
Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkorådet

Plats  och  tid

Beslutande

Ersättare

2019-04-24

Landskrona  församlingslien'i,  Artillerigatan  2, Landski-ona

Onsdag  2019-04-24,  k118:00

Sune  Karlsson,  ordf

Marie  Rudolfsson

Marie  Nie1s6n

Irene  Kunosson

Eva  Ei'igkvist

Aiiita  Svärdli

Aiui-Marie  Andersson

Kuit  Andersson  ersättare  för  Jöni  Jönsson

Eva-Lotta  Grant6n,  kyrkol'ierde

Lars  Callmer

Ida  Boström

Sid 1 av 31

Övriga  deltagare Elisabetli  Persson,  kansliclief

Leif  Alfredsson,  kyrkogårdschef

Peter  Grims,  fastighetsclief

Maria  Sääw,  sela'eterare

Utses  att  justera Irene  Kunosson

Justeringens  plats Kyrkoförva1tt'iingens exp, Artilleiigatan  4, L3ndskrona

Underskrifter  Sela'eterare Paragrafer  25-42

Ordförande

Justerande

Justering  har  tillkännagivits  genom  anslag

Organ

Sammanträdesdatum  2019-04-24

Datum  för  anslagets  uppsättande  Datum  för  anslagets  nedtagande

Fön'aringsplats  för

protokollet  Kyrkoförvaltningens  exp,  Artillerigatan  4, Landski-ona

Underskrift

Maria  Sääw

Juslerandes  sign Utdi'agsbeslyrkande



Landskrona  församling

Kyrkorådet

Kr  % 25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-04-24

Sid 2 av 31

Sammanträdets  öppnande

Ordföranden  liälsar  alla  välkomna  ocli  förklarar  sammanträdet  öppnat.

Kr % 26

Upprop  och  val  av  justerare

Förrättas  ripprop  varefter  Irene  KllIIOSSO1]  ritses  att  justera  dagens  protokoll.
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Kyrkorådet 2019-04-24

Kr  % 27

Anmälningsärenden

Föreligger  protokoll  från  arbetsutskottet  190313  ocli  190410  samt  kyrkorådet  190306.

Kyrkorådet  beslritar

att lägga  protokollen  till  liandlingariia.
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Kyrkorådet 2019-04-24

Kr  e) 28

Information

Ordförande  Sune  Karlsson  infon'nerar  om  att  lian  efter  föregående  arbetsutskott  besökte

BAI(A-givppen,  den  gitipp  med  baian ocli  ungdomar  som  ledda  av församlingspedagog

Helena  Eriksson  gör  många  av församlingens  barnkonsekvensanalyser.  De  liade  ett  trevligt

möte  ocli  ordförande  rippfattade  ungdomama  som  mycket  engagemde  ocli  villiga  att delta  i

församlingens  arbete  ocli  aktiviteter.

Kyrkolierde  Eva-Lotta  Grant6n  inforinerar  om  att  l'ion  ocli  kyrkogårdsclief  Leif  Alfredsson

l'iaft  det  årliga  mötet  med  begravningsbyråeriia.  Samarbetet  fimgerar  bra  OCl] vid  n"iötet

infoiinerade  kyrkolierden  om  de nya  begravningstider  församlingen  kommer  att erbjuda  i lföst

då det  blir  två  begravningstider  på  måndagar  ocli  fredagar  ocli  en om  dagen  tisdag,  onsdag

ocl'i  torsdag.  Prästeriia  kommer  då ta begravningar  enligt  ett  ruIIande  sclien'ia  i stället  för  att lia

fasta  begravningsdagar  som  mi.

Vid  mötet  diskuterades  också  att Spotify  företag  tagits  bort  ocli  att församlingen  därför

måste  följa  lagari'ia  kring  detta.

Fastigl'ietsclief  Peter  Grims  infori'nerar  om  att det  nya  visnings-  och  tvagningsrununet  nu  är i

bruk ocli fungerar bra. Någon sorts texitilier  ska sättas upp för att lätta ll1)l)  det ai'uiars  kala
rummet samt verka 5uddämpande. Kyrkogårdsutskottet  inledde sitt förra sammanträde med
ett studiebesök  i visningsrummet.

Vidare  infori'nerar  fastiglietschefen  om  att  på S:t  Tobs kyrka  pågår  just  puts  ocli  omkallaiing

av fasaden. Landskrona församling  liar blivit  bevi5ade kyrkoantikvarisk  ersättning för detta
arbete.

/\Å
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Sid 5 av 31

Kyrkorådet 2019-04-24

Au % 41/190410

Årsredovisning  2018

Föreligger  årsredovisning  för  2018.  Kansliclief  Elisabetli  Persson  'ii5rcdrar  årsredovisningen

samt  svarar  på  ledamöternas  frågor.

Ett  fåtal  mindre  justeringar  i texten  kommer  att göras  iiuian  kyrkorådets  sammanträde.

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  rekommendera  kyrkofullmäktige

att godkänna  årsredovisning  2018.

OBS!  För  att  årsredovisningen  ska  kunna  godkännas  är  det  viktigt  att  samtliga

ordinarie  kyrkorådsledamöter  närvarar  vid  sammanträdet  den  24 april.

Kr  % 29

Årsredovisning  2018

Kyrkorådet  rekommenderar  kyrkofiillmäktige

att godkäi'uia  årsredovisning  2018.
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Kyrkorådet 2019-04-24

Au  e) 42/190410

Verksamhetsuppföljning  2018

Föreligger verksan'i1ietsuppfö5ning för 2018. I(yrkolierden  föredrar
verksamlietsuppfö5ningen  samt svarar på ledamöteianas frågor. Till  verksaml'ietsuppfö]jningen
kommer  göras  ett  tillägg  om  barni'nusikundervisning  samt  några  mindre  redaktionella

ändiingar  innan  kyrkorådets  samtnanträde.

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  rekommendera  kyrkofullmäktige

att godkäi'uia verksamlietsuppfö5ning  2018.

Kr  % 30

Verksamhetsuppföljning  2018

Till  verksam1ietsuppfö5ningen kommer göras ett tillägg  om bariunusikrmdervisning  samt
äi'idring  av färgen  på  några  rubriker  ii'u'ian  kyrkofiillmäktiges  sammanträde.

Kyrkorådet  rekommenderar  kyrkofullmäktige

att godkäi'uia  verksam1ietsuppfö1jning  2018.

Ju tei'  n  's  ign  t Uldragsbeslyrkrmde
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Kyrkorådet 2019-04-24

Au fi 43/190410

Församlingsinstruktion

Föreligger  rippdaterad  försam1ingsinstiuktion  för  Landskrona  församling.  Kyrkol'ierden

föredrar  försam1ingsinstruktionen  samt  svarar  på  ledai'iiöteriias  frågor.  Några  mindre  tillägg

kommer  att göras  ii'uian  kyrkorådssan'imanträdet  ocli  försam1ingsinsti'uktionen  kommer  även

skickas  till  prostei'i  för  feedback.

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  rekommendera  kyrkofullmäktige

att godkänna  försam1ingsinstruktionen  för  Lai'idskrona  församling.

