
Landskrona  församling SAMMÅNTRÄDESPROTOKOLL

Sid  l av 41

Kyrkorådet 2019-06-12

Plats  och  tid Landskrona  församlingshem,  Artillerigatan  2, Landskrona

Onsdag  2019-06-12  K1 15.00

Beslutande Sune  Karlsson,  ordf

Marie  Rudolfsson

Ida  Boström  ers för  Marie  Nielsfö

Lars  Callmer  ers för  Irene  Kunosson

Eva  Engkvist

Anita  Svärdh

Ann-Marie  Andersson

Eva-Lotta  Grant6n,  kyrkoherde

Ersättare

Övriga  deltagare

Utses  att  justera

Justeringens  plats

Elisabeth  Persson,  kansliclief

Peter  Grims,  fastighetschef

Maria  Sääw,  sekreterare

Anita  Svärdh

Kyrkofö

Underskrifter  Sekreterare

Ordförande

Justerande

Anita  Svärdh

BEVIS

Justering  har  tillkännagivits  genom  ansIag

Organ

Sammantfödesdatum  2019-06-12

Datum  för  anslagets  uppsättande  Datum  för  anslagets  nedtagande

Förvaringsplats  för

protokollet  Kyrkoförvaltningens  exp,  Artillerigatan  4, Landsla'ona

Underskrift

Maria  Sääw

Justerandes  sign Uidragsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 2 av 41
Kyrkorådet 2019-06-12

Kr  S, 43

Sammanträdets  öppnande

Ordföranden  hälsar  alla  välkomna  och förklarar  sammanträdet  öppnat.

Kr  e) 44

Upprop  och val  av justerare

Förrättas  upprop  varefter  Anita  Svärdh  utses att justera  dagens  protokoll.

Kr  % 45

Ändring  av  dagordningen

Föreligger ändring  av dagordningen  då ärendet  Tillägg  till  investeringsbudget  för

5udan1äggning S:t Johannes kyrka koi'nu'ner bli Tillägg  till  investeringsbudget 2019 för
5udan1äggningar i S:t Johannes kyrka samt S:t Jakobs och Borstahusens kapell.

Kyrkorådet  beslutar

att godkänna  ändringen  av ärendet  ovan.

Justerandes  sign

$ &
Utdragsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 3 av 41
Kyrkorådet 2019-06-12

Kr % 46

Anmälningsärenden

Föreligger  protokoll  från  arbetsutskottet  190508,  kyrkorådet  190424  samt  revisionen  190507.

Kyrkoherde  Eva-Lotta  Grant6n  aru'näler  att hon,  infori'natör  Mathilda  Torstensson  Simonsson

samt  komminister  Helena  Sköldin  varit  på en informationsträff  på sti'ftskansliet  angående  ett

eventuellt  vänstiftssamarbete  med  en församling  i Tanzania.  Nästa  steg är att stiftet  besöker

församlingen  och  träffar  den internationella  gnuppen  samt  kyrkorådet  och  berättar  mer  om

samarbetet.

Kyrkorådet  beslutar

att lägga  protokollen  och  anmälningsärendena  till  handlingarna.

Justerandes  sign

K A,
Utdi'agsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 4 av  41
Kyrkorådet 2019-06-12

Kr  % 47

Information

Kyrkoherden  informerar  om att husmor  Cecilia  Persson  Giribaldi  samt  pedagog  Helena

Eriksson  har  sagt  upp  sina  tjänster  och  rekrytering  pågår.  Aru'ionstiden  har  gått  ut och

intervjuer  har  påbörjats.

Musiker  Emma  Viberg  har  sagt  upp  sin tjänst  i Landskrona  församling  ocli  rekryteringen  för

den  tjänsten  ska påbörjas.

Justerandes  sign

R A'lg_

Utdi'agsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 5 av 41
Kyrkorådet 2019-06-12

Au % 54/190508

Tellus fami5ecentra1

FöreIigger behov av att upprätta ett skriftligt  avtal med fami5ecentra1en Tellus då detta
saknas.  I ärendet  föreligger  tjänsteskrivelse,  diarienuinmer  FF.2019.379.

