
Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkorådet 2018-11-14

Plats  och  tid Landskrona  församlingshem,  Artillerigatan  2, Landskrona

Onsdag  2018-11-14,  k118:00

Beslutande Sune  Karlsson,  ordf

Marie  Rudolfsson

Marie  Nie1s6n

Irene  Kunosson

Eva  Engkvist

Anita  Svärdh

Ann-Marie  Andersson

Anders  Lindblom

Eva-Lotta  Grant6n,  kyrkoherde

Ersättare Ida  Boström

Rune  Kronvall

Sid  1 av 17

Övriga  deltagare

Utses  att  justera

Elisabeth  Persson,  kanslichef

Leif  Alfredsson,  kyrkogårdschef

Peter  Grims,  fastighetschef

Mikael  Johansson, vik  kontraktsprost till  och med F3 125
Maria  Sääw,  sekreterare

Anita  Svärdh

Justeringens  plats Kyrkoförvaltningens  exp,  Artillerigatan  4, Idskrona

Underskrifter  Sekreterare

Ordförande

Justerande

Sää

Sune  Karlsson

Anita  Svärdh

Paragrafer  123-136

BEV[S

Justering  har  tillkännagivits  genom  anslag

Organ

Sammanträdesdatum  2018-11-14

Justerandes  sign

Å,s=

Utdragsbestyrkande



Landskrona  församling

Kyrkorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-11-14

Sid  2 av 17

Kr  et 123

Sammanträdets  öppnande

Ordföranden  Mlsar  alla  välkoinna  och  förklarar  sammanträdet  öppnat.

Kr  et 124

Upprop  och  val  av  justerare

Förrättas  upprop  varefter  Anita  Svärdh  utses  att  justera  dagens  protokoll.

Ordförande  Sune  Karlsson  'frågar  kyrkorådet  om  vikarierande  kontraktsprost

Mikael  Johansson  kan  närvara  vid  saini'nanträdet.

Kyrkorådet  beslutar

att vikarierande  kontraktsprost  Mikael  Johansson  kan  närvara  vid  sainrnanträdet.

Justei'a e1si n

A,.
Utdi'agsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 3 av  17

Kyrkorådet 2018-11-14

Au % 125/181010

Prioriteringsprocess  och  församlingsinstruktion Diarienr:  FF-2018-197

Landskrona  församling  ska  lämna  in en ny  församlingsinstruktion  till  Doinkapitlet  i Lunds

stift  under  2019.  I samband  med  att  den  nuvarande  försam1ingsinstruktionen  omarbetas  och

revideras  bör  det  också  göras  ett arbete  med  att  ta fram  nya  fokusområden  eller  prioriteringar

inför  de återstående  budgetberedningarna  under  mandatperioden.

Som  en inledning  av arbetet  med  församlingsinstruktionen  anvisar  Lunds  stift  att  kyrkorådet,

som  är beredande  organ,  ska  föra  samtal  med  kontraktsprosten.  Vikarierande  kontraktsprost

Mikael  Johansson  bör  därför  bjudas  in  till  koinmande  kyrkorådsmöte.

Landskrona  församlings  nuvarande  försam1ingsinsttauktion  håller  en hög  kvalitet  och  kan

snarare  revideras  och  uppdateras  än slaivas  fram  på  nytt,  något  som  är förenligt  med

kyrkoordningen.  Därför  är det  möjligt  att lägga  fram  en reviderad  försam1ingsinstruktion  för

beslut  vid  kyrkofullmäktige  i maj  2019.

De  fokusområden  som  församlingen  ska  arbeta  med  bör  arbetas  fram  med  hjälp  av den

omvärldsanalys  ocli  pastorala  analys  som  sker  under  framtagandet  av

försam1ingsinstruktionen,  kopplat  till  församlingens  resurser  i from  av medel,  lokaler  och

medarbetare.  Det  är därför  bra  att göra  dessa  processer  parallellt,  så att fullmäktige  beslutar

kring  prioriteringarna  vid  sitt  majmöte  2019.  Då  kan  prioriteringarna  ligga  till  gnind  för

budgetarbetet  2020.

Arbetsutskottet  beslutar

att bjuda  in  vikarierande  kontraktsprost  till  koinmande  kyrkorådsmöte  för  att  inleda

sitt  arbete  med  att  ta fram  en ny  försam1ingsinstruktion.