Kr Ffi 31

Församlingsinstruktion

Prosten  liar  läst  församlingsinstnaktionen  ocl'i  anser  den  liålla  liög  kvalitet.  Ett  par  siffror

gällande  medlemsantal  i kransbyariia  koini'ner  justeras  innan  kyrkofiillmäktiges  sammanträde.

Kyrkorådet  rekommenderar  kyrkofullmäktige

att godkäi'u'ia  försam1ingsinstruktionen  för  Landskrona  församling.

Just'a de n 2
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Kyrkorådet 2019-04-24

Au Ffi 31/190313

Prioriteringar  i budgetprocessen  2020-2022

Föreligger  förslag  för  prioriteiingar  i budgetprocessen  2020-2022.  I ärenden  föreligg,er

tjänsteskrivelse  diaiienuminer  FF.2019.219.

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  rekommendera  kyrkofiänäktige

att anta  liållbarhet  ocli  'i'nission  som  prioiiteringar  i budgetberedningen  för  perioden

2020-2022  med  de bilagda  forinuleringania.

Kr  8, 32

Prioriteringar  i budgetprocessen  2020-2022

Kyrkorådet  rekoininenderar  kyrkofiå'näktige

att anta  liållbarliet  ocli  mission  som  prioriteringar  i budgetberedningen  för  perioden

2020-2022  med  de bilagda  formuleringatna.

Jstei  n e sign
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Svenska kyrkan  I
LANDSKRONA  FöRSAMLING

Ärende  till Landskrona  kyrkofullmäktige

8Atllt,!ANTRfiDE8DATUM : Atier;'oisi+W«iÖ

2019-05-15

HÅl-lDlÅG(iArlE

i Ange  tirendciiummer

' ö  BE8LUT i  DlSKU"iSION

Eva-LotLa  Grant6n 0 ANMÄI.AN []  INFORMATION

Äp-ewoe

Prtoriteringar  i t+udge(processen  2020-2022

Dlfi.Rlr.Nl,MMER

Ange  diarienuinmer

Beslutsförslag

Att anta  hållbiirhet  och  niission  som  prioriteringar  i btidgctberedi'iingen  för  periodcn

2020-2022,  med  de bilagda  formuleringarna.

Årendebeskrgvning

Prioriteringar

I.iindskrona  försan'ilings  prioriteringar  tfr de oinråden  som  Landskrona  tötsamling  scr  som åskil(

viktiga att folcusera på för ait lcomma i r':tt rilclning. Mcd piforiteruyar  menas fokusområden ftjr  atr

tilldela resurser i form ay kompetcns, [id, pengar och parsoiuil, fr5r att riå Laridskroria J2n"sam1jngs mål

under mayida>erioden. Eftersoni resurserna enligt lånBtidsprognosen inte ökiir, saintidigt som

Icostnaderna stiger ärprioriteringarna också ett redskap för att anigöra turordniyrgen j'r

må1up1,fy[le(sety. Prioriteringaipa ska siara i samklang metl församlingens styrdokui'iient,
f'örsamtingsinstriiktionen.Laudskrona  församlingg  prioriteringar  bör  oclcså knyfö  an till  L'iinds  stins
prioritei'ingar,  som  tar rasta på utvecklingen  i on'iv)irlden  natioi'ielll  ocli  på siiflsniiiå.

Lunds  sli[ts  prioriteringar:

PrioriteringMission  -  alt ydveckla missjoriernnde församlingsstrategler krlng
gudstJänst och kyrkliga hand[rngai; undervisntng O('/l läijwygask.ap, rdeellt
engagernang, rek»yterltyg tiil  kp4c1tg 7iänst, med };jälp av kunskap ocli anaiys. Ei-t
mtssionerande frJrsandlngsstrategi inkluderar också d«m som tillhör rncn We.fullt ut
debr  kyrkans //)l.

I'r)or1teririg'Ntlrvarolsai»dtiiJlet  -  en kyrka  som är  ala]visayiihället  och  vtsar  vägen.

Närvaron är eri fölJd av alt vi är kallade till jctJi4ek. Dcil skti S/((. genom samverkarr nrad
qndra  orgmisattoner,  kmskap  och  analys  saint  t[iakoncrlastraIegier.  Oinr'ådei'i  t'Mr

Svem1ca k3ir1can får  externa resurser ska mvecklas, trll exempd inigralion oC/l
integrationsamt  SOC/(/7 ekonoml.

PriorituiizgLedrti*rtp  -  fungerandc jörsamltngar med ett utyiecklcrt 1edarskrtp.
ledarskapet om/;altar alla nivåer ocii syfiar Nli att kyrkan ska blmnstra. Berörda är

k)irlcoherdar och andra anslållda med ledan.tppdrag, ideella samt J2h'(roendeva1da, med
hjr:llp  av  hmskap  och  ana(ys.

PrioriteririgSrtmverkan  -att  mqltggöra fir  kyrlwr att vara kyrka lolca(l. Samverkari
irmeMr att ft)rsandingarna kan l%ga eyi sttlrre del a»i stna remrrser på deyr

Landskrona t?ksamlThg

1'o8i'AmS88. Arllllerklalan 4, 2a'1 sa, BOX 364, 26123 Landskiona
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Svenska kyrkan I
LANDSKRONA  FöRSAMLING

gr'zmdl%gande  u)ipgjjlen. Detta  skaske gerrom adminjsffatlv  smrverkan,  samverkair

1cringfastighelerochsamver'kanmellanJ'Örsamllrrgariyioinövrtgaområden,  medhjälli
av kunskap och analys.

Nulägc
I tidigt3re budgetberec]ningarhar  försiimlingen  angett en Kompassriktntng  samt Färdmedel  (se ncdaii,

OndaSlI illtorna)  för att nå dtt, Vilket  kan S%aS lllOtSVal-Fl Övergtlpande mål OCl1 verksamhetsmål. Dessa
fir doclc !alandade, och det Ymns ingen iiibördcs priotiteiringsordning.

I dislatssioner  under KIL,  med I(]i  underAPT  samt ledningsgruppsineernat flnns en stor
san'mtätnmighet  laig  att Landskrona [örsaznling bör sträva mot en ökad )iållbarhet,  shäl  ekonomisk
(via  en kontrollerad  inbromsning  ay kostnadcr), som gocia] och ekoiogisk.  Dessptoni  bör den andUga
climensionen  avl'iällLiarhet, förstådd som Icyitans gi»ndläggadouppdrag  till  misston s*skilt  bcaktas.
!  verloamhetsplancn  h5r 2019 [oriniilerades  detta:

Medlemsutvecklingen  ikombinalion  med deu ekonomislm utveckiingen  i slor(

påverkar icyrlcans ekonoö,  och av aUt att döma komiricr  intitlctcrna ftån kyrkoavgixlei'i

kontinuerligt  att minska. Det Bx surskilt sannoliLd att generationsväxlingen  blancl
inedlenutiarna  gör att Landslcrona föi'samLing står iiiför  elconoinialcn utiraningar.  Det itr
en utmaning  för  Landsl<rona församling  att påverka den ut-veckiingon och bel'iålla
mcdlenmama  OOI1 få nyfl medlen'u'nar, tiu  exempel g6110m il(t  tMmja  missiOll  OCh

geaom att visa på dct goda aföcte som görs i församlingen.  Samverkan och samordning
inom Svenslca kyrkari  ur oclcså ett ringel%ek område för akt kunna bedriva
I«ostnadgeffekliv, lcvalitaiiv  oc1'i l'albzir  verksan'föet. Detfö g;tller särslcilt inom

fastighetsverksam]icton  och dcn adininisti'ativa  yerksamheten.