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  besluta

teckna  ett avtal  med  Familjecentralen  Tellus  laing  att bidra  med  O,5 tjänst  vid

öppen  förskola,  med  villkoret  att avtalet  ensidigt  kan  sägas upp med  tolv

månaders  varsel  och  att Landskrona  försam]ings  åtagande  gäller  finansiering  av

tjänst  och  att församlingen  svarar  för  ordinarie  bemanning.

Kr  e) 48

Tellus  familjecentral

Kyrkorådet  beslutar

teclaia ett avtal med Fami5ecentra1en Tellus kring att bidra med O,5 tjänst vid
öppen  förskola,  med  villkoret  att avtalet  ensidigt  kan  sägas upp  med  tolv

månaders  varsel  och  att Landskrona  församlings  åtagande  gäller  finansiering  av

tjänst  och  att församlingen  svarar  för  ordinarie  bemanning

En barnkonsekvensanalys  har  upprättats.

Justei'andes  sign

x ,,A'.,.
Utdi'agsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkorådet 2019-06-12

Sid  6 av 41

Svenska  kyrkan
LANDSKRONA  FORSAMLING

Tellus  familjecentral

SAMMAN  TRADESDA  T UM

2019-05-08

HANDlÅGGARE--  -  -

Eva-Lotta  Grant6i'i

ÅREN:DE --  --

Fami5ecentra1en Tel]ris

Beslutsförslag

,a'itt

Landskrona  församling

2019 -04- 2 'i

Ange  diarieiuimmei'

ÄRelOENUMMER  DIARIENUMMER

Ai'ige  ärenderuunmer

C BESLuT  []  DISKUSSION  0 8ARNKONSEKVENSANAl.YS
GEN(MFÖRD

0 ANMÄLAN  []  INFORMATION

teck+ia ett avtal med Fan'u5ccentra1en Tellus kring att bidra med O,5 tjänst vid öppen förskola., med
villkoret  att avtalet ensidigt kai'i s%as upl:i med tolv inånadcrs varsel, och att Landskrona föi'samlings
åtagande  gäller  finansiering  av tjänst  och att fi5rsam1ingen svara  för oi'dinarie  bemanning.

Ärendebeskrivning

En arbetsgrtipp  (lan  Boris  Köhler,  diakon  Marie  Branting  ocli  kin  Malin  Pihlgren  Nylimdcr)  har  på

kyrkol'icrdcns uppdrag rilrelt Fami5ecentra1en Tellris rclation till  Landslcrona försan'ilings
grt+naläggande  uppgiff:

Farniljecentralcn  Tellus  itr en verksamhct  som  bedrivs  i samarbcte  med Landslaaona

stad och  region  Skåne.  Landskrona  församling  bidrar  mcd en lialvtidstjiinst  i den öppna

förskolan.  Sy[tet  med verl<siunheten  är att i niiiaa samarbcte  med  de vuxna  besökarna

erbjuda  barn  en god  pedagogisk  gi'uppverksainbet  samtidigt  som  de vuxna  besöli:arna

ges mqjlighet  till  kontakt  ocli  getnei'iskap.

Svenska  kyrkan  b!ev  % 20l2  inbjuden  av kommuncn  som  samiirlietspartncr  iTellus.

Samibetcts  InlSättnillg  är att den Öppna förSkOlan  på Fa+'niliecentralen  Sl(a vara  ell
i'nötesplats  diir  tnjinniskor  från  olika  bakgrunder,  traditioner  oc)i  rcligioner  möts  och  liir

av varaiidra,  att olika  religiösa  liögtider  och  traditioner  uppmitrksanunas  under  året

samt  au berättelser  och  triiditioner  trån  olika  kulturer  föririedlas  i ord  och  slcapande

verksai'nl'iet.

Landski'ona  församlings  syt'te  med  samarbetet  på Tellus  u  tre delar  -  undervisi'iing,

diakoni  ocli  tnission.

