att tidpunkt  för  justering  meddelas  per  email.

.!t ' « d s sign
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Landskrona  församling SAMMANTRÅDESPROTOKOLL
San'imanträdesdatum

Sid 4 av 15

Kyrkofullmäktige 2019-10-23

Kf  % 18

Anmälningsärenden

Kyrkoherde  Eva-Lotta  Grant6n  anmäler  att Landskrona  församlings  försam1ingsinstruktion  nu
utfärdats  av Domkapitlet  och  gäller  de kommande  fyra  åren.

Kyrkogårdschef  Leif  Alfredsson  atu'näler  att  han  kommer  att  nyttja  ej ianspråktagen  del  av
anslaget  till  anläggandet  av  parkeringsplats  vid  Ottarps  kyrkogård  till  att förse  denna  med
belysning  ocl'i  skyltar.

Fastighetsclief  Peter  Grims  am'näler  att tilläggsanslag  till  investeringsbudget  2019  gjorts  för
5udan1äggningar i S:t Johannes kyrka samt S:t Jakobs ocli Borstahusens kapell då
installationskostnader  inte  var  inräknat  i de offerter  församlingen  fått  in.

/'1
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Landskrona  församling SAMMÅNTRÄDESPROTOKOLL
Sarnmanträdesdatum

Sid  5 av 15

Kyrkofullmäktige 2019-10-23

Kf  % 19

Information

Fastighetschef  Peter  Grims  infonnerar  om  att  takentreprenaden  på  krematoriet  avlöper  väl.

Vidare  informerar  fastighetschefen  om  att  lantmäteriförrättning  för  avstyckning  av marken
som  Landskrona  församling  ska  köpa  på kyrkogården  nu  koinmer  göras.

Förfrågningsunder1ag  för  irföämtande  av offert  inför  ombyggnaden  av Landskrona
församlingshem  har  gått  ut  till  fem  olika  företag.
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Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
San'unanträdesdatum

Sid 6 av 15

Kyrkofullmäktige 2019-10-23

Au % 100/190911

Budget  2020

Föreligger  budgetförslag  för  2020  samt  verksamhetsplan.  Några  mindre  ändringar  kommer  att
göras  före  kyrkorådets  sammanträde.

Budget  2020  MBL-förhandlas  den  26 september.

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  rekommendera  kyrkofullmäktige

att anta  budget  2020  samt  verksamlietsplanen.
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Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samn'ianträdesdatum

Sid 7 av 15

Kyrkofullmäktige 2019-10-23

Kr  % 78/191010

Budget  2020

Förslaget  gmndar  sig  på för  olika  verksamhetsgrenar  uppsatta  verksamhetsmål  ocli  utarbetade
förslag  jämte  motiveringar,  vilka  bearbetats  på kyrkoförvaltningen  och  inom  kyrkorådets
budgetutskott.  Budget  2020  liar  MBL-förhandlats.

Kyrkorådet  föreslår  rekom+'nendera  kyrkofullmäktige

att fastställa  föreliggande  förslag  till  budget  för  år 2020,  resultat-  och flerårsplan
2018-2022  ocli  balansbudget  2018-2022,

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 för  finansiering  av investeringar  och vid  likviditetsbeliov  bemyndiga  kyrkorådet
upptaga  lål],

att fastställa  avgiften  till  Svenska  kyrkan  för  år 2020  till  97 öre per  skattekrona.

Kf  % 20

Budget  2020

Kyrkogårdschefen  meddelar  att begravningsombudet  inte  liar  något  att eiii'ira  mot
budget  2020.

Kyrko'fullmäktige  beslutar

att enligt  förslag  från  kyrkorådet  godkänna  budget  2020.

En bari'ikonsekvensana1ys  har  upprättats.

/"i  i  l
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Landskrona  församling

Kyrkofullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sainmanträdesdatum

2019-10-23

Sid  8 av 15

BAKA Landskrona

1. Berör  beslutet  barn?

ja, ett  enskilt  barn

Svenska  kyrkan!gal
LANDSKRONA  FÖRSAMLING

Ärendets  namn: Budget  och verksamhetsplan  2020

X ja, barn i allrnärihet/  specifik  grupp.  Ange  vilken:  Barn i allmänhet,  konfirmander,  heaven  och andra

som rör sig i verksamheten

nej, barn ber6rs  inte av ärendet  vare  sig direkt  eller indirekt,  ange på vilket  säti::

2. Om ja, på vilket  sätt  berörs  barn av denna  fråga?

Budgetten  och  verksamhets  planen  rör  barnen  för  om inte  vi gör  en plan så barnen  ingenting  och

komma  till.

