
Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkorådet 2018-12-05

Plats  och  tid

Beslutande

Landski-ona  församlingshem,  Artillerigatan  2, Landskrona

Onsdag  2018-12-05,  k118:00

Sune  Karlsson,  ordf

Lars  Callmer  ers för  Marie  Rudolfsson

Ingrid  Bengtsson  ers för  Marie  Nie1s6n

Irene  Kunosson

Eva  Engkvist

Anita  Svärdh

Aru'i-Marie  Andersson

Jörn  Jönsson

Eva-Lotta  Grant6n,  kyrkoherde

Ersättare Ida  Boström

Övriga  deltagare Elisabeth  Persson,  kanslichef

Leif  Alfredsson, kyrkogårdschef  till  och med fl 146
Peter  Grims,  fastighetschef

Mathilda  Simonsson Torstensson till  och med fl 139
Maria  Sääw,  sela'eterare

Utses  att  justera Jörn  Jönsson

Sid  1 av 17

Justeringens  plats Kyrkoförvaltningens  e

Underskrifter  Sekreterare

Ordförande

Justerande

erigata,  krona

Paragrafer  137-154

Sää

Sune  Karlsson

Jöryr  Jönsson

BEVIS

Justering  har  tillkännagivits  genom  anslag

Organ

Sammanträdesdatum  2018-12-05

Datum  för  anslagets  nedtagande

Justei'andes  sign Utdragsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 2 av  17

Kyrkorådet 2018-12-05

Kr % 137

Sammanträdets  öppnande

Ordföranden  hälsar  alla  välkoinna  och  förklarar  sammanträdet  öppnat.

Kr  e) 138

Upprop  och  val  av  justerare

Förrättas  upprop  varefter  Jörn  Jönsson  utses  att  justera  dagens  protokoll.

Ordförande  Sune  Karlsson  frågar  kyrkorådet  om  kommunikatör  Maföilda  Simonsson

Torstensson  kan  närvara  vid  sammanträdet.

Kyrkorådet  beslutar

att kort'ununikatör  Mathilda  Simonsson  Torstensson  kan  närvara  vid

sammanträdet.

Justei'ande  ' n

!
Utdi'agsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 3 av 17

Kyrkorådet 2018-12-05

Kr  % 139

Kommunikationsplan

Kommunikatör  Mathilda  Simonsson  Torstensson  föredrar  Landskrona  församlings  nya

koini'nunikationsplan  samt  den  satsning  som  kommer  att göras  på koinmunikation,  både

internt  och  externt.  Matliilda  går  igenom  kommunikationsplanen  och  förklarar  hur

församlingen  ska  skapa  en bättre  relation  till  medleinrnarna  samt  bli  mer  närvarande  och

synlig  i samhället.  Det  är viktigt  att den  externa  kommunikationen  riktar  sig  till  rätt  målgrupp

och  att  den  är utfonnad  på ett så enkelt  sätt  att  medlemmarna  förstår  innebörden.

Kyrkorådet  ser  positivt  på komt'nunikationssatsningen  och  tackar

Mathilda  Simonsson  Torstensson  för  föredragningen.

Mathilda  Simonsson  Torstensson  lämnar  sammanträdet.

Justei'andes  i n

v\
i Utdragsbestyrkande

I



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 4 av 17

Kyrkorådet 2018-12-05

Kr  % 140

Anmälningsärenden

Kyrkoherde  Eva-Lotta  Grant6n  ani'näler  att församlingen  från  stiftskansliet  fått  förfrågan  om

uppföljning  av ny  kyrkoherde  i Lunds  stift.  Församlingen  kommer  att arbeta  vidare  med  det

som  framkom  vid  höstens  KIL-dag  som  ett led  i framtagandet  av den nya

försam1ingsinstruktionen.

Vidare  ai'irnäler  kyrkoherde  Eva-Lotta  Grant6n  att arbetsledande  komminister  Boris  Köhler

har  blivit  antagen  till  den  behörighetsgivande  kyrkoherdeutbi1dningen.

Kyrkoherden  ani'näler  att församlingen  från  länsstyrelsen  emottagit  beslut  om att bänkarna  i

Sofia  Albertina  kyrka  inte  behöver  sättas  tillbaka.  Detta  ger församlingen  möjligheter  så som

att flytta  dopfunten  för  att skapa  ett rum  i rummet  samt  möjligheter  för  bättre  utryi'nmen  för

barn  i gudstjänsten  samt  bättre  förvaring.