Undervisning:

Saintal  om  religion  och  traditioner  blir  cn naturlig  dcl  i de dagliga  mölcna  genom

kyrkans  niti'varo,  vilket  bidrar  till  en kitnsla  av trygghet  och  förtrogeiföet  hos Tellus

besökare.  Tröslceln  för  att nå och  koinma  i kontakt  med församlingen,  blir  dessutom

lägre.

Pedagogerna  främjar  integraLionsprocessen  genom  alt lylta  religiösa  liögtider  och

Rriiditioner,  ocli  öppnar  upp för  saintal  och  dialog.  Genom  att lyfla  dessa frågor  i

vardagen  och  pedagogiskt  arbeta  med  dem bidrar  vi till  att minska  fördomar  soin  finns

ocli  även  öppna  upp för  frågor  ocli  nyfikenheL

Diakoni:

Landskrona  T(ksamllng

PO!iTA[)RE!lArlIlleL'lgBIan4i26'l33B[)X36426"I23LandSkTOIlfl

TELEFON:  +48(418)57  400

Justei'andes  sign

(\-(
J,  4,,/Q.

Utdragsbestyrkande



Landskrona  församling

Kyrkorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-12

Sid 7 av  41

Svenska kyrkan  %
LANDSKRONA  FöRSAMLING

Genom  Landskrona  församlings  delalctighet  i Tellus  är kyrkan  på en plats den

vanligtvis  inte Fu på. Där  Tellus  nu ligger  är ett oinråde  i staden vilket  iir relaLivt

segregerat. Kyrkan  blir  en lflnl< mellan  olika  kulturer  och kan på så vis bidra  tiLl att

tninska  fördomar  mellan  bland  aniiat  musliiner  och kristna.

Genom  att k'yrkan  har medarbetare  på plats på Tellus  får vi möj]ighet  att visa vad

lcyrkan ttr och står f?ir genom  personliga  möten.  Möjltgheten  att fånga upp och

synliggora  uföatthet  ökar oclaiå på detta satt. Medverkan  kan brdra  ttu att skapa en lank

me1lan faini5er  som har det svårt och diakonin. Utan denna medverkan hade vi inte r+ått
dessa. Personliga  kontak[er  och möten  underlättar  för människor  atl  be om hjälp.

Mission:
Iinötet  med människor  med annan bal«giund  och lro, blir  vi föföndrade.  Vi  lär oss mer

om oss sjiilva,  och om vår tro. En Mllbar  inställning  för framtiden  inixebär aft inte göra
sådant själva sorn vi Ican göra tillsammaiis  med andra. Tellus  blir  därför  ett

integrationsankare  med lconkret arbete för social  hållbarliet,  för  alt nffnslca den

existenticlla  utsattheten  och Uyfionia  mellait  m;auufflskor i Landskrona  stad och

landsbygd.  De relationer  som skapas i och med vårk arbete med Tellus,  u en god och

nödvändig  @imd då lais och katastroFer drabL»ar.
Landskrona  församlings  roll  iTellus  verksamhet  iir betydelsefull  i n'iötet mellan  olika

lculturer,  religioner  och i'niinniskor.  Kyrkan  iir en viktig  aldör  och behöver  d*för  finnas

ihelit  samlföllet  och på stadens alla  arenor. För att citera Bergsjöns  församling  i

Göteborg  -  "Kyrkan  ska vam där det skaver".

Tellus  vill  teclaia  ett samverkansavtal  nied Svenska lcyrkan i Landskrona.  Btt sMant  avtal tinns och iir

dateraC 2014-  06-30, men detta är iirte diariefört  l;ios Brsamlingen  (ej inkommen  handling).  mget
beslut finns iieller  ikyrkorårtet  onn att ingå avtal. Däremot  har i budgeten Från 2014 avsatts medel tiLl

0,5 föi'skollärare.  I praktiken  liar  tjänsten  besatts med en barnskötare.  Verksamheten  iir angeliigen,

inen är, som allt  försanningen  gör, yttersl  beroende  av att det fitvts  lillräcUiga  ckonorniska  och

pei'sonella  resurser.

