
Landskrona  församling SAMMANTRÅDESPROTOKOLL

Sid  1 av 10
Kyrkorådet 2019-09-04

Plats  och  tid

Beslutande

Ersättare

Landskrona  försan'ilingsliem,  Artillerigatan  2, Landskrona

Onsdag  2019-09-04  K118.00

Sune  Karlsson,  ordf

Marie  Rudolfsson

Marie  Nie1s6n

Lars  Callmer  ers för  Irene  Kunosson

Eva  Engkvist

Anita  Svärdh

Ann-Marie  Ai'idersson

Jörn  Jönsson

Ingrid  Bengtsson  ers för  Anders  Lindblom

Eva-Lotta  Grant6n,  kyrkoherde

Ida  Boström

Rune  Kronvall

Övriga  deltagare

Utses  att  justera

Justeringens  plats

Peter  Grims,  fastiglietsclief

Madeleine  Anderberg  e) 64-66

Maria  Sääw,  sekreterare

Ai'in-Marie  Andersson

Kyrkoförva1tningenr-Ö;-p-,  Artilleri

Underskrifter  Sekreterarc Paragrafer  64-72

Ordförande

Justerande

BEVIS

Justering  har  tillkäi'uiagivits  genom  anslag

Organ

Sammanträdesdatum  2019-09-04

Datum  för  anslagets  uppsättande  l%'lI  K Datum  för  anslagets  nedtagande

Förvaringsplats  för

protokollet Kyrkolörvaltningei lArti  4, Landskrona
/'

Undersk  ift  ,/  ['['  "

l"llccn

Justerandes  sign

,4f1-#

Utdragsbeslyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 2 av 10

Kyrkorådet 2019-09-04

Kr  % 64

Sammanträdets  öppnande

Ordföranden  hälsar  alla  välkomna  och  förklarar  sammanträdet  öppnat.

Kr  % 65

Upprop  och  val  av justerare

Förrättas  upprop  varefter  Ann-Marie  Andersson  utses  att  justera  dagens  protokoll.

Justerandes  sign

l R-i";"t

Uldragsbeslyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 3 av 10
Kyrkorådet 2019-09-04

Kr  % 66

Vänförsamling  Tanzania

Madeleine  Anderberg  från  Lunds  sti'ft  infori'nerar  om  möjliglieten  att samarbeta  med  en

vänförsamling  i Nordöstra  stiftet,  Evangelisk  Lutlierska  kyrkan  i Tanzania  ocli  biskop

Steplien  Munga.  Madeleine  inforinerar  om stiftets  olika  pi-ojekt  mect bland  annat  skolor  i-ör

bani  med  särskilda  beliov,  secondary  scliool  där  man  ritbildar  blivande  ledare  i kyrkan  san"it

mentalsjukluis,  utbildning  av evangelister  saint  nya  kyrkor  SOI]]  byggs.

Justei'andes  sign

'A /9-i1#

Utdragsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 4 av  10

Kyrkorådet 2019-09-04

Kr  % 67

Anmälningsärenden

Ordförande  Sune  Karlsson  ai'unäler  protokoll  från  kyrkorådet  190612  samt  protokoll  från

arbetsutskottet  190612  0C1] 1 90822.

Sekreterare  Maria  Sääw  ai'unäler  tackbrev  för  kollektgåvor  från  Killans  Bönegård  samt  Läkare

utan  gränser.

Kyrkorådet  beslutar

att lägga  protokollen  samt  ai'unälningsärendena  till  handlingania.

Justei'andes  sign

'u i)-h'[t

Utdragsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 5 av  IO

Kyrkorådet 2019-09-04

Kr  % 68

Information

Kyrkoherde  Eva-Lotta  Grantfö  infort'nerar  om  att den  nya  liöstbroschyren,  som  alla  ledamöter

fått,  nu  är klar.

Vidare  infori'nerar  kyrkoherden  om  att som  meddelats  per  email  konu'ner  kyrkorådet  den

fjärde  december  tidigareläggas  och  i stället  liållas  den  27 november.

Föregående  söndag  emottogs  de nyanställda  i Sofia  Albertina  kyrka  vilket  var  mycket

uppskattat.