Kyrkoherden  ani'näler  att hon  fori'nulerat  samt  skickat  in svar  på remissen  om ny

kontraktsindelning  av Frosta  och Röru"iebergkontrakt.  Arendet  har  förberetts  i arbetsutskottet

då det  på gnind  av den  korta  svarstiden  inte  kunde  tas till  kyrkorådet.

Kyrkoherden  liar  varit  på kyrkoherdekonvent  där prosten  infon'nerade  om att kontraktskassan

ska upphöra.  En remiss  angående  ärendet  kommer  att skickas  ut.

Lunds  stift  erbjuder  fortsättningsutbi1dning  för  förtroendevalda.  Inbjudan  kommer  att läggas

upp  i samverkansrummet.

Fastighetschef  Peter  Giims  aru'näler  att entreprenör  för  ombyggnation  av visningsruini'net  på

krematoriet  nu är kontrakterad.  Företaget  heter  Mur  & puts  bygg  AB  och de inleder  arbetet  i

januari.

Vidare  aru'näler  fastighetschefen  att de vård  och  underhållsplaner  som  ligger  i budgeten  för

2018  inte  kommer  bli  klara  i år utan  kommer  färdigställas  under  2019.

Ordförande  Sune  Karlsson  anmäler  att det finns  ett tillägg  till  dagordningen,  ärendet  Byte  av

bank  som  läggs  före  punkten  Övrigt.

Föreligger  protokoll  från  arbetsutskottet  181114  samt  kyrkorådet  181114.

Kyrkorådet  beslutar

att godkänna  tillägget  till  dagordningen  samt  ocli  lägga  protokollen  samt

ani'nä1ningsärendena  till  liandlingarna.

Justei'andes  sign

0L "Yl
Utdi'agsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 5 av 17

Kyrkorådet 2018-12-05

Kr  % 141

Information

Ordförande  Sune  Karlsson  infori'nerar  kort  om  remissen  angående  ny  kontraktsindelning  där

arbetsutskottet  behandlade  frågan  då svarstiden  gick  ut redan  den  30 november.

Kyrkoherde  Eva-Lotta  Grantfö  infori'nerar  att  det  på  kyrkoherdekonventet  beslutades  att det

inte  blir  några  kyrkoturer  nästa  somr'nar.  Då  kyrkoturerna  är väldigt  populära  i

Landskrona  församling  bör  de ersättas  med  ett  eget  program.

Vidare  informerar  kyrkol'ierden  om  att  personalen  började  använda  det  nya

tidredovisningssystemet  den  första  december.

Den  sjätte  december  kommer  personalen  gå på sitt  årliga  julbord  på Örenäs slott.

Fastighetschef  Peter  Grims  infori'nerar  om  att  han  återkallat  överprövandet  hos  mark-  och

mi5ödomsto1en angående byggnation av församlingslius på Ven. Arendet kommer att tas upp
i arbetsutskottet  nästa  vecka  för  beslut  om  en omstart.

Justei'andes  sign

(,=, 'YV
Utdragsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 6 av 17

Kyrkorådet 2018-12-05

Au % 147/181114

Förslag  till  ändring  av attestordning  för  perioden  2019-2021

Föreligger  förslag  till  ändrad  attestordning  då Landskrona  församling  ansluts  till  GAS

190101.  Verksamheterna  har  fått  nya,  fyrställiga  koder  och  arbetsledande  komminister

kommer  att attestera  ungdom-  och  konfirmandverksamheterna.

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  besluta

att godkänna  den ändrade  attestordningen  för  perioden  2019-2021.

Kr  % 142

Förslag  till  ändring  av attestordning  för  perioden  2019-2021

Föreligger  förslag  till  ändrad  attestordning  då Landskrona  församling  ansluts  till  GAS

190101.

Kyrkorådet  beslutar

att godkänna  den ändrade  attestordningen  för  perioden  2019-2021.

En  barnkonsekvensana1ys  har  upprättats,  se bilaga  1.