Kyrkorådet  bör fatta beslut  om atl teckna ett avtal med TC11l18, med villkoret  att avtalet  ensidigt  kan

siigas upp rried tolv  +nånaders varsel, vilket  också är angiyel  i det ej beslutade  avtalcL  Dessutom  bör

det framgå  akt Laudskronas  församlings  åtagande  giiller  [utaitsieting  av tjänsIen  samt ordinat'ie

bcmanning,  så vi intc haia någon  personal  gom kan gå iii vid  oplancrad  frånvaro.

Landskrona Törsamling
poS?Xopess Ar)illengafön 4. 261 33, Box 364, 26'123 Landskrona
TELEFON +4a(418)57400

2 (2)

Justerandes sign

g ,)  )'

I/;R('

Utdragsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 8 av  41

Kyrkorådet 2019-06-12

Svenska  kyrkan!gi
LANDSKRONA  FORSAMLING

BAKA  Landskrona

Diarienummer: Ärendetsnamn: 7'<-  I(Ct S

1. Berör  beslutet

[]ett  enskilt  barn  abarn  i allrnänhet

gen  definierad  bestärnd grupp barn, nämligen: 1)<4  L/,  1 L.% C i c trat {  Q" ,i}  !
[]barn  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:

i.yi  har  satt  barns  bästa i främsta  rummet,

närnligen:

if]vi  har  tagit  hänsyn  till  barns  sociala,  ekonomisi<a.  kulturella  och andliga  rättighetgr,  nämligen:

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

pJvi har  tagit  hänsyn  till de barn  som  är i behov  av särskilt  stöd,

närnligen:

3. Finns  det  intressekonflikter  i denna  fråga?

J7Jnej

[)ja,  nämligen:

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

[]Nej,  motivera  varför;

5. BAKA:

.Öhar  disl<uterat  frågan

Landskrona församling

2019 -06- 0 3

Pastlis(ii g. Q0l'/,_'rj«,
PIOCeSS /./  ""'-"-"o

Diarisnr fF'-2_,C)1'fi

Davstår  att  yttra  sig

Clhar  inte  diskuterat  frågan

ahar  inte  tagit  beslut  i frågan

6. Övrigt  som  BAKA  vill  tilläga  ti1l ärendet:

7. Slutsats

En sammanfattande  analys  av beslutets  konsekvenser  för  barn:

Justerandes s,igln.

L'f:s- I

Utdragsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 9 av  41

Kyrkorådet  2019-06-12

Au % 57/190508

Riktlinjer  angående  sociala  medier

Föreligger  dokument  Riktlinjer  för  sociala  medier  gällande  Landskrona  församling.

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  besluta

att godkänna  Riktlinjer  för  sociala  medier.

Kr  % 49

Riktlinjer  angående  sociala  medier

Kyrkorådet  beslutar

att  godkänna  Riktlinjer  för  sociala  medier.

En  barnkonsekvensana1ys  har  upprättats.

Justerandes  sign

A y";"tt»'s

Utdi'agsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÅDESPROTOKOLL

Sid 10 av  41
Kyrkorådet 2019-06-12

Svenska  kyrkan
LANDSKRONA  FORSAMLING

BAKA  Landskrona

Diarienummer: Ärendets namn:  j"O(  ;'C"  (i«ljU  )9  /

1. Berör  beslutet

[Jett  enskilt  barn  abarn  i allmänhet

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

vi har  satt  barns  bästa  i främsta  rummet,

nam igen

avi  har  tagit  hänsyn  till barns  sociala,  ekonomiska,  kulturella  och andliga  rättigheter,  nämligen:

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

avi  l»ar tagit  hänsyn  till de barn  som  äri  behov  av särskilt  stöd,

nämligen:

3. Finns  det  intressekonflikteridenna  fråga?

Kne3

aja,  nämligen:

4,Ha,abrebraarttnasheugrndaeåtssikkettetr 7,itsti11va,T1 i denna fråga?
aNej,  motivera  varför;

5. BAKA:

/nhar diskuterat  frågan

jl_and2s0k1r9oi:a06fJrs0a3in-Iing
piisii:sia.Qa. 910/ "l.  '!%
Ptocest+ /, /  "'-'

Diariem ff  -QOI 'f-QC)

aavstår  att  yttra  sig

Dhar  inte  diskuterat  frågan

0  har inte  tagit  beslut  i frågan

6. Övrigt  som  BAKA  vill  tilläga  till  ärendet:

7. S1utsats

En sammanfattande  analys  av beslutets  konsekvenser  för  barn.

