
Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkorådet 2019-03-06

Plats  och  tid

Beslutande

Landskrona  församlingshem,  Artillerigatan  2, Landskrona

Onsdag  2019-03-06,  k118:00

Sune  Karlsson,  ordf

Marie  Rudolfsson

Marie  Nie1s6n

Irene  Kunosson

Eva  Engkvist

Anita  Svärdh

Ann-Marie  Andersson

Jörn  Jönsson

Eva-Lotta  Grant6n,  kyrkoherde

Ersättare Lars  Callmer

Ida  Boström

Sid  1 av 10

Övriga  deltagare

Utses  att  justera

Justeringens  plats

Elisabeth  Persson,  kanslichef

Leif  Alfredsson,  kyrkogårdschef

Maiia  Sääw,  sekreterare

Marie  Nie1s6n

BEVIS

Justering  har  tillkännagivits  genom  anslag

Organ

Sammanträdesdatum  2019-03-06

Datum  för  anslagets  uppsättande  I "loS )"l Datum  tör  anslagets  nedtagande  l"iOkalO  S

Förvaringsplats  för

protokollet  Kyrkojörvaltningens  exp,  i igatakrona

Underskrift , Z!4'7

Jusiei'andes  sign

k(/\)

Utdi'agsbestyrkande



Landskrona  församling

Kyrkorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-03-06

Sid 2 av  10

Kr  % 15

Sammanträdets  öppnande

Ordföranden  hälsar  alla  välkomna  och  förklarar  saminanträdet  öppnat.

Kr  % 16

Upprop  och  val  av  justerare

Förrättas  upprop  varefter  Marie  Nielsfö  utses  att  justera  dagens  protokoll.

Justerandes 4n
ux)

Utdi'agsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 3 av 10
Kyrkorådet 2019-03-06

Kr  % 17

Anmälningsärenden

Föreligger  protokoll  från  arbetsutskottet  190214  samt  kyrkorådet  180306.

Kyrkoherde  Eva-Lotta  Grant6n  anrnäler  tjänsteskrivelse  Beslut  angående  tjänstgöring  av präst

eller  diakon  utan  egen  tjänst  i Landskrona  församling  (diarienummer  FF-2019-44).

Kyrkoherden  anmäler  även  att Landskrona  församling  av stadsbyggnadsförva1tningen  erhållit

möjlighet  till  grannehörande  inför  att Fröjdenborg  ska byggas  om  till  LLS-boende.

Församlingen  har  inget  att invända  mot  detta  och  kommer  inte  uttala  sig i frågan.

Kyrkogårdschef  Leif  Alfredsson  aru'näler  att Landskrona  församling  i Ottarp  enligt  ett servitut

från  1990,  får  vatten  ifrån  fastigheten  Helsingborg  Ottarp  2:1,  Ottarpsvägen  308,  Tågarp.

Församlingen  har  inte  betalat  för  vattnet  eller  bidragit  ekonomiskt  till  drift  och  underhåll  av

anläggningen.  Fastighetsägaren  Pia  Alexius  har  låtit  utföra  nödvändiga  reparationsarbeten  och

bytt  vattenpumpen  hösten  2018  efter  det  att pumpen  havererat.  Kostnaderna  för  detta  täcks

endast  delvis  av gällande  försäkring.

Parterna  är överens  om att Landskrona  församling  ska ersätta  ägaren  till  fastigheten

Helsingborg  Ottarp  2:1 med  det  belopp  som  inte  täcks  av  försälaingen.

Parterna  är vidare  överens  om  att de fortsatta  mellarföavandena  kring  det gemensamma

vattenuttaget  ska regleras  genom  ett särskilt  avtal  om  gemensamhetsanläggning.

Kyrkorådet  beslutar

att lägga  protokollen  samt  arunälningsärendena  till  liandlingarna.

Justei'andes  sign

'x ),.,tU

Utdi'agsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kyrkorådet 2019-03-06
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Information

Kyrkogårdschefen  inforz'nerar  om  att den  nya  arbetsledaren  på kyrkogårdsförvaltningen,  Mats

Hermansson,  nu  har  påbörjat  introduktionen  på sin  nya  tjänst.

Vidare  informerar  kyrkogårdschefen  om  att ombyggnationen  av minnesrummet  i stort  sett  är

Klar.  Ruinrnet  bör  kunna  tas i bruk  nästa  vecka.

Kyrkoherden  informerar  om  att omgestaltning  av Sofia  Albertina  pågår.  Stolarna  är på plats

och  under  gårdagen  flyttades  dopfunten  till  sin  nya  plats  nedanför  trappan.  Förvaringsskåp  ska

tillverkas  så material  som  inte  används  så ofta  kan  ställas  undan.

Kodlås  har  satts  på dörrarna  upp  till  läktaren.

Justerandes  sign
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Utdragsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkorådet 2019-03-06

Au % 19/190214

Kollektredovisning  kvartal  4 2018

Föreligger  kollektredovisning  för  kvartal  4 2018.

Sid 5 av 10

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  besluta

att godkänna  kollektredovisning  kvartal  4 2018.

Kr  % 19

Kollektredovisning  kvartal  4 2018

Kyrkorådet  beslutar

att godkäru'ia  kollektredovisning  kvartal  4 2018.