3. Finns det  intressekonflikteri  denna  fråga?

X ne3

ja, nämligen:  

4. Har bams  låsta  tagits  i beaktande  beslut  kring  denna  fråga?

X ja, barriets  bästa  är satt  i främsta  rummet,  nämligen:

X 3a, vi har tagit hänsyn till barns sociala, ekonomiska och andliga rättigheter, nämligen.

X ja, vi liar tagit  h.5nsyn till barns  rätt  till liv, god hälsa, utveckling,  säkerhet  och överlevnad,

nämligen:

X ja, vi har tagit  hänsyn  till barn som är i behov  av särskilt  stöd,  nämligen:

Det  inkluderar  alla efter  som att  verksamheten  är till för  alla oavsett  förutsättningar.

5. BAKA:

X har diskuterat  frågan

avstår  från  att  yttra  sig

har inte diskuterat  frågan

6. Öwigt  som BAKA vill tillägga  iärendet

7. Slutsats

En sammanfattande  analys av beslutets  konsekvenser  för  barn

Vi tyckte  att  målen  var tydliga,  planen  att  nå dem och att  det  var bra att  de inkluderade  alla.

Landskrona  församling

2019 -10- 0 7
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Landskrona  församling

Kyrkofullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samrnanträdesdatum

2019-10-23
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2019 -10- 2 1

Postliiita FT- o2f)1  "),  'l'i  (,-
Proceiis Q _ ,Q

lDia+iem fl  -,Q 7)[67 - %
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Begravningsombudets  yttrande  över  förslag  till  kostnad  för

begravningsverksamheten  för  år 2020

Lämna  en  undertecknarl  blanlcett  ff'r  varje  huvudman.

Uppgxfterna  aka  vara  Kammarkonegiet  tillhanda  senaiit  den  1 novennber  2019.

Kaztunarkonegiet

Offenl.1igräti:s1iga  eråseleri

Box  2218

103  15 Stoclöolm

Te.1:08-700  08 00

Fax:  08-700  00 98

E-post:  offlalkammarlcol1etriet..se

8Bgavninzshuyudman

I F'ö-riiarn1ing/pastorat

I laytcLJ_mmt

Kommun

' LvJ.ri1@4

Betrravnintrgombud  (vän]icen  fvll  i samtliia  adress-  och  telefonutna'iffiirl

l:4a ÅnaH &terrioi-t

.zM_ress  - "  

(:)/i"-i'!tai  q' (=

u

Jt  / 9 </ Azse  /b v' ,

j(5 I

ITelefonnuinn'+er 

Mobilnununer

l_<,' 73 [= ;"iqfa7 9 i
"E';oBtaiaess  

aiqtri)»n-/l,cii'u!ercr,on@ jJemJra1/t'a7,

Begravningshuvudtnanuenii  kost.uadsförslag

jknge orn du tillqtyher  eller auslyrher huuri.drnan.rurxs f6rsbg  till  nettohostrbaa fi6r begram't'jngsuerhsamheten
fOr 2():)0.

Tillstyrker

u
Avsl;yrker  -  oux du  avgl-yåer,  ange  eget  försiag  till  koatnadsberäkning  på  nästa  aida.

a

Datum  oa'i  begravningsombudets  namntecknhng

OJ?)S - se nästa  sfiaa  via  avstyrkanae  ->

Bax 2218.  103  15 Stockholm
Bir@sr  jstlsgakan  16,
Stot'tholm

www.JmmsföoIleBlet.se  Telefon  08-700  08 00
registratur@kammatkalleqiet.se  Talafax  08-7(10  09 98

(Janisntionsnummer  2021000829

i t')!;r. ,4  ' («-
Utdi'agsbestyrkande



Landskrona  församling

Kyrkofullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sainmanträdesdatum

2019-10-23

Sid10av15

Au % 77/190612

Vård-  och  underhållsplan  Säby  kyrka

Föreligger  uppdaterad  vård-  och  underl'iållsplan  för  Säby  kyrka.