Justerandes sign

Sf, 41

/i\  R(L_

Utdi'agsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid11av41
Kyrkorådet 2019-06-12

Au % 61/190508

Ansökan  om kyrkoantikvarisk  ersättning  för  rengöring  och reparation  av orgeln  i Sofia

Albertina  kyrka

Föreligger  behov  av rengöring  och  reparation  av orgeln  i Sofia  Albertina  kyrka.  Orgeln

rengjordes  senast  på 1950-ta1et.  Arbetet  beräla'ias  ta cirka  tre  månader.

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  besluta

att ansöka om  kyrkoantikvarisk  ersättning  för  att  rengöra  och  reparera  orgeln  i

Sofia  Albertina  kyrka.

Kr  % 50

Ansökan  om kyrkoantikvarisk  ersättning  för  rengöring  och reparation  av orgeln  i Sofia

Albertina  kyrka

Kyrkorådet  beslutar

att ansöka om  kyrkoantikvarisk  ersättning  för  att  rengöra  OCl] reparera  orgeln  i

Sofia  Albertina  kyrka.

En  barnkonsekvensanalys  har  upprättats.

.kisterandes  sign

'x ]i,?(,

Utdi'agsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÅDESPROTOKOLL

Sid  12  av  41

Kyrkorådet 2019-06-12

Landskrona  församling

2019 -05- 0 7
posii:siar(  aci  /" .- '4Zö

Proi:ass 2,, 2_
Diarleru !- -%Jf[  - Qi

Svenska  kyrkan
LANDSKRONA  Fe)RSAMLING

SAMMAN'mÄDESDATllM

2019-05-08

HANOLÄGGARE

Eva-Lotta  Grant6n

ÄRENDENUMMER DIARIENUMMER

Ange  ärendei'iunu'i'ier  : Ange  diarienununer

O BESLuT  a  DISKUSSION  i 0 BARNKONSEKVENSANALYS
GENOMFORD

0  ANllÄLAN   a  INFORMATION

Rengöring  ocl'i  reparation  av orgeln  i Sofia  Albertina

Beslutsförslag

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  att

Söka  I(AE  för  delfinansiering  för  att rengöra  OCI] reparera  orgeln  i Sofia  Albertina.

Ärendebeskrivning

F lentropsorgeln  i Sofia  Albertina  beltöver  rengöras  ocl'i  repareras.  En  offert  från  Flentrop  har  itföämtas

son'i anger  att arbetet  är omfattande  både  i tid  och  kosföader.  Orgeln  är ett värdefullt  iiistiument  mcd

stoit  IculUirhistoriskt  värdc  ocl'i  är viktigt  för  Landskrona  församling.

Kyrkorådet  föreslås  fatta  beslut  om  a[t söka  KAE  via  Lunds  stift  för  att låta rengöra  oc]'i reparera

orgefö  i Sofia  Albertiiia  kyrka.

Landskrona fötsamllng
POSTAoshSS Arlillerlgatan 4, 281 33, Box 364, 26'123 Landskrona

TELEFON: +46(418)57400

Justerandes sign
'ii

,4jÅs'.

Utdi'agsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid13av41

Kyrkorådet 2019-06-12

LANDSKRONA  FöRSAMLING

BAKA  Landskrona

Diarienummer:

1. Berör  beslutet

Oett  enskilt  barn []barn  i allmänhet

aen  definierad  bestämd  grupp  barn,  nämligen:

»barn  berörs  inte  av ärendet,  vare  sig direkt  eller  indirekt.