Justerandes  sign I

Yi
Utdi'agsbestyrkande
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Kyrkorådet 2018-12-05

Au % 148/181114

Organisationsplan  2018

Föreligger  förslag  till  uppdaterad  organisationsplan  efter  omorganisation  inom

begravningsverksainheten.  Kyrkogårdschef  Leif  Alfredsson  föredrar  förändringama  av

tjänsterna  som  ligger  under  kyrkogårdschefens  ansvar.

Förslaget  är MBL-förhandlat.

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  besluta

att godkänna  den  uppdaterade  organisationsplanen  2018.

Kr  % 143

Organisationsplan  2018

Föreligger  förslag  till  uppdaterad  organisationspIan  efter  omorganisation  inom

begravningsverksamheten.  Kyrkogårdschef  Leif  Alfredsson  föredrar  förändringarna  av

tjänsteri'ia  som  ligger  under  kyrkogårdschefens  ansvar.

Förslaget  är MBL-förhandlat.

Kyrkorådet  beslutar

att godkänna  den  uppdaterade  organisationsplanen  2018.

En  barnkonsekvensana1ys  har  upprättats,  se bilaga  2.

 Justei'andes  sign

,'Z
i I
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Utdi'agsbestyrkande I
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Kyrkorådet 2018-12-05

Au % 149/181114

Befattningsbeskrivning  kyrkogårdsmästare

Föreligger  befattningsbeskrivning  för  kyrkogårdsmästare.  Kyrkogårdschef  Leif  Alfredsson

f'örklarar  befattningsbeskrivningen  och  svarar  på frågor.  Befattningsbeskrivningen  är gjord  i

samarbete  med  HR-specialisten  och  de fackliga  organisationerna.

Arbetsutskottet  f6reslår  kyrkorådet  besluta

att fastslå  befattningsbeskrivningen  för  kyrkogårdsmästare.

Kr  % 144

Befattningsbeskrivning  kyrkogårdsmästare

Föreligger  befattningsbeskrivning  för  kyrkogårdsmästare.  Befattningsbeskrivningen  är gjord  i

samarbete  med  HR-specialisten  och  de fackliga  organisationerna.

Kyrkorådet  beslutar

att fastslå  befattningsbeskrivningen  för  kyrkogårdsmästare

Justei'andes  sign

x !1
i Utdragsbestyrkande

I
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Kyrkorådet 2018-12-05

Au % 150/181114

Befattningsbeskrivning  arbetsledare

Föreligger  befattningsbeskrivning  för  arbetsledare  på  kyrkogården.  Kyrkogårdschef  Leif

Alfredsson  förklarar  befattningsbeskrivningen  och  svarar  på  frågor.  Befattningsbeskrivningen

är gjord  i samarbete  med  HR-specialisten  och  de fackliga  organisationerna.

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  besluta

att fastslå  befattningsbeskrivningen  för  arbetsledare  på kyrkogården.

Kr  % 145

Befattningsbeskrivning  arbetsledare

Föreligger  befattningsbeskrivning  för  arbetsledare  på kyrkogården.  Befattningsbeskrivningen

är gjord  i samarbete  med  HR-specialisten  och  de fackliga  organisationet-na.

Kyrkorådet  beslutar

att fastslå  befattningsbeskrivningen  för  arbetsledare  på kyrkogården.

IJusterandes si n I
"\\

IUtdi'agsbestyrkande
I
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Sid 10 av 17

Kyrkorådet 2018-12-05

Åu % 151/181114

Befattningsbeskrivning  kyrkogårdsvaktmästare

Föreligger  befattningsbeslaivning  för  kyrkogårdsvaktmästare.  Kyrkogårdschef  Leif

Alfredsson  förklarar  befattningsbes1aivningen  och  svarar  på frågor.  Befattningsbes1aivningen

är gjord  i samarbete  med  HR-specialisten  och  de fackliga  organisationerna.

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  besluta

att fastslå  befattningsbeskrivningen  för  kyrkogårdsvaktmästare

Kr  % 146

Befattningsbeskrivning  kyrkogårdsvaktmästare

Föreligger  befattningsbeskrivning  för  kyrkogårdsvaktmästare.  Befattningsbeskrivningen  är

gjord  i samarbete  med  HR-specialisten  och de fackliga  organisationerna.

