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Plats  och  tid

Beslutande

Övriga  deltagare

Landskrona  församlingshem,  Artillerigatan  2, Landskrona

Onsdagen  den  ll  december  k117.00

se sid  2

Jessica  Kunosson  Olsson

Johan  Fernegård

Margareta  Yrvenstam

Eva  Klintenberg  -  från  S, 31

Leif  Dahlström

Eva-Lotta  GranMn,  kyrkoherde

Elisabeth  Persson,  kanslichef

Peter  Grims,  fastiglietschef

Maria  Sääw,  sekreterare

Utses  att  justera

Justeringens  plats

Underskrifter

Linda  Callmer  och  Anna  Jönsson

Selaaeterare  Paragi'afer25-34

a Sää

Ordförande

Ir  Kuno  n

Linda  Callmer  Anna  Jön«on

Justerande

BEVIS

Justeiing  har  tillkännagivits  genom  anslag

Organ  Landskrona  församlings  kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum  2019-12-11

Datum  för  anslagets  Datum  för  anslagets

uppsättande  nedtagande

Förvaringsplats  för

protokollet  Kyrkoförvaltningens  exp,  Artillerigatan  4, Landskrona

Underskrift

Maria  Sääw

Justerandes  sign
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Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kyrkofullmäktige

Forts/

2019-12-11

Beslutande:

Sune  Karlsson

Carin  Blomberg  ers för  Marie  Nie1s6n

Marie  Rudolfsson

Daniel  Engström

Jan-Olle  Spjuth  ersättare  för  Joakim  Sander

Irene  Kunosson

Eva  Engkvist

Ann-Marie  Andersson

Lisetth  Hageri'nan

Anita  Svärdh

Jörn  Jönsson  ersättare  för  Anders  Lindblom

Ida  Boström

Rune  Kronvall

Örjan  Isgren

Linda  Callmer

,lföna  Jönsson

Lars  Callmer

Inga-Lill  Isgren

Stig  Hansson

Maria  Engkvist

Henna  Christensson

Sid 2 av 13

Justerandes  sign
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Kyrkofullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sai'iunanträdesdatum
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Sid 3 av 13

Kf  % 25

Sammanträdets  öppnande

Ordförande  hälsar  välkomna  OCl] förklarar  sainrnanträdet  öppnat.

Kf  % 26

Upprop

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

ledamöter  och  två  ersättare  hade  anmält  föföinder.  För  de frånvarande  ordinarie  ledamöteriia

inträdde  tre  ersättare.

Kf  % 27

Val  av  justerare

Kyrkofullmäktige  beslutar

att jämte  ordförande  utse  Linda  Callmer  samt  Ai'ina  Jönsson  att  justera  dagens

protokoll,  tillika  vara  rösträknare  under  samn"ianträdet,

att tidpunkt  för  justering  meddelas  per  email.
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Kyrkofullmäktige 2019-12-11

Kf  % 28

Anmälningsärenden

Ordförande  ai'u'näler  att Lunds  stift  furu'iit  att  valsedeln  saknar  ytterligare  namn  varför

efterträdare  till  Majvi  Härling  som  avsagt  sig  sin  plast  i kyrkofullmäktige  ej kan  utses.

Dän'ned  är den  sista  av Arbetarepartiet-Socialdemokraternas  ersättarplatser  vakant.
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Sammanträdesdatum
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Kf  % 29

Information

Fastighetschef  Peter  Grims  informerar  om  att  takentreprenaden  på  krematoriet  är inne  i sitt

slutskede  och  besiktning  sker  nästa  vecka.  Allt  har  avlöpt  väl.

Vidare  informerar  fastighetschefen  om  att material  kring  den  tänkta  församlingsbyggnaden  på

Ven  lånats  ut till  Gamla  kyrkans  väiuier  som  på  plats  i S.t  Tobs kyrka  samt  på  julmarknad

infon'nerar  om  processen  samt  gör  en namninsamling  som  ska  läi'nnas  till  kommunen.

Kyrkogårdsclief  Leif  Alfredsson  infon'nerar  om  att  parkeringen  i Ottarp  snart  är klart.

Man  har  planterat  en alM  utmed  landsvägen  i Härslöv,  anlagt  ett eget,  inhägnat  växtupplag

bakom  kyrkogårdsexpeditionen  samt  fullföljt  sista  etappen  av det  så kallades  björkprojektet

längs  gången  i anslutning  till  Gamla  mii'u'ieslunden.
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Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sainrnanträdesdatum
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Kyrkofullmäktige 2019-12-11

Au  e) 123/191113

Ombyggnad  av Landskrona  församlingshem

Den  tolfte  november  genomfördes  anbudsöppning  av fastiglietschef  Peter  Grims,  kansliclief

Elisabeth  Persson  samt  arkitekt  Mats  Lindström  gällande  ombyggnad  av Landskrona

församlingshem.  Tre  anbud  har  ii'ikoini'nit.  Kanslichefen  presenterar  en övergripande

kostnadsberälaiing  av totalkostnaden.  Budget  för  ombyggnationen  presenteras  vid

kyrkofullmäktiges  saininanträde  den  1l  december.