Under  20l9  görs cn siirskild  satsnlng pä incdlci'nsinrllctat  relationsbyggandc  ocli

kommtinikation  utifrån  kyrkans miiisionsuppclrag. Mission  ör ett uppdraH inon'i dcn
giundl%gatxde  uppgiflcn.
Målet ur att genom mtssionerande  försanz1irigss1rategie.r tnictudera också dem som
ti[lhöy: men inte fidlt  ut delttr kyrkaris ltv.

,-'vitIys  ocli åt(,firder

Det nnmgår  inte lydligl  vad Kompassriktning  och Färdmedel  innebitr, och lnir de relatcraia till  mleu  i
buclgeten. Den tidigare  Kompassrilctning-  ocli Fäit)medel-beskrivningen  bör dörför  förtydligas,  så att

dcl tydligt ffamgår vad som ur prioriteringtir  och n'il.  Skrivningarna  bör l%as  på olika  nivåcr  som
Prioriteringar  (sommotsvarar  Kompassrilcmtng:), Vcrksaml'ietsinål  och Delmål  (som motsviuaar
(l?ärdmeder). Viasa vilckiga mål salmas ockd,  sorn ett mål för personalpolitiken.  I!n  del av
slcrivningarna  !tt vaga och andra spectfika. Vårdeord  som "hög  kvalitet"  behövcr konkrclisei'iis,
inåJkapital  e[c. är konkreta beslut och rikt.linjer, SOI]1 kan bcskrivas i andra delar i budgeten.

För alt tydliggöra  )yör man utg!l från &  tvft övergripan&  priorlteiingaroii,  som dock relaterar lill
smaråa  enligt  ovnn.

Landskrona  fötsiimlfög

POSTADREg9: Atlll)etialatt  4, 28"1 33. BOX 364, 26123  Iandski'ona

T(:L[ii'ON:  "46(418)57400
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bxxossponp  FöRSAMLING

KOMMENT  ARER  TltL  UPPRÄTT  AD BUDGET  2019

8venska  kyrkan  l landakrona

* Långslktlg och mlll&nbslgt  hållbar förvaik-
nlng

Utveckla  värdena  på kyrkogårdarna

*  SynIlggöraochhaverkaamhe(somliöjer
medlemskapels  v!årde

* Underatryka  dopets  och konflrmatlonens  be-
tydelse

Forts!lt!a  utvecklas  som Fairtrsde-församllng

Fortaätta  utveckla  arbefet  med barnperspek-
i!v

Aktlvt  arbeta  med solidadakt  och progreselvt
föraamllnga-  och mångfaldsarbete

Målsatt  kapllal  är fasks(ällt  till 23 500 000 kro-

'  Kassallkvldilelen  skall enllgt  ffiedelsfolValls
ningsreqlernentei  uppgå  till 5 mlljoner  krorior.

"  Öka millömedvetandet

Bll;iehålla  hög kvalllel  på kyrkogårdama

* Modern,  (3ppen och nåbarinformalion

= Levande @cidstjänsillv; rnedverkai'i av egna
kBrsr och frärnla aft ökat lekmannadelta-
gande

'+ Framhålla  våri  eget kyrkomuslkkunnande

* Medvelandegöraanvändaridetavettlnklu-
slvt  språk-  och blldbruk  Internt  och externi

* 8tärka  den försai'i'iIli'igsvårdande  persona-
lens kompetena  Inom mångfaldsarbe(et

Inlednlng

I företiggande  f6rs1ag tlll budget  2a19 föreslås
aförändrad  kytkoavqm  97 öre per skattekrona
exkltislve  avgift  tlll Lunds stifl.
Från och med 20171nfÖrdes  gemensarn  be-

@ravnlngsavgHt I hela landet, som fastsiälla  ev
Kamniarl<olle(;let.  För år 201 a uppgår  begrav-
ningsavgifien  ilfl 24,2 öre per  skat!ekrona.

Av Rönnebergs kontrakts övriga slu försam-
llngar/paslorat  har  alla utom ett pastorat  foit-
farande  hägre kyrkoavglft  än uandskrona  'Rlr-
samling.

Det målsa!ta  kapltalet  uppgår  tlll 23 5D0 000
kronor  och faslslälldes  2Di2-1  0-'17 av kyrko-
fillmäkilge.  I bokslutek  för 2017 tlversteg  del
egna kapltalet  målkepltalet  med 4!5,8 mll)oner
kronor.

Prognos  över  taxerlngsutfall

Det prellmlnära taxerlngsutfallet är en proO-
noe grundad  på registrerat  deklaratlona-
materlal.  Under  2019 uppbär  församllngei'i
kyrkoavglft  som gindar  slg på 2018 års taxe-
ring, d v g 2017 års Inkotnster.

Ekonoml

Församllngen  skall ha en gOd OOI1 uthålllg
ekonoml.  Rlktlinjer  för de flnanslella  målen
har rastlagts  enllgt  följande:

* nottokostnadsutveckIlng  ! parltel  med
kyrkoayglftens  i.itveckllng

*  värdrisåkrlng  ev de( egna kapltalet

* egeiinnans!erlnO  av investeringar

Personalkostnader

Sammanställnlng  av personalkostnader  2019
redovlsas  I bllagda  personalbtidgeten.  Löna-

öknlngarna  för 201G1 bör In(e översilga  2i3i1/,,i
enllO[ Avtal 201 7. Efter  anelys  av löneutfallet
lämförtmed  personalbudget  20'1(1 och 2017
ser vi att utfallet  år ca 2% n'ilndre än budqe!e-
rat ansm(;). Detta medföra  att I budgetförsmgel
2019 är persorialbudgeten  l'öv församllngs-
verksamheten  nei'räknad  med 2%i.

I förslag  illl budgst  2019 utökas  frlskvåmsbl-

draget  för personalen tlll 3 600 kr/1:+erson O(,I1
år.