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  besluta

att församlingsinstruktionen  läggs  fram  för  beslut  ikyrkofullmäktige  maj  2019,  för

att därefter  sändas  in  för  att  utfärdas  av  Domkapitlet  i Lunds  stift.

Justei'andes  sign
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Utdi'agsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 4 av 17

Kyrkorådet 2018-11-14

Kr  % 125

Prioriteringsprocess  och  församlingsinstruktion Diarienr:  FF-2018-197

Kyrkolierde  Eva-Lotta  Grant6n  informerar  om  att  kontraktsprosten  är täi'ikt  som  en

dialogpartner  vid  arbetet  med  att  ta fram  en ny,  eller  som  i Landskrona  församlings  del,

reviderad  församlingsinstruktion.

Kontraktsprost  Mikael  Johansson  presenterar  sig  ocli  redogör  för  hur  en

församlingsinstruktion  ska  vara  ett arbetsdokument  som  ska  användas  som  ledning  i

församlingens  arbete  de kominande  fyra  åren.  Försam1ingsinstruktionen  bör  därför  vara  tydlig

ocli  konkret  ocli  där  uppdraget  för  församlingen  tydligt  hör  ihop  med  omvär1dsbes1aivningen.

Vidare  är det  viktigt  att  arbetet  med  barnkonsekvensana1yser  genomsyrar

försam1ingsinstruktionen  samt  att den  anla'iyter  till  Lunds  stifts  vision.

Kontraktsprosten  anser  att  Landskrona  församlings  nuvarande  försam1ingsinstruktion  håller

hög  kvalitet  med  en bra  omvärldsbeskrivning  där  utmaningar  ocl'i  möjligheter  framgår  och  där

man  lägger  stor  vikt  vid  mångfald  och  samhörighet.  Han  föreslår  att  kommande

försam1ingsinstruktion  ska  vara  ännu  tydligare  när  det  gäller  församlingens  uppdrag.

Kyrkoherden  säger  att arbetet  redan  liar  inletts  med  bland  annat  KIL-dagen  ocli  nu  kommer

fortsätta  för  att  kunna  presentera  en reviderad  försam1ingsinstruktion  först  för  arbetsutskottet  i

mars  sedan  för  kyrkorådet  i april  och  slutligen  för  kyrkofullmäktige  i maj.

Kyrkorådet  beslutar

att försam1ingsinstruktionen  läggs  fram  för  beslut  i kyrkofullmäktige  maj  2019,  för

att därefter  sändas  in  för  att  utfärdas  av Domkapitlet  i Lunds  stift.

Vikarierande  kontraktsprost  Mikael  Joliansson  läi'nnar  sammanträdet.

Justerandes  sign

'z //;CJz -

Utdragsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 5 av 17

Kyrkorådet 2018-11-14

Kr % 126

Anmälningsärenden

Föreligger  protokoll  från  kyrkorådet  181010  samt  arbetsutskottet  181010  och  181025.

Kyrkolierde  Eva-Lotta  Grant6n  ani'näler  att  hon  upprättat  en slaivelse  om  inträdesordning  för

övriga  präster  i församlingen  som  ska  träda  in  som  vikarierande  kyrkoherde  ihögst  tre

månader.  Först  i turordningen  är arbetsledande  komminister  Boris  Köhler.

Kyrkorådet  beslutar

att lägga  protokollen  samt  övriga  anmälningsärenden  till  handlingarna.

Justei'andes  sign

e .x;,-,

Utdragsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid  6 av 17

Kyrkorådet 2018-11-14

Kr  % 127

Information

Kyrkoherde  Eva-Lotta  Grant6n  infon'nerar  att efter  att  doinkapitlet  sarni'nanträtt  förra  veckan

har  församlingen  nu  kuru'iat  anställa  även  den  sista  komministern.  Två  komministrar  börjar  i

januari.

Sekreterare  Maria  Sääw  informerar  om  att ett  kort  inkommit  från  före  detta  kyrkoherde  Bengt

Karlgren  med  tack  för  uppvaktning  i samband  med  att  han  avslutade  sin  kyrkoherdetjänst.

Justei'andes  sign
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Utdragsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 7 av 17

Kyrkorådet 2018-11-14

Au % 124/181010

Delårsbokslut  180831

Föreligger  delårsbokslut  180831.  Kanslichef  Elisabetli  Persson  föredrar  samt  svarar  på

ledamöternas  frågor.