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  rekommendera  kyrkofiillmäktige  besluta

att godkänna  vård-  och  rinderhållsplanen  för  Säby  kyrka.

Kr  % 57/190612

Vård-  och  underhållsplan  Säby  kyrka

Kyrkorådet  rekommenderar  kyrkofiillmäktige

att godkänna  vård-  och  undeföållsplanen  för  Säby  kyrka.

Kf  % 21

Vård-  och  underhållsplan  Säby  kyrka

Kyrkotullmäktige  beslutar

att  godkänna  vård-  OC1] underhållsplanen  för  Säby  kyrka.

En  barnkonsekvensana1ys  liar  upprättats.
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Landskrona  församling

Kyrkofullmäktige

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL
San'irnanträdesdatum

2019-10-23

Sid 1l  av  15

BAI(A  Landskrona

Diarienummer:

1. Berör  beslutet

aett  enskilt  barn  abarn  i allmänhet

Oen  definierad  bestämd  grupp  barn, nämligen:

\bPvalIrknetbesä7öttrsblenrtOersavl:terebnadr:t:,varesigdirektelIerindirekt.

Svens:ka kyrkan
xosxsowq  FöRSAÅllLING

2. Oln  ja, på Vlll(Gf  Sätt  öerf5r5  F)arn aV denna  ffflga?  Innmbär  fi5rs1aget  att

Clvi har satt  b.'irns bästa i främsta  rummet,

nämligen:

[]vi  har tagit  hä nsyn till barns sociala, ekoriomiska,  kqlti.irella  och andliga  rättigheter,  nämligen:

(]vi  har tagit  härisyn  til1 barns r!Jtt till tiv, god  hälsa, utveckling,  säkeföet  och överlevnad,  näinligen:

[]vi  har tagit  hänsyn  till  de barn som är i behov  av särskilt  stöd,

nämligen:

3. Fiims  det  intressel«onfliIcter  i denna  fråga?

m'laneJ

Oja,  nämltgen:

4. Har  barns  agna  åsikter  tagifg  tillvara  i denna  fråga?

f4a, berätta l'iur det skett: (!,., ,(,  ,+

LJ Nej, motivera  varför;

5. BAI(A:

Ihar diskuterat frågan

[]avstår  att  yttra  sig

[  har inte diskbiterat  frågari

[J  harinte  tagt  beslut  i frågan

6. Övrigt  som  BAI<A  vtll  tilföga  till  ärendet:

7. Sltrtsats

En sammanfattande  analys av beslutets  konsekvenser  Br  barn:

Landskrona föräamling

2019 -06- 0 3
Poslllsl;r ?7, Qf)1'7, 'S'Q)
Proi.ass 7 /
Dlmlenr FF-QOI'I  ar:2b
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Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sami'nanträdesdatum

Sid12av15

Kyrkofullmäktige 2019-10-23

Au % 103/190911

Tilläggsanslag  i investeringsbudgeten  för  2019  avseende  inköp  av frysaggregat  till
krematoriet

Föreligger  &slag  om tilläggsanslag  om 250  000 kr  till  investeringsbudget  2019  för  att täcka
merkostnaden  gentemot  nuvarande  budgeterade  medel  för  inköp  av frysaggregat  till
krematoriet.  I ärendet  föreligger  tjänsteskrivelse,  diarienummer  FF.2019.771.

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  rekommendera  kyrkofullmäktige  besluta

att godkänna  tilläggsanslag  om 250  000 kr  till  investeringsbudget  2019  för  inköp  av

frysaggregat  till  krematoriet.

Kr  % 81/191010

Tilläggsanslag  iinvesteringsbudgeten  för  2019  avseende  inköp  av frysaggregat  till
krematoriet

Kyrkorådet  rekommenderar  kyrkofullmäktige  besluta

att godkänna  tilläggsanslag  om 250  000 kr  till  investeringsbudget  2019  för  inköp  av
frysaggregat  till  krematoriet.