Justei'andes  sign

x l-ÅD

Utdi'agsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkorådet 2019-03-06

Au % 20/190214

Kollekter  utan  beslut

Föreligger  följande  församlingskollekter  utan  beslut

181104

181117

181215

181216

181222

181224

181229

181231

181231

190113

190127

S:t  Johannes

Sofia  Albertina

Sofia  Albertina

Borstahusens  kapell

Sofia  Albertina

Sofia  Albertina

Sofia  Albertina

Sofia  Albertina

S:t  Tobs kyrka

Borstahusens  kapell

Ottarps  kyrka

Svenska  kyrkans  internationella  arbete

Barncancerfonden

Svenska  kyrkans  internationella  arbete

Svenska  kyrkans  internationella  arbete

Svenska  kyrkans  internationella  arbete

Svenska  kyrkans  internationella  arbete

Svenska  kyrkans  internationella  arbete

Svenska  kyrkans  internationella  arbete

Svenska  kyrkans  internationella  arbete

Församlingens  diakonala  arbete

BRIS

Sid 6 av  IO

Arbetsutskottet  rekommenderar  kyrkorådet  besluta

godkänna  de redan  upptagna  försam1ingskol1ekterna.

Kr  % 20

Kollekter  utan  beslut

Kyrkorådet  beslutar

godkäru'ia  de redan  upptagna  församlingskollekterna.

Justerandes  sign

!4 pL

Utdragsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kyrkorådet 2019-03-06
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Församlingskollekter  Sofia  Albertina  kyrka

Föreligger  kollektförslag  för  Sofia  Albertina  kyrka  våren  2019:

20190310  (lifastan)  diakoniniLandskrona

20190317  (2 i fastan)  P 27 "Kunskap  till  trygghet  och  mat"

20190330  (Konfin'nation!!!)  interi'iatione1ltprojektbestämsavkonfiri'nationsgtuppen

20190407  (5 i fastan)  diakonin  i Landskrona

20190418  (skärtorsdag)  Killan

20190419  (långfredag)  (sjömanskyrkaniHBG)

20190421  (Påskdagen)  DiakoniniLandskrona

20190505  (3 ipåsktiden)  P 135 "Barn  ska slippa  bo på gatan"

20190602  (sönd  f  pingst)  P 30 "livsviktig  vård  för  Palestinier"

20190609  (pingstdagen)  Diakonin  i Landskrona

20190616  (Hel  tref) Tellus  i Landskrona

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  besluta

att godkänna  kollektförslaget  för  Sofia  Albertina  kyrka.

Kr  % 21

Församlingskollekter  Sofia  Albertina  kyrka

Kyrkorådet  beslutar

att godkänna  kollektförslaget  för  Sofia  Albertina  kyrka.

En barnkonsekvensana1ys  liar  upprättats,  diarienurnrner  FF.2019.226.

Justei'andes  sign
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Utdi'agsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kyrkorådet 2019-03  -06

I'FZl?-

Svenska kyrkan@
LANDSKRONA  Fe)RSAMLING

BAKA  Landskrona

Diarienummer: Ärendsts  namn:

1. Berör  baslutet

Landskrona församling

2019 -02- 2 8
Posllislil pf,2,0M.  2;'(p
Procesi' /. -/""
Diarien+ pr-()JH1-8

abarn  berörs  inte  a»i ärendet,  vare sig direkt  eller  indirekt.
På vilket  sätt  berörs  inte  barn:

2. Om  ja,  på vilket  sätt  berörs  barn  av denna  fråga?  Innebtir  förslaget  att:
u vi har satt  barns  bästa  i främsta  rummet,

nämligen:

nlvi  har tagit  hänsyn  till barns  sociala,  ekonomiska,  kulturella  och andliga  räktigheter,  nämligen:

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

2vi  har tagit  hänsyn  till de barn  som äri  behov  av särskilt  stöd,
nämligen:

3. Finns  det  intressekonflikter  i denna  fråga?
gnej

[]ja,  nämligen:

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

*Ja,  beräkta  liur  det  skett:  f5A3fl- odn 1ton"f;rnaa4å

aNej,  motivera  varf6r',

5. BAKA:

Qhar  diskuterat  frågan

Oavstår  att yttra  sig

nliar  inte diskuterat  frågan

ahar  inte  tagit  beslut  i frågan

6...ö%«rigFtåsf,oImt,BThA!,(AldvViIljti,ll4IIglaVt:,IIV:ren,de,t(: lC,,,,,J,  sO, ,,,St,  Å(,,
7. Slutsats

En sammanfattande  analys  av beslutets  konsekvenser  för  barn:

IJusterandes sign

l%

I

I '!f l_I)

Utdragsbestyrkande
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Landskrona  församling SAMMANTRÅDESPROTOKOLL

Kyrkorådet

Kr % 22

2019-03  -06

Kyrkvärdar  Sofia  Albertina  samt  Härslövs  kyrka

Föreligger  förslag  på nya  kyrkvärdar:

Sofia  Albertina  kyrka

Emma  Ahlm

Bitte  J Halldin

Camilla  Prenning

Ralf  Rhode

Härslövs  kyrka

Aru'i-Marie  Nilsson

Kyrkorådet  beslutar

Sid  9 av IO

att godkänna  kyrkvärdarna  för  Sofia  Albertina  samt  Härslövs  kyrka.

Justerandes  sign

'z
I
I 'pL-

j Utdi'agsbestyrkande
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Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kyrkorådet 2019-03-06

Kr  % 23

Övrigt

Marie  Nie1s6n  tackar  för  den  intressanta  och  välorganiserade  kulturkvällen  Kyrkans  silver

som  hölls  i Sofia  Albertina  kyrka  föregående  kväll.

Kyrkoherden  informerar  om  att  komminister  Ewa  Björnberg,  som  ska  gå i pension,  koini'ner

att  avtackas  i högmässan  i Sofia  Albertina  kyrka  söndagen  den 17 mars  och  att ledamöterna  är

hjärtligt  välkoinna  att delta.

Kr  % 24

Sammanträdet  avslutas

Ordföranden  tackar  för  visat  intresse  OC1] förklarar  sammanträdet  avshitat.

Justei'andes  sign
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Utdi'agsbestyrkande