Kyrkorådet  beslutar

att fastslå  befattningsbes1aivningen  för  kyrkogårdsvaktmästare.

Kyrkogårdschef  Leif  Alfredsson  lämnar  sammanträdet.

Justei'andes  ' n -

\'i
Utdragsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 1l av 17

Kyrkorådet 2018-12-05

Au % 152/181114

Kollektredovisning  kvartal  3 2018

Föreligger  kollektredovisning  för  kvartal  tre  2018.  Kanslichef  Elisabeth  Persson  föredrar  kort

om  ko11ektredovisningen.

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  besluta

att godkänna  kollektredovisning  för  kvartal  3 2018.

Kr  8, 147

Kollektredovisning  kvartal  3 2018

Föreligger  kollektredovisning  för  kvartal  tre  2018.  Kanslichef  Elisabeth  Persson  föredrar  kort

om  kol1ektredovisningen.

Kyrkorådet  bes]utar

att godkäru'ia  kollektredovisning  för  kvartal  3 2018.

Justei'andes  sign

% "1V
Utdi'agsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 12 av 17

Kyrkorådet 2018-12-05

Au % 153/181114

Kollekter  utan  beslut

Föreligger  följande  upptagna  kollekter  utan  beslut:

180708  Sofia  Albertina  kyrka  Svenska  kyrkans  internationella  arbete  P173

180719

180826

180923

S:t Tobs kyrka

S:t Tobs kyrka

Borstahusens  kapell

Svenska  kyrkan  i utlandet

Församlingens  diakonala  arbete

Svenska  kyrkans  internationella  arbete  P122

Rutinerna  kring  kollekterna  ser annorlunda  ut i S:t Tobs kyrka  än för  övriga  kyrkor  där

expeditionen  lägger  in kommande  helgs  kollekt  i den  svarta  boken  på fredagen.

Arbetsutskottet  vill  ta till  protokollet  att rutinerna  för  S:t Tobs kyrka  bör  ses över  ijamiari  då

det  blir  en ny distriktspräst  på Ven.

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  besluta

att  godkäru'ia  ovanstående  redan  upptagna  kollekter.

Kr  e) 148

Kollekter  utan  beslut

Föreligger  följaxide  upptagna  kollekter  utan  beslut:

180708  Sofia  Albertina  kyrka  Svenska  kyrkans  internationella  arbete  P173

180719

180826

180923

S:t Tobs kyrka

S:t  Tobs kyrka

Borstahusens  kapell

Svenska  kyrkan  i utlandet

Församlingens  diakonala  arbete

Svenska  kyrkans  internationella  arbete  P122

Kyrkorådet  beslutar,

att godkänna  ovanstående  redan  upptagna  kollekter.

En barnkonsekvensana1ys  har  ripprättats,  se bilaga  3.

Justerandes  s' n I

i'\=

I Utdi'agsbestyrkande
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Sid13av17

Kyrkorådet 2018-12-05

Kr  et 149

Kollektförslag  vinter  -  vår  2019

Föreligger  kollektförslag  för  vintern  och  våren  2019.

Sofia  Albertina  kyrka

1 januari

13 januari

27  januari

10  mars

17 mars

Borstaliusens  kapell

lO mars

7 april

5 maj

Församlingens  diakoni

Församlingens  diakoni

Svenska  kyrkans  internationella  arbete

Församlingens  diakoni

Svenska  kyrkans  internationella  arbete

Svenska  kyrkans  internationella  arbete,  klimatflyktingar

Församlingens  diakoni

Wiam,  fredsorganisation  i Betlehem

Härslöy, Ottarp, 'v'aciens.iö ocl'i Säby kyrka
30 april  Ottarp  Församlingens  diakoni

30 maj  Gökotta  Ottarps  scoutkår

S:t  thbs  l<yrl<a

27 januari  Församlingens  diakoni

S:t.Ioliani"ies  kyrka

Kollekten  kommer  att samlas  in  till  vänstiftet  Lui  vid  samtliga  gudstjänster.

Kyrkorådet  beslutar

att godkäru'ia  kollektförslagen  för  vintern  och  våren  2019  enligt  ovan.

En  bari'ikonsekvensanalys  har  upprättats,  se bilaga  3.