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet

att godkäi'u"ia  delårsbokslut  180831

Kr  % 128

Delårsbokslut  180831

Föreligger  delårsbokslut  180831.  Kanslichef  Elisabetli  Persson  föredrar  delårsbokslutet.

Kyrkorådet  beslutar

att godkänna  delårsbokslut  180831

Justei'andes  sign

,S( . /,/l ,=s

Utdragsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 8 av  17

Kyrkorådet 2018-11-14

Au % 126/181010

Sidoport  Härslövs  kyrka

Fastighetschef  Peter  Grims  informerar  om  att sidoporten  på Härslövs  kyrka  behöver  repareras.

Dörren  glipar  och  det  regnar  in  vilket  orsakar  fukt  i kyrkan.

Kostnadskalkylen  för  renovering  av porten  uppgår  till  83 000  kr.

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  besluta

att renovera  sidoporten  på Härslövs  kyrka  för  83 000  kr.

Kr  % 129

Sidoport  Härslövs  kyrka

Fastighetschef  Peter  Grims  informerar  om  att  sidoporten  på Härslövs  kyrka  beliöver  repareras.

Dörren  glipar  ocl'i  det  regnar  in  vilket  orsakar  fukt  i kyrkan.

Kostnadskalkylen  för  renovering  av porten  uppgår  till  83 000  kr.

Kyrkorådet  beslutar

att renovera  sidoporten  på Härslövs  kyrka  för  83 000  kr  som  ska  belasta

driftsbudget  2018.

En  barnkonsekvensanalys  har  upprättats,  se bilaga  1.

Justerandes  sign
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Utdi'agsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMÅNTRÄDESPROTOKOLL

Sid 9 av 17

Kyrkorådet 2018-11-14

Au % 129/181010

Omorganisation  inom  begravningsverksamheten  etapp  2 Diarienr:  FF-2018-195

Föreligger  skrivelse  från  kyrkogårdschef  Leif  Alfredsson  angående  omorganisation  inom

begravningsverksamheten,  etapp  två.  Kyrkogårdschefen  redogör  näri'nare  för  iru'iehållet  i

förslaget  och  svarar  på ledamöternas  frågor.

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  besluta

utöka  den halvtidstjänst  som  kyrkogårdsarbetare  som  en av medarbetarna  har  till
en  heltidstjänst  samtidigt  som  den  lialvtidstjänst  som  samma  medarbetare  har

som  lokalvårdare  i kyrkogårdsförva1tningens  ekonomibyggnader  läggs  ut på

entreprenad,

inrätta  en heltidstjänst  som  kyarkogårdsvaktmästare,  vilken  erbjuds

Mats  Andersson  Tapper,

omvandla  heltidstjänsten  som  kyrkogårdsförinan  till  en tjänst  som

kyrkogårdsmästare.

Justerandes  sign

& A")Q
Utdragsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid10av17

Kyrkorådet 2018-11-14

Kr  et 130

Omorganisation  inom  begravningsverksamheten  etapp  2 Diarienr:  FF-2018-195

Föreligger  förslag  om  omorganisation  etapp  2 inom  begravningsverksamheten.

Kyrkogårdschef  Leif  Alfredsson  redogör  för  de tänkta  förändringarna.  En  riskbedömning  har

gjorts  och  omorganisationen  har  MBL-förhandlats.  Andringarna  gäller  från  190101.

Kyrkorådet  beslutar

utöka  den  lialvtidstjänst  som  kyrkogårdsarbetare  som  en av medarbetarna  har  till

en heltidstjänst  samtidigt  som  den  halvtidstjänst  som  sarnina  medarbetare  har

som  lokalvårdare  ikyrkogårdsförvaltningens  ekonomibyggnader  läggs  ut  på

entreprenad,

inrätta  en heltidstjänst  som  kyrkogårdsvaktmästare,  vilken  erbjuds

Mats  Andersson  Tapper,

omvandla  heltidstjänsten  som  kyrkogårdsförinan  till  en tjänst  som

kyrkogårdsmästare.

En  barnkonsekvensana1ys  har  upprättats,  se bilaga  2.