Fastiglietschefen  kommer  att  tecla'ia  kontrakt  med  den  entreprenör  som  inkoinmit  med  det

ekonomiskt  mest  fördelaktiga  anbudet,  villkorat  att det  godkänns  i kyrkofullmäktige.

Den  kontrakterade  entreprenören  presenteras  på  kyrkorådets  sammanträdet  den  27 november.

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  rekommendera  kyrkofullmäktige  besluta

att godkänna  kontrakterad  entreprenör.

Kr % 91/191127

Ombyggnad  av Landskrona  församlingshem

Den  entreprenör  med  lägst  anbudssumma  har  även  det  för  övrigt  mest  fördelaktiga  anbudet

varför  fastighetscliefen  har  tecknat  kontrakt  med  dei'ina.  Kontraktet  är villkorat  att det

godkäi'ins  i kyrkofullmäktige.  Då  processen  är något  försenad  och  fastigl'ietscliefen  inte  har

kontaktat  öviiga  anbudslämnare  ännu  namnges  entreprenören  först  i kallelsen  till

kyrkofullmäktige.

Kanslichefen  gör  en muntlig  redogörelse  av rambudget  för  ombyggnaden.

Kyrkorådet  rekoi'nunenderar  kyrkofullmäktige  besluta

att godkänna  kontrakterad  entreprenör.
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Kf  % 30

Ombyggnad  av Landskrona  församlingshem

Föreligger  förslag  på att kontraktera  Servicekuben  Väst  AB  samt  att anta  föredragen

rambudget  om strax  under  17 miljoner  kronor  för  ombyggnad  av Landskrona

församlingshem. Deta5erad budget arunäls på kyrkofiillmäktiges  sammanträde i maj.

Kyrkofullmäktige  beslutar

att godkänna  kontrakterad  entreprenör,  Servicekuben  Väst  AB,

att godkänna  presenterad  budget  för  ombyggnad  av Landskrona  församlingsliem.

En barnkonsekvensanalys  har  sedan  tidigare  upprättats  för  ärendet  ombyggnad  av Landskrona

församlingshem,  se diaiienuinmer  FF.2018.125.

fi ei , d s sign
k ]

Utdi'agsbestyrkande

./  ':j



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
San'unanträdesdatum
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Kyrkofullmäktige  2019-12-11

Au et 124/191113

Målkapital

Föreligger  förslag  från  kanslichef  Elisabeth  Persson  om  att  höja  Landskrona  församlings

målkapital.  En  tjänsteskrivelse  finns  i ärendet,  diarienummer  FF.2019.1090.

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  rekommendera  kyrkofullmäktige  besluta

att höja  Landskrona  församlings  målkapital  till  45 000  000  kr.

Kr  % 92/191127

Målkapital

Kyrkorådet  rekommenderar  kyrkofullmäktige  besluta

att liöja  Landskrona  församlings  målkapital  till  45 000  000  kr.

Kf  % 31

Målkapital

Ledamot  Eva  Klintenberg  ansluter  till  sarnmanträdet.

kyrkofullmäktige  beslutar

att höja  Landskrona  församlings  målkapital  till  45 000  000  kr.

EI]  barnkonsekvensana1ys  har  upprättats.
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Landskrona församling
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Svenska  kyrkan
LANDSKRONA  FöRSAMLING

Ärende  till Landskrona  församlings  kyrkofullmäktige

SAtt1MANTRADES[)ATllM

201911-13

HANr)UlGGARE

IElisabeth  Persson

 Ange  iirendenuinmer
  l  . .  .. .

a  ANMÄLAN

a  DISKLISSION

0  INFORMATION

DIARlENklMMER

Ange  diaricnun'imer

a BARNKONSEKVENSANALYS
GENOMFORD

ÅRENDE

Faststä]lande  av målkapital

Ärendebeskrivning  a Bllaga

Fastställande  av  målkapital

'De  som har  hand  om kyrkans  ekonomi  och egendom  svarar  för  sin fi'5rva1tning inför  både
Gud  och människor.  Förvaltarskapet  måste  utövas  med  hänsyn  tijl heja Guds skapelse.  E/?

förva1tare  måste  vara påjit1ig och klok  och kunna  svara  fi5r sin Btvaltning  när  den granskas."
(inledning  till Kyrkoordningens  avdelning  om ekonomi  och egendom.)

Det egna kapitalet  ska utgöra  en betryggande  buffert  för ekonomiska  påfrestningar.  Det
gäller  att ha en god ekonomisk  hushållning  i sin verksamhet.  God ekonomisk  hushållning
innebär  bl a att intäkterna  täcker  de löpande  kostnader  men även att det finns  ett budgeterat
överskott  för  oförutsedda  utgiffer  och ett budgeterat  sparande  för större fastighetsunderhåll
och andra  framtida  åtaganden.  Ekonomin  ska vara så stabil  att man kan planera  och möta
både  kort- och långsiktiga  ekonomiska  förändringar,  t ex kostnadskrävande  underhåll,
investeringar,  befoIkningsförändringar,  medlemsförändringar  och nya verksamheter.