I
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Svenska  kyrkan
LANDSKRONA  FORSAMLING

Ett  förslag  för  2020-2022

hif<Sr fi'am!iden  tit.höver  prioriteringaina  formuleras  som positiva  och mätbara bt",dskap:

Ett  folcusomrÅde  som (illdelar  resurser  fflr  iitt  nå målen:

Positiy  utvecIdfög  av medlemsantalet  (som knix miftag gom cn mitiskning  vv rittrudestakteii)

Stategisk  fiistighetsförvaltning,  so+n syftar  till  lägre kostnridcr  (p!i kort  och lång sikf,  Se

stiftetg  gamverkansm!J)

VerkgamhetsutVecl(ling  ii'iktning  InOt (ln biiltrO reSlu:sanvändning  (ekologis]ci  social  OC]l
ekonomiic.  Se stiftets  samverkarysmål,  diir  "bltttre"  förstås  soui att mer resuaser allokeras  till

den grundl%gande  uppgifien.  FörbcgraVtungSVerk8an1heten  bör  "biitti'e"  1a'i7föS till  tydliga
hålllyarhetsmål)

Ökad siinföörigliet  (personalpolitislct  mål, sc stiftels  ledarsl=aq:isml)

l)RIORITERlNG  ÅtlSSION

Ett  fokusomrMe  som tuldelar  resiirser  ftir  att  Ilå niåleni

Ökaktii:nedomenomLaindslcrona  församling

Öka delakLighctcn  hos incdleinmar  oc2» i omvärlden

hikltldera  dem SOlII hala en lägin[engiV  rel)'ltion  till {'örsanilingcn,  sä att vi får flel' deltagare  ocli
nor ideella

Ölcacl. niångfakl,  »ni  ger m;tnniskor  inöjligl'iet  och ium  för  iitt vlixa  och att deRii i
gcmenskapen  i f?5rsam1ingoxi

Dessn  två prioriteringar  hadc  (lå kui'uiat  fa viirsin  "iauta"  i budgctcit,  som en tydlig  inlcdning  till  och
styrning  av vei'laanffieteri  det iiuievarande  budget!lret.

Landskronn  föniiimll+ig

POSTÅORESS:AtlllmTlgalan4i2(l'3:lBöX304,26't23land!ilf}öna

1'ELEFON:  +46(-1'18)5?400

-l (-+)

JtV.rn 2
Uldragsbeslyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid13av31

Kyrkorådet 2019-04-24

Au % 44/190410

Ombyggnad  Landskrona  församlingshem Diarienr:  FF-2018-25

Fastiglietsclief  Peter  Grims  visar  ritningar  samt  kostnadskalkyl  för  ombyggnad  av Landskrona

församlingshem.  I ärendet  föreligger  tjänsteskrivelse,  diaiienummer  FF.2019.320.

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  rekoininendera  kyrkofullmäktige

att rippdra  åt fastiglietscliefen  att ta fram  ett  förfrågningsunderlag  för  uppliandling

av ombyggnation  av delar  av församlingsliemmet  i Landski'ona  till

kontorslokaler.

Kr  S, 33

Ombyggnad  Landskrona  församlingshem Diarienr:  FF-2018-25

Kyrkorådet  rekommenderar  kyrkofiå'näktige

att uppdra  åt fastiglietscliefen  att  ta fram  ett förfrågningsunder1ag  för  rippliandling

av ombyggnation  av delar  av församlingsl'ien'imet  i Landskrona  till

kontorslokaler.

i .iJ-t)=-=-=J

I    /
j1 ffn g(,,,=

Utdragsbeslyrkande
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Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkorådet 2019-04-24

Sid  14  av  31

Svenskakyrkanl
LANDSI<RONA  FÖRSAMlING

Landskrona församllng

2019 -0%- 0 1
Poällk!la pF.,@>r')_ S!!Z'
Procosa J,6
Diarlenr lf-,9j:1/8  4%'

SAMMAHTMOESDATUM ARENDENuMMEFl

2019-04-10

Peter Cirims

ÄRENDE

& BE8LUT

fl  ANMÄLAN

FFU infor  ombyggnad  av :f&tsamungshemmet iLandskrona

 AnBe hendenununer  : xföge ditirietaunmer

i & BE8LUT  : Ö D1SKUS810N :O  B/lRNKONSEKVENSANALY8
I

ifl  ANMÄLAN jö  INFOriWION ! GENOM""RD

Beslutiförslag

Ai'betsutskottet  föreslår kyrkorådet  att föres]åkyrkoillmäktige  att l»esluta att

Uppdra  åt föstigbetscliefen  att ta framelt  förfrågningsundedag  f?5r uppliaiidling  av
ombyggnation  av delar av 1?Srgany]ingsliemmet iLandslcrona  til]  kontorslokaler

Äreimebeskrivning

hi[ed anledning av beslut om ombyggnad  av försniniingshen'unet  iLandskrona  Diu': I'F.2018.1567,
L+cliöver  det tas fmm ete förfrågningsundcrlug  för ombyggnationen  baserat på det Icoslnadsunderlag
ggnt  gatitalhiingsförslag  som presenteras id  Au 2019-04-10. Detta 16r att Jcunna slcicka ut ett
foi-frrigiungsundcrlag  till  tll:VFllda entreprenorer fOr fflba'lntandO aV atlbud på genomtörandet. Ulldel'fög
och fWrs]ag ilr friimtnget  av Bredgatan  arkitelder  med för  branschen gitllandc  kalkylverktyg.
Gestaltningsföi'slag  san'it kalkylunderlag  skickas ut inna'n mötet. Eftcr  anbudsinltande  slcer en
anbudsutvärdering  som uli'nyiinar  i ett tilldelningsbcslut  iued viLLl<ortiL att entxprenörcn  et'håller
uppclragct endast ejter det att kyrkofullmälclige  liar så bcslutat vid fiillmtfldigemötct  2019-10-23
altcri'iativt  vid exföiinsatt  kyrkofullöiktige.

candskronufötsainNng

P08T/1DRESS: Aiullengalan  4, 2[11 93, BOX 384, 28123  LandakTOna

TELEFCIN: +48(41(1)57400

Just  'an'  e 'sign  ,

r I
Utdragsbeslyi'kantlc



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 15 av 31

Kyrkorådet 2019-04-24

Au % 30/190313

Hyra  av  tillfällig  modul  för  församlingsverksamhet  på  Ven

Föreligger  förslag  om  hyra  av  till:föllig  modul  för  försam1ingsverksan'i1iet  på  Ven  i väntan  på

det  peiinanenta  församlingsliuset.  I ärendet  föreligger  tjänstesla-ivelse,  diarienummer

FF.2019.216.

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  besluta

rippdra  till  fastiglietscl'iefen  att  ta fram  möjligheter  OCl] kostnadsunderlag  för

l'iyra  av  tillfällig  modul  eller  barack  för  församlingsverksamhet  vid  S:t  Tobs

kyrka  på Ven  inför  budgetberedningen  för  2020.

Kr  % 34

Hyra  av  tillfällig  modul  för  församlingsverksamhet  på  Ven

Kyrkorådet  beslutar

enligt  arbetsutskottets  förslag  uppdra  till  fastighetscliefen  att  ta fram  möjliglieter

ocli  kostnadsunderlag  för  liyra  av tillfällig  modul  eller  barack  för

försam1ingsverksamliet  vid  S:t  Tobs kyrka  på Ven  inför  budgetberedningen  för

2020.

En  baii'ikonsekvensana1ys  liar  upprättats.