Justerandes  sign
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Utdragsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 1l av 17

Kyrkorådet 2018-11-14

Au % 130/181010

Flyttning  av  kyrkliga  textilier Diarienr:  FF-2018-202

Kormattan  i S:t  Joharu'ies  kyrka,  en MMF  AB  av stort  kulturl'iistoriskt  värde,  används  inte  för

sitt  syfte  i någon  högre  utsträcla'iing.  Den  ligger  - förutom  de tiininar  varannan  vecka  under

terininstid  då gudstjänst  firas  i S:t  Joahnnes  kyrka,  samt  vid  enstaka  dopgudstjänster  -

ihoprullad  i ett  utrymme  bakom  kyrkan,  en förvaring  som  textilkonservator  påpekat  är mindre

lämplig.

Kyrkoherde  Eva-Lotta  Grant6n  föreslår  därför  att arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  att

istället  flytta  mattan  till  försam1ingsheini'net,  kapell  Ankaret,  där  den  kan  pryda  koret  och  ses

och  uppskattas  av församlingsborna  i en mycket  högre  grad.

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet

att flytta  mattan  märkt  K  36 från  S:t  Johannes  kyrka  till  kapell  Ankaret  i

församlingsheini'net  i Landskrona,

att föra  in  förändringen  i inventarieförteckningen.

Justerandes  si n

]"-5-

Utdragsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 12 av 17

Kyrkorådet 2018-11-14

Kr  % 131

Flyttning  av  kyrkliga  textilier Diarienr:  FF-2018-202

Kyrkoherde  Eva-Lotta  Grant6n  redogör  för  hur  kormattan  i S:t  Johannes  kyrka,  en MMF  AB

av stort  kulturhistoriskt  värde,  används  inte  för  sitt  syfte  inågon  högre  utsträckning.  Den

ligger  - förutom  de timmar  varannan  vecka  under  teri'ninstid  då gudstjänst  firas  i S:t  Joahnnes

kyrka,  samt  vid  enstaka  dopgudstjänster  - ihopnillad  i ett  utryinme  bakom  kyrkan,  en

föi-varing  som  textilkonservator  påpekat  är mindre  lämplig.

Kyrkoherden  föreslår  att istället  mattan  flyttas  till  församlingshemmet,  kapell  Ankaret,  där

den  kan  pryda  koret  och  ses och  uppskattas  av församlingsboriia  i en mycket  liögre  grad.

För  att få flytta  mattan  permanent  krävs  tillstånd  från  Länsstyrelsen.  Kyrkoherden  har  skrivit

till  Länsstyrelsen  men  ännu  inte  emottagit  svar.

Kyrkorådet  beslutar

att flytta  mattan  märkt  K  36 från  S:t  Johannes  kyrka  till  kapell  Ankaret  i

församlingsheinrnet  i Landskrona,

att föra  in  förändiingen  i inventarieförtec1a'iingen.

En  barnkonsekvensanalys  har  upprättats,  se bilaga  3.

Justerandes  sign
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Utdragsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMÅNTRÄDESPROTOKOLL

Sid 13 av 17

Kyrkorådet 2018-11-14

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  ritredningar  har  visat  att så väl

Suell  som  församlingshemmet  har  behov  av renovering  samtidigt  som  det  vore  gynnsamt  för

Landskrona  församling  att  på  sikt  ha förre  fastigheter  att  driva  och  underhålla.

Möjligheten  att  flytta  kontorslokalerna  och  expeditionen  till  församlingsheini'net  har

undersökts  och  förankrats  hos  medarbetarna.  Personalen  är odelat  positiv  och  bedöinningen  är

att  inskränkningen  i lokaler  inte  kommer  att  påverka  den  egna  verksamlietens  möjligheter  till

utrymi'nen  negativt  utan  att  alla  behov  ryins  väl  inom  befintliga  lokaler.

Ett  första  förslag  att flytta  kontorslokalerna  in  i församlingshemmet  för  att sedan  avyttra

Suellfastigheten  visade  sig  ligga  för  högt  i ombyggnadskostnader.

Ett  nytt  förslag  håller  på att ffirdigställas,  med  en uppskattad  kostnadsnivå  strax  under

20 mi5oner 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
församlingsheminet föreslås delvis ske genom intäkter för försä5ningen av Suellfastigheten.

Kyrkofullmäktige  föreslås  fatta  beslut  om  själva  ombyggnaden  och  att försäljningen  ska  ske.