Justei'andes  '

l)
Utdi'agsbestyrkande
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Kyrkorådet 2018-12-05

Au % 155/181114

Ansökan  om  bidrag  vid  flytt  scouterna

Föreligger  ansökan  om  bidrag  vid  flytt  från  Landskrona  scoutkår.  Landskrona  scoutkår

ansöker  om  65 000  kr  för  att  täcka  kostnader  för  iordningställande  och  anpassning  av sin  nya

lokal  efter  att de 180104  emottagit  uppsägning  från  Landskrona  församlings  lokaler  då

församlingen  framöver  koiru'ner  behöva  nyttja  dessa  för  sin  egen  verksamhet.

E'ftersom Landskrona scoutkår har fått möjligliet att staru"ia i lokalerna en månad län@e än vad
den  ursprungliga  uppsägningen  sa och  församlingen  har  ett visst  merarbete  med  att återställa

lokalerna  till  det  skick  de var  i före  Landskrona  scoutkår  tog  dem  i bruk,  anser  arbetsutskottet

att 40 000  kr  är en mer  rimlig  summa  för  flyttbidrag.

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  besluta

att bevi5a flyttbidrag om 40 000 kronor till Landskrona scoutkår,

att trots  att Landskrona  scoutkår  inte  längre  brukar  Landskrona  församlings  lokaler

fortsätta  samverka  med  scoutkåren  genom  att planera  gemensamma  aktiviteter.

Kr % 150

Ansökan  om  bidrag  vid  flytt  scouterna

Föreligger  ansökan  om  bidrag  vid  flytt  från  Landskrona  scoutkår.  Landskrona  scoutkår

ansöker  om  65 000  kr  för  att  täcka  kostnader  för  iordningställande  och  anpassning  av sin  nya

lokal  efter  att de 180104  emottagit  uppsägning  från  Landskrona  församlings  lokaler  då

församlingen  framöver  koini'ner  behöva  nyttja  dessa  för  sin  egen  verksamliet.

Arbetsutskottet  liar  behandlat  ärendet  och  anser  att det  är viktigt  att vårda  vår  långvariga

relation  med  scoutkåren  och  fortsätta  samarbeta  i framtiden  varför  ett flyttbidrag  om

40 000  kr  har  föreslagits.

Kyrkorådet  beslutar

att bevi5a flyttbidrag om 40 000 kronor till Landskrona scoutkår,

att trots  att Landsla'ona  scoutkår  inte  längre  brukar  Landskrona  församlings  lokaler

fortsätta  samverka  med  scoutkåren  genom  att planera  gemensamma  aktiviteter.

En  barnkonsekvensana1ys  har  upprättats,  se bilaga  4.

Justerande  ign

'%5
Utdragsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkorådet

Kr  e;, 151

Sammanträdesdatum  2019

2018-12-05

Föreligger  förslag  om  sami'nanträdesdatum  för  kyrkorådet  år 2019:

6 febniari

6 mars

24 april

12  juni  - heldag

4 september

IO oktober  OBS!  Torsdag

6 november

4 december

Kyrkorådet  beslutar

Sid 15 av 17

att fastslå  sammanträdesdatum  för  2019  enligt  ovan.

Justei'andes sL h
Utdragsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kr  % 152

Eventuellt  byte  av bank

Kanslichef  Elisabeth  Persson  redogör  för  hur  Landskrona  församling  varit  kunder  hos SEB

sedan  2011 då församlingens  föregående  bank,  Nordea,  slutade  ta emot  kontanter.

I samband  med  att SEB  i våras  flyttade  sitt  kontor  slutade  även  de att ta emot  kontanter  vilket

medförde  att församlingen  sedan  dess måste  köra  till  Lund  för  att kunna  sätta  in kontanta

kollektmedel.  Församlingens  kontaktperson  på SEB  har  sedan  dess slutat  ocli  inför  införandet

av GAS  har  SEB  nu meddelat  att man  inte  vet  hur  man  ska betala  ut personalens  löner  med

underlag  från  servicebyrån.

Med  detta  i åtanke  föreslår  kyrkoherde  Eva-Lotta  Grantfö  att kyrkorådet  ger  henne  OCl]

kanslichef  Elisabeth  Persson  i uppdrag  att kontakta  Swedbank  för  att undersöka  möjligheterna

för  ett byte  av bank  så snart  som  möjligt.