A  f i
Ju tei nd  'gn

(

Uldragsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkorådet 2019-04-24

Sid 16 av  31

, I_arnjskrona försarnli'ng

2019 -03- 0 5
.Po411ä1!1 FF,jlflM,,;ll(+

Procesa-,t2. 6

DlaTilll)T PF-QO('-41)'-

Svenska  kyrkan
LANDSKRONA  FÖRSAMLING

Ärende  till Kyrkorådet

SAMMANTRiIDE8DATUM

20l9-04-24

HANDUGGARS

Eva-Lotta  Grant6n

Thi?6i  - -  -'--

AfisioeNCtM+iyn DIARIENuMMER

Ange  iircndci'iuinmer  Ange  diarientiinmer

E BESLUT a i)ISKu8S10N  O BARNKONSEKVENSANALYS

L] ANMÅLAN , s  INFORMATION  G""o"FÖRo

Hyra  a.v tillföllig  modul  för  försainlingsverksai'iihet  på Ven

Beslutsförslag

Att  uppdra  I-iJl fastighelacbefen  alt ta fratn  möjligbeter  och kosttiadsundcrlag  för  byra  av

tillflillig  modul  eller  barack  för  försainlfögsyerksambet  vid  S:t ibbii  kyi'ka  på Ven  inlör

budgetberedningen  för  2020.

Ärendebeskrivning

Kyrkorådet  liar  beslutat  oni  ctt omtag  när det g(llles byggnalion  av ett föi.iamlingglius  på Ven.

Proccssen  att ta fram  ctt nytt  föi'slag,  dess läge, dimensionering  och utfonnning,  likboin

bygglovsprocess  och sedan själva  uppförandet  kominer  att ta flera  år.

Samtidigt  behöver  ffö'saii'i)ingen  ha en enkel lokal  t6r  föriian'ilingsverksamhet  på V..in. Man  önskar  cn

körvcrksanföet,  möjlighet  till  kyrklcaffe,  lokaler  för  caf6 Jalcob, soi'nmarkyrkoycrksai'nhet,

yäntrumsmöjlighet  för dopföljen  och  biudpar  med mcra.  Diirör  bör  försam]i+igen  rmdersöka

möjligheten  att hyra  en modul  ellor  baraclc undcr  dcn tid som inan  arl>etar med byggproccssen.  r.n

sådan modul  behöver  endast etl. +.illalligt  bygglov,  och under  tiden  den anviinds  rår församlingen

ocksÅ v!trdelull  kunslcap om  liur  att tncr  perinanent  församliiigshus  skullc  kiinna  ut1'ormae ocl'i

p!aceras.

En  sMan  modul  bör  vara  på p5ats inför  sommaren  2020 och nistiglie(scl'»efen  bör  ges i uppdrag  att ia

fi.uri  möjliJieter  ocli  kostnadstmderlag  inför  budgetprocysen  It5r 2020. Begravniiigsverksamhe(ei'is

lokaler  vtd S.t Ibbs  k7rka  berörs  inte  av detta.

lndskiona  törsamllnn
POSTA0RB88: Ailll{erlgatan  4, 261 33. Bt»N :1(14, 2t1123 Landakrona

TELEF0N: 1'4ö(1H8)ö74[!0

i'l

iiJus'%erarl
Illx

_,)Xa,.$" K
Uidragsbeslyrkande



Lanclskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 17 av 31

Kyrkorådet 2019-04-24

Au % 45/190410

Bygglov  för  tillfällig  modul  för  församlingsverksamhet  på Ven

Kyrkorådet  l'iar sedan  tidigare  beslutat  o'i'n  en omstait  i ärendet  där  fastiglietsclief  Peter  Grims

fått  i uppdrag  att i samförstånd  med  Landskrona  stad ta frat'n  omarbetade  byggplaner  för  ett

församlingshus  på Ven  (I(r  8) 7/190206).

Församlingen har nu av biträdande stadsarkitekt Linda Wan'i'iing  fått ett förslag 1)å byggnation

av  församlingslius  men  mer  tid  krävs  för  att utreda  1nir  en byggnad  SOI]'l  passar  församlingens

l»eliov  ocli  samtidigt  rippfyller  koirununens  byggkrav  ska kui'uia  ritas.  Arbetsutskottet  föreslår

därför  att Landskrona  församling  ska ansöka  om  tillfälligt  bygglov  på Ven  för  rippförandet  av

en  temporär  modrd  som  löser  det akuta  problemet  vid  S:t Tobs kyrka.  Det  tillfälliga  bygglovet

komn'ier  att sökas  inför  soininarsäsongen  2020.

Arbetsutskottet  liar  sedan  tidigare  föreslagit  kyrkorådet  besluta  att ge fastiglietscliefen  i ripp

drag  att undersöka  kostnader  för  en tillfällig  modul  vid  S:t Ibbs  kyrka  (j%u S) 30/190313).

Arbetsutskottet  rekommenderar  kyrkorådet  besluta

att uppdra  åt fastiglietscl'iefen  att söka  ett tillfälligt  bygglov  för  rippförandet  av en

temporär  modul  vid  S:t Tobs kyrka  på Ven.

Kr  % 35

Bygglov  för  tillfällig  modul  för  församlingsverksamhet  på Ven

Kyrkorådet  beslutar

att enligt  arbetsutskottets  förslag  uppdra  åt fastiglietscliefen  att söka  ett tillfälligt

bygglov  för  rippförandet  av en temporär  modul  vid  S:t Ibbs  kyrka  på Ven.

En  bat'nkonsekvensana1ys  liar  upprättats.

tWy.r
 i

:': sign  " Uldragsbestyrkandc
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Landskrona  församling

Kyrkorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-04-24

Sidl8av31

ILandskrona församling 2019 -04- 2 3

Postiista FtJgf).  g')(  i

q  - ' Ö
Diamttit f.F  Ol'I  -t20

Svenska  kyrkan  I
LANDSKRONA  FöRSAMLING

BARNKONSEKVENSANÅLYS

Beslut  i: Kyrkorådet  Arendets  namn:  Tillf;il]ig  l]]O(lLlI Vcn

l. Beslutet  berör:

a) enski]t  bani

b) barn  i a]lmäi'föet

c) en definierad @upp  barn, uämligen
d) bain  bere»rs iitte  alls  av 'årendet,  varc  sig  direkt  e]]er  indirekt  cförför  att

2, Barn berörs direkt  ellcr indirekt  av denna fr%a och vi liar smt barns bästa i Jarfimsta

rummet  på följam)e  sätt:

a) vi liai'  tagit  hänsyn  till  burns  socialii,  ekonomiska,  kultureIla  och  andIiga  riittiglietei-  på

f:6ljandc  sätt:

b) yi liiir  tagit  Mnsyn  till  barns  rätt  [ill  liv,  god l'iälsa,  utveckling,  säkei4iet  ocli  överlevnad  på

f?55ande sätt:

c) vi  liar  tagit  hiinsyn  till  dc bann som  fir i behov  av särski]t  stöd  på följande  siitt:

3. Barns  egna  åsikter  liar  tagits  tillvarn  i deiuiii  frfiga  genom  att:

4. Barns  åsikter  har  ej tagits  tillvarii  i denna  ftåga  diirfttr  att:

5. Slutsats

Siu'ninanfattande  analys  av  beslutets  konsekveuser  för  bam:  Barn  påverkas  i a]lmiiit1iet

positivt  då vi  skalfar  cn tillfällig  lokal  att vistas  isom  följer  gitllande  regler  ocli  förordiiingiir

,angå3de  til1gänglighet feir densainina.