En  separat  budget  kominer  att  presenteras  för  kyrkofullmäktige  för  beslut.

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  rekorni'nendera  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.

Justerandes  sign
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Utdragsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 14 av 17
Kyrkorådet 2018-11-14

Kr  % 132

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  försam1ingsexpedition,  administration  samt

verksainheter.

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

Kyrkorådet  rekommenderar  kyrkofullmäktige  besluta

att bygga  om delar  av Landskrona  församlingshem  till  kontorslokaler,

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

Justerandes  sign
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Utdi'agsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 15 av 17
Kyrkorådet 2018-11-14

Au % 133/181010

Bårtäcken

Kyrkoherde  Eva-Lotta  Grant6n  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  ocli  det andra  begravningsverksamhetens

driftbudget.

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  ocli  kommer  därför  belasta  investeringsbudget  2018.

Ett  kostnadsförslag  kommer  att presenteras  före  beslut  ikyrkorådet.

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  rekommendera  kyrkofullmäktige  besluta

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

att församlingen  OC1] begravningsverksarnheten  står  för  kostnaden  av varsitt

bårtäcke.

Kr  % 133

Bårtäcken

Kyrkoherde  Eva-Lotta  Grant6n  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  undersökning  och  konsultation  har  emellertid  kyrkoherden  dragit  slutsatsen  att

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

täcken  blir  högre  och  kommer  därför  belasta  investeringsbudget  2018.

Kyrkoherden  visar  offert  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  rekornmenderar  kyrkofullmäktige  besluta

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

två  bårtäcken,

att församlingen  och  begravningsverksamheten  står  för  kostnaden  av  varsitt

bårtäcke.

Justerandes  sign
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Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 16 av 17

Kyrkorådet 2018-11-14

Au et 140/181025

Tillägg  till  investeringsbudget  2019  för  inköp  av mark  till  kyrkogården

Fastighetschef  Peter  Grims  föredrar  ärendet.

Landskrona  församling  föreslås  att av koinrnunen  köpa  marken  där  Landskrona  kyrkogård

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

Citadellstaden  l:1,  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

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

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

3 900  000  la-.

I ärendet  föreligger  tjänsteskrivelse  (bilaga  4).

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 :1, om

3 900  000  la-.

Justerandes  sign
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Landskrona  församling

Kyrkorådet

Kr  % 135

Övrigt

Inga  övriga  frågor  föreligger.

Kr  et 136

Sammanträdet  avslutas

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-11-14

Sid 17 av  17

Ordföranden  tackar  för  visat  intresse  och  förklarar  sammanträdet  avslutat.

Justerandes  sign

S« /<L,5  '-

Utdi'agsbestyrkande
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Svenska  kyrkan
LANDSKRONA  FORSAMLING

BAKA  Landskrona

Diarienummer: xrermetsnamn:%Jf!""sl"rsl7l"
1. Berör  beslutet

aett  enskilt  barn abarn  i allrnänhet

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:

avi  har  satt  barns  bästa  i främsta  rummet,

nämligen:

Elvi har tagit hänsyn till 2:iarns sociala, ekonomiska, kulturella och andliga rättigheter, nämligen: d:\i"'y=l
Yy,-7c1r1 h!i('5 C(')94i'ii

Ivi  har tagit hänsyn ti]l barns rätt till liv, god hälsa, utveckling, säkerhet och överlevnad, nämligen:

A I-1

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

nämligen:

3. Finns  det  intressekonflikter  i denna  fråga?

2dnej

aja,  nämligen:

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

[Ja,  berätta  hur  det  skett:

aNej,  motivera  varför;

5. BAKA:

mhar  diskbiterat  frågan

aavstår  att  yttra  sig

Landskrona församling

20i8 -11- i 2
_:os)lista FF. Zö}0, 1'[2[:)
Process 71 a
Diarienr 'f-'F - 'l[)l f) a- q 3-

a  har  inte  diskuterat  frågan

aharinte  tagit  besluti  frågan

6. Övrigt  som  BAKA  vill  tilläga  tilå ärendet:

7. Slutsats

En sammanfattande  analys  av beslutets  konsekvenser  för  barn:

X.)li r

:tl(leyn

tLc( r lz c( ts ,r
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Svenska kyrkan4
LANDSKRONA  FORSAMLING

BAKA  Landskrona

Diarienumrner:

1. Berör  beslutet

aett  enskilt  barn  abarni  allrnänhet

aen  definierad  bestämd  grupp  barn,  nämligen:

Ärendets  namn:  OWIJ

R,barn  I:ierörs  inte  av ärendet,  vare  sig direkt  eller  indirekt.