Ifl's'r'a)
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Landskrona  församling SAMMANTRÅDESPROTOKOLL

Saminanträdesdatum

Sid 13 av 15

Kyrkofullmäktige 2019-10-23

Kf  % 22

Tilläggsanslag  i investeringsbudgeten  för  2019  avseende  inköp  av frysaggregat  till
krematoriet

Kyrkofullmäktige  beslutar

att godkänna  tilläggsanslag  om 250  000 kr  till  investeringsbudget  2019  för  ii'iköp  av
frysaggregat  till  krematoriet.

J7'58
!; ign I .,-/i 4-' ,14j;;"

7  /.,//

,-'

(:_J
i Utdi'agsbestyrkande

I



Landskrona  församling

Kyrkofullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sanunanträdesdatum

2019-10-23
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Imndskrona  ftirsamling

Kyrkorådei

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-10-10
Sid lO av 14

)LanÖffikrona försiimllng  :' 2(119 -09- 1 0 I
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Svenskakyrkan4
LANDSKRONA Fe)RSAMLING

Ärende  till arbetsutskottet

2019-C19-11 8.9 2019-324 +'ingciliiiciciitiminai'

llilNt)kÄG(iil+lff ZlljlLln  C10181{US810N B IIANNKOlfflIilfV[}lMNAL'fö

LelrAlnedssoii  ntishiAix+i oixro'iiox  fiiiVio.*;iiFi6ii'irii

I'illtlgBsni'islug l iiivcslcringsbudgeIiiu }nr :).019 iivseende liikfip av rtyiisggregak lill ki'anmtoi'iel

Beslutsförslag

Till!lggsanslng om 250 000 ki'onor rör nll Illcfcii n'ierkosln«den gentemot iiuv+itp.nde bui%cleinde inetlel(315 0öO kmnor).

Ärendebeskrlvning  O Hifögn

%Bicgii(cn soni bclillivir kyl- Ol:ll fi'yauuyinmei» i kiipc1lkrei'ni'itoriel li'ir ti1ipnAlt siii tekniaka
livslöngd. Iföiför  infordrndes budgalliris till nmj 201g fö&  2019 års budHetnrbeke.

Under somitiai'en20)9 uppmRiksntnuiiis vi pA iitt uy lup,sliitning Itt pA JlnH g!llliintle tilUlna
köklinediit. Dfi R)rqiuiiliiyen iui hnr pAbörJiit ai'betel mot n'J5kIå)'iIoiiicring Hr dct av iiRli'sta vlkt fltF vi
radan nu nn)iiissnr t*n  iinlIIggiiii+gsiiis!alIii(iouer i liie  I1lCd komtunndti b'aV. 1)cllii liiir incdförl ml
(i(ligllre rramtagiiii unclei'lag mffSr I>palBel 2ö1") nll liiir bc)uSvl ersulfös nled nyTh. Baliovel av ell
fl1l%snnsliig oat 250 [)OO la'onoi' mo+ivems ri«tust av all dti nyn iniljövllnliHarc köljiricdteriiii kiiivtir
en c(yi'iire teknik. 'jlter1i@ire ekonoinisk p!lverknn nr aii Qid  nv oaiiltaia krankuts.

Tidigare bC(ltillld k1i8111a(1 0ti1315 000 !cronor lIll(IlI!IlVO nioi'ns bctlöins nii islit]le.l u1ipgfi till 565 000
krtinor inklrisive inoins, vitket innebHr cn kostniidstikniiiz oni 250 000 ki'oncr.

Lanctkiona I(lisainlJ)
P08TA1.Ri:S!1i Ai11114afön 4, ztn 3:1. [loii ae=l, :!ö123 Lindaötirn
7r1BpoH; me14ffli57i!OD

IJ'.:llIl"'1M,

Uklingsliiigtyi'kiinde
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Landskrona  församling

Kyrkofullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sami'nanträdesdatum

2019-10-23

Sid 15 av 15

Motioner,  interpellationer  och  övriga  enkla  frågor

Inga  motioner,  interpellationer  och  övriga  enkla  fragor  föreligger.

Kf  % 24

Sammanträdet  avs1utas

Ordförande  tackar  för  visat  intresse  och  avslutar  sammanträdet.
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