Vad  är eget  kapital?

Eget kapital  är församlingens  nettoförmögenhet  -  skillnaden  mellan  tillgångar  och skulder
(inklusive  avsättningar  och ändamålsbestämda  medel). Det betyder  att om församlingen  inte
har  några skulder,  motsvarar  eget  kapital  värdet  på församlingens  tillgångar.  Eget kapital är

endast  en bokföringspost  -  man kan inte köpa saker  för det egna kapitalet.

i Balan:iräkning
Til!gångar Eget kapital

Ändamålsbestämda medel I
Skulder  och avsättningar

Eget kapital  ökar  vid överskott  i resultatet  och minskar  vid underskott.  Därför  behövs  en
buffert  av eget  kapital  för  att kunna  möta eventuella  framtida  underskott.

Landskrona  Töisamling

POSTAORESS:  Arlillerigafön  4, 26'133,  Box  364,  26123  Landskrona

TELEFON: +46(418)57400
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LANDSKRONA  FORSAMLING

Målkapital  2019

Materiella  anIäggningstiIlgångar  (bokfört  värde)
per  20j9-08-31
Avgår:

Materiella  anIäggningstiIlgångar  som används  i
begravningsverksamheten

(bokfört  värde)  per  2C)19-08-31

Totalt  materiella  anIäggningstiIIgångar

6"1303  701

-18 532 812

42 770  889  43 000 000

+ Övriga  risker

*  Risker  för  oförutsedda  underskott

Målkapital

2-5 000  000

45-48  000 000

45-48 miljoner i målkapital för Landskrona församling betyder ca 63-67% av församlingens
egna  kapital. Riksgenomsnittet  2016  låg på ca 65%.

Efter diskussion med revisor Birgitta Green angående målkapitalet är vi överens  om att
målkapitatet För Landskrona försam(ing bör ligga rnellan 45 och 48 mi5oner kronor. Detta utgören höjning från nuvarande  nivå med mellan 21,5  och  24,5  miljoner  kronor.

Landsktona  församling

POSTADRESS. Mlllerlgaian  ll, 281 33, BOX 3[)4, 26123  Ltindskrona

TEIEFON:  +4(i(41  B)57400
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Svens1cakyrkar4
uwosx'aowh  FöRSAMLlNG

BAKA Landskrona
Ärendets  namn: Målkapital

1. Berör  beslutet  barn?

ja, ett  ensktlt  barn

X ja, barn i allinänhet/ specifik  grupp.  Ange  vilken:  Barn i kyrkan

nej, bam  berörs  inte  av ärendet  vare  sig direkt  eller  indirekt,  ange  på vilket  sätt:

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

Harn i verksamheterna  berörs  av vad  pengarna  går till

3. Finns det  intressekonflikter  i denna  fråga?

X nej

ja, nämllgen:  

4. Har  barns bästa  tagits  I beaktande  beslut  kring  denna  fråga?

ja, barnets  bästa  tir satti  främsta  rummet,  nåmligen:

X ja, vi har tagit  hänsyn  till barns  sociala,  ekonomiska  och andliga  rättiglieter,  nämligen:

ja, vi liar  tagit  hänsyn  ti!l barns  rätl:  till liv, god  l'iälsa, utveckling,  säkerhet  och överlevnad,

nämligen:

ja, vi har tagit  hänsyn  till barn  som äri  behov  av sårskilt  stöd,  nämligen.

5. BAKA:

X har diskttterat  fråg,in

avstår  från  att  yttra  sig

har inte  diskuterat  frågan

Landskmna församlin'g

2019 -11- 2 5
___Postgg FF.9_Ol'1.  ij(i3

PrThfflusö" /, I " - "
Diarlent FF -,Q0('}-Q6

6. Övrigt  som BAKA vlll  tillägga  i!lrendet

7. Slutsats

En san'imanfattande  arialys  av beslutets  konsekvenser  för  barn

tei'an  es sign
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Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sainmanträdesdatum
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Kfj32

Sammanträdesdatum  2020

Ordförande  informerar  om  att sainmanträdesdatum  för  2020  blir  13 maj,  21 oktober  samt  9

december.
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Kf  % 33

Motioner,  interpellationer  och  övriga  enkla  frågor

Inga  motioner,  interpellationer  och  övriga  enkla  frågor  föreligger.

Kf  % 34

Sammanträdet  avslutas

Kyrkol'ierden  uppvaktar  förste  vaktmästare  Linda  Andersson  Tapper  med  minnesgåva  då hon

varit  anställd  i Landskrona  församling  i25  år.

Ordförande  uppvaktar  Margareta  Yrvenstam  med  blommor  då hon  har  fym  70 år.

Ordförande  tackar  för  visat  intresse  ocl'i  avslutar  därefter  sammanträdet.
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