Fastiglietscl'ief  Peter  Grims  infori'nerar  om  att Drags  Plåt  AB  liar  kontrakterats  för  att  byta  tak

på  krematoriet.  Då  takbytet  efter  skadegörelse  i december  nu även  omfattar  tornen  kommer

kostnaden  bli  ungeför  15%  högre  än vad  som  budgeterats.  El]  del  av detta  kommer  emellertid

att  täckas  av ersättning  från  försäkringsbolaget.

Handlingar  för  ombyggnationen  av församlingsliemmet  håller  på att tas fram.  Efter  det

kommer  fastighetscl'iefen  ta in  anbud  OCl] antagen  entreprenör  samt  total  entreprenadsumma

läggs  fram  till  arbetsutskottet  den  13 november,  kyrkorådet  den  27 november  och  slutligen

kyrkofullmäktige  den  Il  december.

I november  kommer  församlingen  liålla  en loppmarknad  med  saker  som  inte  längre  används,

till  förmån  för  diakonin.  Under  december  månad  kommer  verksamheteriia  i

församlingshemmet  flytts  till  Joliannesgården,  Borstaliusens  samlingssal  samt  Sofia  Albeitina

kyrka.

Ordförande  infori'nerar  om  att  kyrkorådets  sammaiiträde  i oktober,  den  10 oktober  (obs  -  en

torsdag)  kommer  att hållas  i Johani'iesgården  så att  ledamöteriia  får  möjligliet  att  titta  på det

ombyggda  visningsruini'net.

Justei'andes  sign

'3å ;fZ1-tt7?

Uldragsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 6 av 10

Kyrkorådet 2019-09-04

Au % 89/190822

Medgivande  om  annan  musik  vid  huvudgudstjänsten  den  åttonde  september  i Sofia

Albertina  kyrka

Föreligger  förslag  om  att göra  en "mässa  i mässan"  under  orgelfestivalen  i Sofia  Albertina

kyrka  den  åttonde  september.  I ärendet  föreligger  tjänsteskrivelse,  diarienummer

FF.2019.683.

Arbetsutskottet  rekommenderar  kyrkorådet  besluta

att ge sitt  medgivande  till  att annan  musik  till  kyrkohandbokens  texter  används  vid

liuvudgudstjänsten  den  åttonde  september  i Sofia  Albertina  kyrka.

Kr  % 69

Medgivande  om  annan  musik  vid  huvudgudstjänsten  den  åttonde  september  i Sofia

Albertina  kyrka

Domkapitlet  l'iar  bifallit  Landskrona  församlings  ansökan.

Kyrkorådet  beslutar

att ge sitt  medgivande  till  att ai'inan  musik  till  kyrkohandbokens  texter  används  vid

liuvudgudstjänsten  den  åttonde  september  i Sofia  Albeitina  kyrka.

E1] barnkonsekvensana1ys  liar  upprättats.

Justei'andes  sign

x /9 -Hy.?

Uldi'agsbestyrkande



Landskrona  flirsamling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkorådet 2019-09-04

Sid 7 av  10

Svenska  kyrkan
LANDSKRONA  FORSAMLING

Landskrona församling

2019 -08- 1 9
posii:iiia ?F.:2dM.  (ri65

lYocess 3, /
Dia+miu pJ_ -6

Ärende  till Landskrona  kyrkoråd

SAMMANTRÅDESD)nllM

2019-08-22

HANDLÄGGARE

Eva-Lotta  Crrant6n

ARENDE

ÅREN:)eNUlvlMER  DlARENliMMER

Ange  ärendeiuinirrier

i]  BESLUT  []  D18KUSS10N  [J BARNKONSEKVENSANALYS
GENOMFORD

n  ANMÄLAN  O INFORMAnON

Medgivande  om annan musik  vid  huvudgudstjänsten  den 8 septei'nber  i Sofia  AJbertina  kyrka

Beslutsförslag

KYrkorådet  8e.r Sitt medgivande  till  att annall  rnuSik till  0rkOhan(lbOkenS  texter  allVändS Vid
liuvudgudstiänsten  den 8 septeinber  i Sofia  Albertina  kyrka.