Kyrkorådet  beslutar

att uppdra  åt kyrkolierde  Eva-Lotta  Grant6n  samt  kanslichef  Elisabeth  Persson  att ta

kontakt  med  Swedbank  för  byte  av bank.

En barnkonsekvensanalys  har  upprättats,  se bilaga  5.

Justei'andes  sign

5I'4 'j%

Utdragsbestyrkande
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Kyrkorådet 2018-12-05

Kr  % 153

Övrigt

Inga  övriga  frågor  föreligger.

Kr  % 154

Sammanträdet  avslutas

Ordföranden  tackar  för  visat  intresse  under  det  gångna  året  och  förklarar  sammanträdet

avslutat.  Alla  ledamöter  och  tjänstemän  önskas  en god  jul  och  ett gott  nytt  år.

Justerandes  si n

'w
Utdi'agsbestyrkande



r')detyl  /

Svenska kyrkan  4ai
LANDSKRONA  FORSAMLING

BAKA  Landslcrona

Diarienummer:

Ärendetsnamn: I,>% ii ==gJ&5
1. Ber6r  beslutet

aett  enskilt  barn  abarn  i allmänhet

Oen  definierad  bestämd  grupp  barn,  nämligen:

Landskrona församling

20fö -11- 1 2
PosJlis(a rP, '2ö16. )'1'2Z-
Process /,/

Diarienr f-p-'?,oiö- 'f?

'J5arn berörs inte av ärendet, vare sig direkt eller indirekt.
På vilket  sätt  berörs  inte  barn:

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

Dvi  har  satt  barns  bästa  i främsta  rummet,

nämfigen:

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

avi  har  tagit  hänsyn  till barns  rätt  till  liv, gocl hälsa, «itveckling,  säkerhet  och överlevnad,  nämligen:

Ovi  hartagit  hänsyn  till  de barn  som  äri  behov  av särski!t  stöd,

nämligen:

3. Finns  det  intressekonflikter  i denna  fråga?

aja,  nämligen:

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

'lJa,  berätta hcir det skett:

a ue3, motivera varför;

5. BAKA:

'g15ar diskciterat frågan

a avstår  att  yttra  sig

a har  inte  diskuterat  frågan

ahar  inte  tagit  beslut  i frågan

6. Övrigt  som  BAKA  vill  tilföga  till  ärendet:

7. Slutsats

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

BAKA  Landskrona

Diarienummer:

1. Berör  beslutet

aett  enskilt  barn  abarni  allmänhet

aen  defföierad  bestämd  grupp  barn, nämligen:

Ärendets namn: C%" aW'kå()j!6,4'1

'arn  berörs  inte  av ärendet,  vare  sig direkt  eller  indirekt.

Påvilketsättberörsintebarn:lE'G"'S"""  Åei[4hhn<mecJ'9kv'Lk'sxt'ea" (,, (k!-r%äok-

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

avi  har  satt  barns  bästa  i främsta  rummet,

näinligen:

[]vi  har tagit  h.4nsyn  till  barns  sociala,  ekonomiska,  kulturefla  och andliga  rättigheter,  nämligen:

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

avi  har  tagit  häi'isyn  till  de barn  som är i behov  av särskilt  stöd,

nämligen:

3, Finns  det  intressekonflikter  i denna  fråga?

mnej

aja,  nämligen:

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

[3Ja, berätta hcir det skett:

aNej,  motivera  varför;

5. BAI(A:

1:2Thar diskuterat  frågan

aavstår  att  yttra  sig

ahar  inte  diskciterat  frågan

aharinte  tagit  besleiti  frågan

6. Övrigt som BAI(A vill till%a  till ärendet:

7. Slutsats

En sammanfattande  analys  av beslbitets  konsekvenser  för  barn:

Landskrona församling

2018 -11- 'l 2
posliistaFF, 2o1'f;,  l'/j't
Process /,/

Diarienr :r-r -24)) v - ct7-
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Svenska  kyrkan
LANDSKROf'lA  FORSAMLING

BAKA  Landskrona

Diartenummer: Arendets  namn: Kollakcftr zo»g

1.  BerÖr  beslutet

a stl. enskilt bam ff  barni allrnärihet
aen  definierad  bestamd  grt;pp  barn, nämligen:

a  Ba:-ri aer6rs  inte a»i ärende":, vare  sig direkt  elleriridirekt.