Q,..y-g(';'<

Au % 32/190313

: luJX,:n
sign  p'
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IUtdi-agsbestyrkande

l:



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 19 av 31

Kyrkorådet  2019-04-24

Beslut  om  inköp  av  investeringar  överstigande  hälften  av ett  prisbasl»elopp

Föreligger  förslag  om  att  kyrkorådet  ska  få  besluta  om  inventarieköp  överstigande  liälften  av

ett  prisbasbelopp  plus  II]OII'lS,  det  vill  säga  ii'iköp  överstigande  29 000  kr  för  år 2019.  I ärendet

föreligger  tjänsteskrivelse,  diarienummer  FF.2019.268.

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  rekomn'iendera  kyrkofullmäktige  besluta

kyrkorådet  får  besluta  inköp  av inventarier  överstigande  liälften  av ett

piisbasbelopp  SO1]I  ej ingår  i ii'u'ievarande  års investerixigsbudget,  dock  1fögst

200  000  kr. Ii'iköpei'i  ska  aiu'nälas  i kyrkofi.illn'iäktige  vid  nästkommande

saini'nanträde.

Kr  % 36

Beslut  om  inköp  av  investeringar  överstigande  hälften  av  ett  prisbasbelopp

Kyrkorådet  rekommenderar  kyrkofullmäktige  beshita

kyrkorådet  får  besluta  inköp  av inventarier  överstigande  liälften  av ett

prisbasbelopp  som  ej ingår  i innevarande  års investeringsbudget,  dock  liögst

200  000  kr,  Ii'iköpen  ska  arunälas  ikyrkofullmäktige  vid  nästkommande

saininanträde.

5slföandi
l.  ,X

 /

" ""  ) ?
r

Uldragsbeslyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkorådet 2019-04-24

Sid  20 av  31

Landskrona  församting

2019 -03- I ;1
Poslllsla -rr,  Q_o l'l.  Ub8

Procass 2,  Z

LANDSKRONA  FORSAMLlrllG

Ärende till Landskrona församlings kyrkofulIm"f'ti5;-=-=
S Åt/MAknlÄDESDATUM ÅREND[:NUl)'MErl DIÄRIE NUMMER

2019-05-15

I1ANDUlGGNlE

Ii]isabeth  Persiion

Ange  ärendenuinmcr

(K BESLUT

0  ANMALAN

ö DlSKUSSION

0 INFORMATION

Ånge  Jiaricntiintner

[l  BARNKC)NSEKVENS/lNySLYS
CENOMFöRD

ARENDE

Inköp  av investcringar  överstigande  häljten  av ett prisbasbelopp

Beslutsförslag

Att kyrkorMet  får besluta inköp av invcntaricr  överstigande hälften av ctt prisbasbelopl'i
som  ej ingår  i innevarande  års investei'ingsbudget,  dock  liögst  200  000 kr. In)cöpen  ska

antnälas  i kyrkorullinäktige  vid  nästkominande  sainmantfödc.

Årendebeskrivning

Det  finns  killfällen  då iiåöp  av inventarier  bcliöver  göras  trots  att  invcsteringen  ej är  upptagcn  i

i+ivesteringsbudget.  Ofta  är dessa iiiköp  av akut  karaktär  och  behöver  beslutas  omgåendc.  Så som

beslutsviigen  är idag  ska dessa ii'iköp  [8rst  beviljas  av kyrkofullmäktige.  Frillmäktigc  saininanträder  lre

gånger  per  år ocli  det  inedför  oi'iö«1iga 'fördröjningar.  Önskemålet  iir  alt låta kyrkorMet  ffi liesluta  om

inventarieinköp  överstigande  liitlften  av elt  prisbasbelopp  plus  moms,  det vill  säga inköp  öyerstigande

29 000  la" för  år 2019  (2019-års  prisbasbelopp  uppgår  till  46 500 kr),  dock  högst  200 000 kr.

Landskrona  f0n)amllng

pöEi'rho«ss.  Arllllerlgalan  4, 261 33, Box  :t34,  26123  Landsktona

'nELEFON:  +46('i18)57400

Jr4tei n ' s gn -S
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t
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Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 21 av 31
Kyrkorådet

Au % 29/190313

2019-04-24

Ändring  av delegationsordning  för  löneöversyn  i Landskrona  församling

Föreligger  förslag  om ändiing  av delegationsordningen  för  löneöversyn  i Landskrona

församling.  I ärendet  föreligger  tjänsteskiivelse,  diaiiemnnmer  FF.2019.217.

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  besluta

ändra  delegationsordningen  OI :08 gällande  löneöversyn  till  "  Kyrkolierden  efter

samråd  med  kyrkorådets  ordförande,  med  rätt  att vidaredelegera  till

kyrkogårdsclief  OC1] HR-specialist,  samt  för  lönesättande  samtal  till  cliefer  ocli

arbetsledare".

Kr  % 37

Ändring  av delegationsordning  f?ir  löneöversyn  iLandskrona  församling

Kyrkorådet  beslutar

i enligl'iet  med  arbetsutskottets  förslag  ändra  delegationsordningen  01:08

gällande  löneöversyn  till  "  Kyrkolierden  efter  samråd  med  kyrkorådets

ordförande,  med  rätt  att vidaredelegera  till  kyrkogårdsclief  ocl'i HR-specialist,

samt  för  lönesättande  samtal  till  cliefer  ocl'i arbetsledare".

En bari'ikonsekvensana1ys  liar  ripprättats.

J ste 'and

r=,:i<"' Q/

Utdi'agsbeslyrkande
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Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkorådet 2019-04-24

Sid  22  av  31

Lands'krona 'fö'rsamllng'

2019 -03- 05 
_Po______slllsla _______iF,Q5s,'1l}__ i
-Ptncsss I,/ l
Diiii1aJ:'pJ/')-';7 -'-"-1

LANDSKRONA  FöRSAMLING

Ärende  till Landskrona  kyrkoråd

8ÅMMAN TRÅDE!iDATUM

zois-op-zp

HÅNDlÄGt)ME

Eva-Loita  Grant6n

Atie+i6tyyuuuari DIARIEffU**BP:-  '  -

Mgc  lirendei'itiinn'ier  Atige  diarienummer

a BESLIJT 0 DISKUSSION  0  8ARNKONSEKV[:N8ANAlYS

0  AHM)tLAN O INFORMÅTION  GENOMFÖRD

)tRENDE

Åndring  av delegationsordning  för  löneöversyn  i Landskrona  försainling

Beslutsförslag

Att  ändra delegationsordningen 01:08 gällande 1öneövers3m till

"Kyrkoherden  efter  samråd  nted kyrkoi*dets  ordförande,  med ifitt  att vidarcdclcgera  till

Kyrkogårclschef  ocli  HR-specJalisf,  samt Br  lönesättande  samkaJ till  c]iel'cr  oc]i

iirbetsIedare"

Ärendebeskrivning

Vid  den årliga  löneöversynen  bör enligt  Kyrkaaiis löncavtiil  171önes:i1tandc  chef  förcträda

arbetggivaren.  Avtalet  utgår  från  iitt lönesttttande  chcf  genom[aör såvUl lönesnmtal  som lönesättandc

sitmtal,  uti[ri  föregående  års xitvecklingssanita[.  l Landslaaona försiu'nling  har delegationci'i  Mn

1cyrkorådet dtt  (ill  Kyrk.oherden,  ined rått iitt vtdaredtilegera  till  Kyrkog!irdscheif  ocli  I{R-spccialist.