På vilket  sätt  bereirs  inte  barn:

2. Om  ja,  på vilket  sätt  ber6rs  bam  av denna  fråga?  Innebär  förslaget  att:

avi  har satt  barns  bästa  i främsta  rummet,

nämligen:

Dvi  har  tagit  hänsyn  till barns  sociala,  ekonomiska,  kulturella  och andliga  rättiglieter,  nämligen:

Ovi  har  tagit  hänsyn  till barns  rätt  till liv, god  liälsa,  utveckling,  säkerhet  och överlevnad,  nämligen:

[]vi  har  tagit  hänsyn  till de barn som  är i beliov  av särskilt  stöd,

nämligen:

3. Finns  det  intressekonflikter  i denna  fråga?

J&ej

[]ja,  nämligen:

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

aa, berätta hur det skett:71(-,  i,t c-,

a Nej, rnotivera  varför;

5. BAKA:

aShar  diskuterat  frågan

aavstår  att yttra  sig

al'iar  inte diskuterat  frågan

a har inte  tagit  beslut  i frågai'i

6. Övrigt  som  BAKA  vill  tillåga  UII ärendet:

Landskrona församling

2019 -06- 0 3
p.,stti-t=#.,'!0f'), 1'f']3
Ptot;ess /, /

7. Slutsats

En sammanfattande  analys  av beslutets  konsekvenser  för  bai-n:

Justei'andes  sign

I ,,.
_/Wl5' .

Utdi'agsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 14 av 41
Kyrkorådet 2019-06-12

Au % 62/190508

Ansökan  om kyrkoantikvarisk  ersättning  för  renovering  av koret  iVadensjö  kyrka

Föreligger  behov  av att renovera  koret  i Vadensjö  kyrka.  I ärendet  föreligger  tjänsteskrivelse,

diarienummer  FF.2019.390.

Arbetsutskottet  förslår  kyrkorådet  besluta

att ansöka  om kyrkoantikvarisk  ersättning  för  renovering  av koret  i Vadensjö  kyrka.

Kr  % 51

Ansökan  om kyrkoantikvarisk  ersättning  för  renovering  av koret  iVadensjö  kyrka

Kyrkorådet  beslutar

att ansöka  om kyrkoantikvarisk  ersättning  för  renovering  av koret  i Vadensjö  kyrka.

En barnkonsekvensanalys  har upprättats.

Justei'andes  ign

]%4,1,1/a'

Utdi'agsbestyrkande



Landskrona  försam1ing SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid  15 av  41
Kyrkorådet 2019-06-12

Landskrona församling

2D19 -D5- D 7
posiiisia-F'{ QO['),  !/FS
Process /,/
Dlarient F7:" - åJ)/ "' -'PI

Svenska  kyrkant
LANDSKRONA  FORSAMLING

sÄuxitvinhAoifö.«rubt ARENDENUMMER DIARIENLIMMER

20l9-05-08 Angc  örendenuimncr Ange  diariemiinmer

HANDLÅGGARE (  BESLUT a DISKUSSION g BARNKONSEKVENSANALYS
esiovpöpoPeter  Grims []  ANM/tLAN []  INFORMATION

ÄRENDE

Renovering  av kor  iVadensjö

Beslutsförslag

Ai'betsutskottet  f?5res1år kyrkorådet  besluta  att

Söka  I(AE  för  delfinansiering  för  att renovera  koret  i Vadensjö  kyrka.

Ärendebeskrivning

Landskrona  försainling  1iar vid  en rutininässig  okulärbesikLning  konstaterat  att bjälUaget  under  lcoret  i
Vadensjö  kyrka  iir  mycket  dåligt  sUck.  Risk  för  att  trampa  igenom  golvet  bedöms  som  stor  och  koret
liar  därt?5r stängts  av för  vidare  utredning.  Kyrkan  i övi'igt  är ej behitftad  mcd  någon  form  av risk  så
det  har  varit  möjligi  att nyttja  kyrka+i  förutom  kordelen.  Det  har  inhämtats  en offeit  från  Brödenia
Bergstföins  bygg  AE3 om  561 800 svkr  exU.  moms  (702  258)  + besi1ctiffngskostnad.  Stifkets
antikvarier  är kontalctadc  för  konsultation.

Kyrkorådet  föreslås  fatta  beslut  on'i att söka  I(!UE  via  Lunds  stift  för  att låta  renovera  koret  i Vadensjö
kyrka.