På vilka): sät! berörs  in:e barn:

2. Omja,  påviIketsättberörsbarnavdennafråga?Innebärförslagetatt

a  'ii har satt barzs bästa i frärnsta  rummet,

nämligen:

Övi ha:' tagit  'Ylnsyn  till barns sociala, ekonomiska,  :<blturella  och aridliga rärtigheter,  nämligen:

(' »ii har tagit  hänsyn  till barns rätt rill liv, god häl;a, utvackling,  säkerl"'ie:ach  öv=rlevnad,  namligen.

"E7 1/: har tagit hänsya  till de barn som :år i bel"iov asi särskilt  stöd,

nämligea.

3. Finnsdetintressekonfliheri  dennafråga?

a  ne3

aja,  närnligen'

4.Har  barns  egna åsiktertagits  tillvarai  dennafråga?

a Ne3, rnoUva'a »iarför;

5 . BAKA:

a  avstår  at  ytra  sig

[]  harinte  aiskuter-at  frågan

@ hao inte tagit beslut  i frågan

6. Slutsats

En samrnanfattande  arialys av beshitets  konsekvenser  ft'r  barp: LANDS.<RONA FORSAn,i1Ll:NG

"k. 2017 -11- g 8
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Posflista fF. '2(.:' Ifj.  / <;[f
Pmcess / /

Diarienr pT -  2_ 0 ! F)__ L/ '7--

Svenska kyrkan  +
LANDSKRONA  FORSAMLING

BARNKONSEKVENSANALYS

Beslut  i: Kyrkorådet Ärendets  namn:  Flyttbidrag  scouterna

l. Beslutet  berör:

a) enskilt  barn

b) barn  i allmänhet

c) endefinierad  gnipp  barn,  nämligen  3- (C'p(  l G PY'Cr / fö-Cl t 'z-[':" [j'71'  "j""""(  ('\'aa"-'
d) barn  berörs  inte  alls  av ärendet,  vare  sig  direkt  eller  indirekt  därför  att

2. Barn  berörs  direkt  eller  indirekt  av denna  fråga  och  vi  har  satt  barns  bästa  ifrämsta

rummet  på följande  sätt:

a) vi  har  tagit  hänsyn  till  barns  sociala,  ekonomiska,  kulturella  och  andliga  rättigheter  på

b) vi  liar  tagit  hänsyn  till  barns  rätt  till  liv,  god  hälsa,  utveckling,  säkerhet  och  överlevnad  på

fö5ande sätt:

c) vi har tagit hänsyn tilI de bam som är i behov av särskilt stöd på fö5ande sätt:

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

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

/j"'St"ititf-,l1t'ia1av'-./lr/(s5'l'(('1)ri<((,4'ay

5. Slutsats

Sammanfattande  analys  av beslutets  konsekvenser  för  barn:

eÅ"' - ki.7t[-tcvteig<[b
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' Posllisla fT.  a2C' i8, / 'lt"

Process /,"
I

D:ar:enr :-p - 2z) ),C -ti 7' I

Svenska  kyrkan
LANDSKRONA  FöRSAMLING

BARNKONSEKVENSANALYS

Beslut  i: Kyrkorådet Ärendets  namn:  Byte  av bank

1. Beslutet  berör:

a) enskilt  barn

b) barniallmänhet

c) en definierad  gnipp  barn,  nämligen

d) barn  berörs  inte  alls  av ärendet,  vare  sig direkt  eller  indirekt  därför  att

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

rummet  på följande  sätt:

a) vi  har  tagit  hänsyn  till  barns  sociala,  ekonomiska,  kulturella  och  andliga  tättigheter  på

fö5ande sätt:

b) vi  har tagit  hänsyn  till  barns  rätt  till  liv,  god  hälsa, utveckling,  säkerhet  ocli  överlevnad  på

fö5ande sätt:

c) vi har tagit hänsyn till de barn som är i beliov av särskilt stöd på fö5ande sätt:

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

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

5. Slutsats

Sammanfattande  analys  av beslutets  konsekvenser  för  barn:  Ärendet  rör  inte  barn  specifikt.