Deita  har innetn+rit  att Kyrlcoherde  och  Kyrlcogårdschef  gcnomfört  samtliga  lönesltttande  samtal,

Illedan  ul.vecUzngssaintal  CH-lLlOneStlmka'i hå111t8 FIV Dl'ganlSatlOneflS arbetsledare  O(1]1  cbefet:

l?ör att följa  intentionerna  i avtalet  tiör  rätteti  att dclegera  föilydligas,  så att de löiiesiittandc  siiintaleii

kan genomföras av organisattonens cliefer och arbetslcdare, SOlTl redan i nul%eL ger förglag på Rln till

den chcf  son'i genornför  det lönesätlandc  samtalet.  l delcgationen  ingJlr det mandat  atl  ge f(5rshig på

lön, som avses 3 moment  6 a i Kyrfcans  lönenvtal  17.

Under  2019 års löneöversyn  har, efter  samråd  med de fackliga  organisationernii,  chefer  ocl'i

arbckglct]are  variL mcd  vid  de lönesättaixle  samtalen.

landskrona församllng

POSTÅt)RES8: Aitllletl0a!an 4, 261 3B, BOX 364, 26'123 Lat1d8kff1na
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Kyrkorådet 2019-04-24
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Landskrona församling

20?9 -04- 2 3
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Svenska kyrkan  i
LANDSKFlONA  FORSAMLING

BARNKONSEKVENSANALYS

Beslut  i: Kyrkorådet  Årcndcts  narnn:  Åndring  av tlelegationsordi'+ing  för

löneöversyn  i Laiidskrona  f?5rsam[ing

l.  Bcs)utct  berör:

a) enskilt  barn

b)  barn  i allinänhet

Detta  rör  enbart  anstiillda  iLandslcrona  försait'iling.

2. Bnru  berörs  direkt  eller  indirekt  av denna  fråga  och  vi har  satt  bsirns  biista  i frJimsta

rurnmet  på  följandc  siitt:

a) vi har  tagit  Mnsyn  till  baizs  sociala,  e1cononiiska,  kulturella  ocli  and]iga  riittiglicter  på

följande  sätt:

b) vi har tagit )'iänsyn till barns rätt till )iv, god l'iälsa, utveckLing, säkcrhct och övcrIcvnad 1)El

fö5ande sätt:

c) vi  ]iar  tagit  Mnsyii  till  de barn  som  rm i behov  av siirskilt  stöd  på t?51jai'ide s;itt:

3. Barns e4rna fisikter  ]iar tagits tillvarii  i denna fråga genom att:

4. Barns  åsikter  hsir  ej tagits  til}vara  i denna  fråga  d irfiir  att:

5. Slutsats

Saininanfattande  analys  av beslutets  konsekvenscr  för  barn:

Bcslutet  giiller  för  anstiilkla  i Landsla'ona  f'örsainling.

/'\l
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Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 24 av 3 l

Kyrkorådet

Kr  Fj38

2019-04-24

FörsamlingskoIlekter

Föreligger  koirigering  av församlingskollekter  samt  kollekter  att  besluta  i efteföand:

Sofia  Albeitina  kyrka

Följaride  tidigare  beskitade  kollekter  ritgår

190609  -  Stiftskollekt  detta  datum

190616-  Rikskollekt  detta  datum

Sofia  Albeitina  kyrka

Fö5ande kollekt  beslutas i efteföand:
Konfin'nation  190330  -  Cancerfonden  (beshitat  av konfirmandeina)

Midnattsmässa  påskafton  190420  -  P135  Bani  ska  slippa  bo på gatan

Härslöv  ocl'i  Ottarps  kyrkor

Fö5ande kollekt  beslutas i efterliand:
Härslöv  Långfredag  19 april  -  Svenskakyrkans  Intennationella  arbete

Ottarp  Påskdagen  21 apiil  -  Svenskakyrkans  Internationella  arbete

Ottarp  Konfiimation  4/5  WNF

Härslöv  3:e ipåsktiden  Diakoni  iLandslaaona

Härslövs  kyrka  10 mars,  kollektbeslut  salaias  på  plats,  kollekt  togs  upp  till  Sofia  Albertinas

kollektändamål,  Diakonin  i Landskrona  församling.

S:t  Tobs kyrka  21 april  påskdagen,  kollektbeslut  sakiias  på plats,  kollekt  togs  ripp  till  Sofia

Albeitinas  kollektändamål,  Diakonin  i Laxtdsla'ona  försam]ing.

Föreligger  förslag  till  församlingskollekter  för  sommaren  2019

Sofia  Albertina  kyrka

Från ocli n'ied 190623 tas försam1ingsko11ekten'ia i Sofia Albertina  lcyrka upp enligt fö5ande
scliema:

Diakonin  i Landskrona  församling

P 144  (Ge  mammor  ocli  bari'i  en clians  Sydafiika)

Diakonin  i Landskrona  församling

P 135  (Bani  ska  slippa  bo på gatan)

Diakonin  i Landskrona  församling

P 190  (stöd  varje  flickas  rätt  till  sin  egen  kropp)

Borstaliusens  kapell

För  samtliga  gudstjänster  i Borstaluisen  tas kollekt  ripp  till  ACT  Svenska  kyrkan  (tidigare

Svenska  kyrkans  interiiationella  arbete),  gäller  även  lördagen  den  29  juni.

:. J---t«  Q
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Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkorådet

Ottarp,  Härslöv,  Vadensjö  ocli  Säby  kyrkor

14/7  Vadensjö,  Läkare  utan  gränser

1 1/8  Vadensjö  Bris

2019-04-24

Sid  25 av 31

S:t  Tobs kyrka

22/6  P 144-  Mentorsmammor  i Sydafiika,  Etiopien  och  Swaziland

14/7  P 135-  Barii  ska  slippa  bo på gatan

1 1/8  P 190  -  Flickors  rätt  till  sin  egen  kropp

Kyrkorådet  beskitar

att godkäi'u'ia  de redan  upptagna  försam1ingsko11ekterna,

att godkäi'uia  förslagen  för  församlingskollekter  för  son"imaren  2019.

En  bai-i'ikonsekvensana1ys  liar  ripprättats.