På vilket  sätt  berörs  inte  barn: a'qffS'Mrah  !gsc8r ej 'r>Rr" a

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

avi  har  satt  barns  bästa  i främsta  rummet,

nämligen:

avi  har  tagit  hänsyn  till  barns  socia[a,  ekonomiska,  kulturella  och  andliga  rättigheter,  nämligen:

avi  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?

'Dnej

aja,  nämligen:

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

-gJa,  berätta  hur  det  skett:

aNej,  motivera  varfi'r;

5. BAKA:

dhar  diskuterat  frågan

aavstår  att  yttra  sig

ahar  inte  diskuterat  frågan

ahar  inte  tagit  besluti  frågan

6. Övrigt  som  BAKA  vill  tilIäga  tilJ ärendet:

7. Slutsats

En sammanfattande  analys  av beslutets  konsekvenser  för  barn:

Landskrona församling

2018 -11- I 2
Posilista rr, 91:i1'V- /l/"+
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Svenska kyrkan  %
LANDSKRONA  FöRSAMLING

BAKA  Landskrona

Diarienummer:

1. Berör  beslutet

aett  enskilt  barn  abarn  i allmänhet

aen  definierad  bestämd  grupp  barn,  nämJigen:

Ärendets  namn: F (

%=

A/

-K1;E-e[

I Landskrona församling

2018 -11- 1 2
2os71is)a FF. 'u)18, 1'i'2-1
Process /,/ a
Diarienr PF-f2n1fi-'t}

Bbarn  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:

avi  har  satt  barns  bästa  i främsta  rummet,

nämligen:

avi  har  tagit  hänsyn  til[  barns  sociala,  ekonomiska,  kulture(la  och andliga  rättigheter,  nämligen:

avi  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:

3. Finns  det  intressekonflikter  i denna  fråga?

Janej

aja,  nämligen:

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

BJa,  berätta  hur  det  skett:

aNej,  motivera  varför;

5. BAKA:

phar  diskuterat  frågan

a  avstår  att  yttra  sig

ahar  inte  diskuterat  frågan

ahar  inte  tagit  besluti  frågai'i

6. Övrigt  som  BAKA  vill  tilföga  till  äreridet:

7. Slutsats

En sammanfattande  analys  av beslutets  konsekvenser  för  barn:
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Svenska kyrkan  %
LANDSKRONA  FORSAMLING

SAMM ANTRADES  DATUM ARENDENUMMER DIARIENUMMER
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HANDLAGGARE 5 BESLUT ]  DISKUSSION ]  BARNKONSEKVENSANALYS
GENOMFORD

Peter  Grims 2 ANMALAN a INFORMATION

ARENDE

Tilläggsanslag  till  budget  2019  för  ke5p av  mark  till  kyrkogården

Beslutsförslag

Arbetsutskottet  f8res1år  kyrkorådet  att  föreslå  kyrkofuffinäktige  att  beslcita  att

*  Tilläggsanslag  till  budget  2019  för  inköp  av mark  till  kyrkogården  för  3 900  000  Skr.

Ärendebeskrivning

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

Citadellstaden  1 :1 där  kyrkogårdens  expedition  ocli  upplag  är belägen.  Att  lia  rådighet  över  i'nark  där

våra  fastiglieter  ligger  torde  vara  av stor  vikt  inför  koininande  lokalförsöijningsplan  där  bel'iov  ocli

kostnader  koininer  att  vägas  saini'nai'i.  Att  äga mark  centralt  i ett  expanderande  Landskrona  torde  vara

en god  iiwestering  för  framtiden.  Marken  kommer  foitsatt  att vara  delad  för  att kunna  lianteras  var  för

sig  som  enskilda  objekt.

*  Kyrkofiillmäktige  föreslås  fatta  beslut  om  ti)läggsanslag  till  budget  2019  för  inköp  av

i'nark  till  kyrkogården  för  3 900  000  Skr.

Landskrona  församling

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

TELEFON: +46(418)57  400