Ärendebeskrivning  []  Bllaga

Under  orgelfeslivalen  deti 8 septeml»er  2019 vill  vi göra en "nnässa i mässiin"  i Sofia.  Det  betyder  aLt

de sjungna  mässdelania  byts ul ut inot  n'iässatser (för  soloröst  ocli  orgel, op. 62) av Josef  Rlieinberger.

Dessa framföi's  av sopransolist  ocli  orge1 (Kyrie,  Gloria,  Graduale,  Credo, Saiictus,  Benedictus,  Agi'ius

Dei).

nnligt  KO 18 kap. (i6  a %'  kyrkoherden  Fatla be'lut  om detta efter  saniråd ined kyrkomusiker  ocli
medgivande  av försiunlingens  kyrkoräd.  Beslulet  ska annfölas  till  donikapitlel

föndakmna föi'samllng

POSTADRESS. Art1fle+5a1an 4, 26'1 33. Box 3B4. 2(1123 Landskrona
TT-EFON:  l 46(41 8)57 400

Justei'andes  sign

r=« [l_-fi#

Utdragsbcstyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 8 av  10
Kyrkorådet 2019-09-04

Landskrona församling

2019 -09- 0 3

Postusia pp, Q-OIQ. '3f
Procesb /,/
Dlarlem (-(- -g_ä  'F-Q[)

Svenska  kyrkan
LANDSKRONA  FöRSAMLING

BARNKONSEKVENSÅNALYS

1. Beslutet  berör:

a) enskilt  barn

b)  barn  i allmänhet

c) en definierad  gnipp  barn,  nämligen

Qbarn  bez'örs inte  al]s  av ärendet,  varc  sig  årekt  eller  indirekt  därf?5r att
r

2. Barn  direkt  eller  indtrekt  denna  ocli  vi  har  satt  barns  biista  i fr!imsta

ruinmet  på följande  sätt:

a) vi  har  titgit  hänsyn  till  barns  sociala,  ekonomiska,  kulturella  och  andliga  rättiglieter  på

föl.jaiide  sätt:

b) vi har  tagit  fiänsyn  till  bai'iu  rätt  till  liv,  god  Mlsa,  utveckling,  säkerhet  ocli  överlevnad  på

fö5ande  stftt:

c) vi liar tagit hänsyn ti]l de barn som är i lieliosi )1V särskilt stöd på fö5aiide sätt:

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

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

5. Slutsats

Sammanfattaiide  analys  av l»eslutets  konsekvenser  för  bani:

Justei'andes  sign

% l#']-? Uld"gSbeS'kdll" I



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 9 av 10

Kyrkorådet 2019-09-04

Au % 90/190822

Kyrkvärdar  Sofia  Albertina  kyrka

Föreligger  förslag  om  nya  kyrkvärdar  i Sofia  Albertina  kyrka.  Marie  Nie1s6n  deltar  inte  i

beslutet.

Ulf  Hofvendalil

Inga-Lill  Isgren

Anne  Snilsberg

Kerstin  Zirnig

Poul  Lorenzen

Marie  Nie1s6n

Arbetsutskottet  rekommenderar  kyrkorådet  besluta

att godkäi'ina  de nya  kyrkvärdariia  i Sofia  Albertina  kyrka.

Kr  % 70

Kyrkvärdar  Sofia  Albertina  kyrka

Marie  Nie1s6n  deltar  inte  i beslutet.

Kyrkorådet  beslutar

att  godkänna  de nya  kyrkvärdarna  i Sofia  Albertina  kyrka.

Justei'andes  sign

'( /fi)M

Uldragsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SidlOavlO

Kyrkorådet 2019-09-04

Kr  % 71

Övrigt

Marie  Rudolfsson  framför  liur  roligt  det var  att se reklam  för  drop  in vigslarna  den

14 september  på den  stora  elektroniska  anslagstavlan  vid  infarten  till  Landskrona  på vägen  till

kvällens  sammanträde.

Kr  % 72

Sammanträdet  avslutas

Ordföranden  tackar  för  visat  intresse  ocli  förklarar  sammanträdet  avslutat.

Justerandes  sign

% 5-p1-#

Uldi-agsbestyrkande