2M.
:)
/
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Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkorådet

BAKA  Landskrona

Dlarlenummer:

2019-04-24

/"f öZl?-

Svenskakyrkar!@j
lANDSKRONA  FöRSAMLING

Ärendets  namni

Sid  26 av 31

1. BgrÖr  beslutet

Landskrona  försam)lng

2019 -02- 2 8
Pohllisla pf,,9,,01'1. 2Z(0
-Pj()l:eSG / r '/ ' -

Dl.iimnt pF  4)_V1=8

rlbarn  berörs  Inke av ärendet,  vare slg dirskf  eller  indirekt.
På vilket  s;itt  berörs  inte barn:

2. Om  Ja, på vilket  stitt  berörs  barn  av denna  «råga?  Innebär  f8rg1agat  att.
Fvi  har satt  barns bästa I fr!lrnsta  rummet,

närnligen:

vi har tagit  hänsyn  till  barns  sociala,  ekoriomiska,  kulturella  och andliga  räktlghetei',  riämligen:

I»Vi har tagit hänS/n  tlll barns rätt till liV, gOd lläl!iEl, tltV('Ckllng,  säkel'het  öCh överlevnadi nämligen:

gvi  har tagit  liänsyn  till de bai'n soin år i behov  av säixki!t  stÖd,
nämligen:

3. Finns  det  intressekonfliktert  deima  fråga?

QneJ

[]ja,  nämligen:

4. Har  barns  egna  åsikter  tiigits  tillvara  i deima  fr%)a"!
[!3Ja, berätta  hur  detsl<ett:  /VI,k  oå tL"{'lrr'a'Ö)

rNej,  motivera  vaffeir;

5. BAKA:

$har  diskuterat frågan

Oavstår  att  yttra  sig

ahar  inte diskuterat  frågan

Ohar  inte tagit  beslut  i frågan

6,:rigFtås,olmk,ffi,AI,(Anvvilljtivll!ilf1laVt!hll:,ren:1e,t,' sd4,,,  s,fö ,,4S,  h,(,,

7. Slutsats

ET1 sammanfattande  arialys  av beslutets  konsekvenser  för  barn:

J u tei  n I

r-a  }7
C
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Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 27 av 31

Kyrkorådet 2019-04-24

Au (fi 46/190410

Gåva  -  piano

Föreligger  brev  från  Åsa  Rudenius  med  förfrågan  om  Landskrona  församling  vill  emotta  ett

piano  i gåva.  Med  tanke  på  avyttrande  av kontorsbyggnaden  Suell  ocli  inflyttning  till

Landskrona  församlingsliem  vilket  innebär  att församlingen  konuner  förfoga  över  mindre  yta

liar  församlingen  tyväir  inte  plats  för  något  extra  piano.

Arbetsutskottet  rekommenderar  kyrkorådet  besluta

att tacka  nej  till  att  ta emot  pianot  som  gåva.

Kr  % 39

Gåva  -  piano

Kyrkorådet  beslutar

att tacka  nej  till  att  ta emot  pianot  som  gåva.

En  ban'i1consekvensana1ys  liar  upprättats.

/"1

KK.,'ug"A
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Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkorådet 2019-04-24

Sid 28 av 31

fLand2sOk1r9-on0a4fJr2sa3mIing
""  '

Pmcatis/7
Diarmnr fF -2()(-5

Svenska  kyrkan
LANDSKRONA  FORSAMLING

B,=W%JKONSEKVENSANALYS

Beslut  i: Kyrkorådet

1. Beslutet  berör:

Årendets  nanin:  Gåva-piano

a) enskilt  barn

b)  barn  i allrnänhet

c) en definierad  grupp  bam,  nämligen

@barnberörs inte alls aV ärendet, varesig direkt eller indirekt därföratt
Det  finns  andra  pianon  tör  batn  att  spela  på.

2. Ilarn  berörs  direkt  el}er  indirekt  av denna  fråga  ocli  vi har  satt  harns  bägtn  i främsta
ruininet  på föl,jande  sätt:

a) vi  liar  tagit  liänsyii  til]  barns  sociala,  ekonomiska,  kulture]la  ocli  andliga  riittiglieter  på
fö5ant1e  stttt:

b) vi har  tagit  låisyn  till  barns  rätl  til)  liv,  god  l'iälsa,  utveckling,  siikcrhet  och  överlevnad  på
Qjande  sätt:

c) sii har  tngit  i'iiinsyn  ti)l  dc barn  som  iir  i bcliov  av särskilt  stöd  på följande  sätt:

3.11arns  egna  åsilcter  }iar  tagits  ti])vara  i denna  fråga  gcnoiu  att:

4. Barns  !isikter  har  cj tagits  til}varn  i denna  fritga  diirför  att:

5. Stutsats

Su.mmanfattiindc  analys  av besiutets  konsckvenser  för  liarn:

Det finns andra piai'ion  [6r barn att spc.la liå.

Jr tei:' s sign Uidragsbeslyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 29 av 31

Kyrkorådet 2019-04-24

Kr  8, 40

Extra  clearning  för  deltagande  i Åhuslägret

Föreligger  anhållan  om  extra  clearing  för  Jimmy  Sjöströms  deltagande  i konfinnandlägi-et

Ål'uislägret  2019.  Jim'iny  Sjöström,  tillliörande  Landskrona  församling,  liar  en

funktionsnedsättning  ocli  önskar  delta  iÅhuslägret  där  stor  kunskap  om  stöd  vid  särskilda

beliov  firuis.  Familjen  anliåller  om  cleai'ingbidrag  OI]I  9040  kr.

Kyrkorådet  beshitar

att godkäi'uia  ett  clearingbidrag  on'i9040  kr  för  Jimmy  Sjöströms  deltagande  i

Åliuslägret  2019.

En  bari*onsekvensanalys  liar  upprättats.

/M
Jtst  'and,  'ign  :('i

H
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Kyrkorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sid 30 av  31
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Svenska kyrkan  %
LANDSKRONA  FÖRSAMLING

BARNKONSEKVENSANALYS

Beslut  i: Kyrkorådct

1. Beslutet  berör:

.'frendets  iiamn:  Extra  c]caring  för  de]tagande  i

c) en definierad  gtupp  barn,  nätnligcn

d) barn  berörs  iiitc  alls  av ärendet,  vare  sig  direkt  eller  indirekt  diirBr  att

2. Bnrn  berörs  direkt  el]er  indirekt  av denna fr%n  och vi har satt barns biista i främsta
rummet  på följande  siitt:

a) vi  liar  tagit  liänsyn  till  baz  sociala,  ekonomiska,  lulturella  och  ai'idliga  tftttigheter  på

fö5ande sätt:

b) vi ]iar tagit lxiinsyi'i till barns rätt till  liv, god hiilsa, utveclc]iiig, säkerliet och överlevnatl l)å

fö5ande sätt:

c) vi har  tagit  hänsyn  till  de bain  som  är i behov  ay siirskilt  stöd  på följandc  sätl:

3. Barns  egna åsikter  liar  tagits ti}lvara  i denna fr%it  gcnom att:

4. Iliirns  åsikter  har  ej tagits  tillvarsi  i denna  fråga  där'för  ;itt:

5. Slutsats

Sai'iimanfattande  analys  av beslutets  konsekvenscr  fiSr barn:

"'-"'
s!go ',

;'
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Landskrona  församling

Kyrkorådet

Kr  % 41

Övrigt

Inga  övriga  frågor  föreligger.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-04-24

Sid31av31

Kr  % 42

Sammanträdet  avslutas

Ordföranden  tackar  för  visat  intresse  ocli  förklarar  sammanträdet  avslutat.

Jiaig., »
;i
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