Landskrona Törsamllng
POSTADRESS: Arilllerlgalan 4. 261 33. Box 364, 26123 Landskrona
1'ELEFON: +48(418)57400

Justei'andes  sign

x 3A
Utdragsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÅDESPROTOKOLL

Sid16av41

Kyrkorådet 2019-06-12

LANDSKRONA  FORSAMLING

BAKA  Landskrona

Diarienummer

L Berör  beslutef

aett  enskilt  barn abarn  i allmänliet

aen  definierad  bestämd  grupp  barn,  nämligen:

['p.barn berörs  inte  av ärendet,  vare  sig direkt  eller  indirekt.

På yillcet  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  rumrnet,

nämligen:

avi  har tagit  hänsyn  till barns  sociala,  ekonomiska,  krilturella  och andliga  rättigheter,  nämligen:

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

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

nämligen:

3. Finns  det  intressekonflikter  i denna  fråga?

i[&-nej

Dja,  nämligen:

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

HJa, berätta hur det skett:(3 ,1,,  (,

[]  Nej, motivera  varför;

5. BAKA:

Pahar  diskuterat  frågan

!Land2s:1r9on_a0:rs0a3mIing-
,Postllsla Ff,  ',:l0lq,fll(

Ptocess /, /a " i
o:iir:enr--$/'7-2dl

a avståi-  att  yttra  sig

n har inte  diskuterat  frågan

[]  harinte  tagit  beslut  i frågan

6. Övrigt  som  BAKA  vill  tilföga  till  ärendet:

7. Slutsats

En sammanfattande  analys  av beslutets  konsekvenser  för  barn:

Justerandes sign

<I2L. _,4Q
Utdragsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 17 av 41

Kyrkorådet 2019-06-12

Au % 63/190508

Ansökan  om  kyrkoantikvarisk  ersättning  för  ommålning  av fasaden  på Härslövs  kyrka

Föreligger  behov  av ommålning  av fasaden  på Härslövs  kyrka.  I ärendet  föreligger

tjänsteskrivelse,  diarienurniner  FF.2019.402.

Arbetsutskottet  rekomi'nenderar  kyrkorådet  besluta

att söka  kyrkoantikvarisk  ersättning  för  ommålning  av fasaden  på Härslövs  kyrka.

Kr  % 52

Ansökan  om  kyrkoantikvarisk  ersättning  för  ommålning  av fasaden  på Härslövs  kyrka

Kyrkorådet  beslutar

att söka  kyrkoantikvarisk  ersättning  för  ommålning  av fasaden  på Härslövs  kyrka.

En  barnkonsekvensana1ys  har  upprättats.

Justerandes  sign

K I,I

i!%lQ,J  -

Utdi'agsbestyrkande



Landskrona  församling

Kyrkorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-12

Sid  18  av  41

ILandskrona församlingl
i 2019 -05- D 7 I_T'oslllsla ff,  Qnlfl. 'tl"+ l
Ptocer,s l. f "-'l
Dlarient f-f  g_Olq '-'kOT

Svenska kyrkan  I
LANDSKRONA  FÖRSAMLING

SAMM ANTRÄDESDATuM

2019-05-08

HANDLÄGGARE

Peter  Grims

Afö+ioe -  -- - - --  - -  ---  ---  -  - -

Ommålning  f'asad Hiirslöv  kyrka

Aieiosiuxives

Angc  iirenrlentimmer

DIARIENUMMER

Ange.  diai'ienunirner

BESLuT

a AN)W'LAN

[:] DISKUSSION n BARNKONSEI<VENSANALYS
GENOMFöRD

[] INFORMAnON

Beslutsförslag

Arl>etsutskottet  föreslåi'  kyrkorådet  bestuta  att

Söka KAE  för  delfinansiering  för  ominålning  f"asad Härslöv  lcyrka.

Ärendebeskrivning

Landskrona  församling  har  lagt  i2019  års budget  att tvätta  fasaden  på Härslövs  kyrka.  Iiuian  tvättcn

genon'ifördes  utfördes  en provtvättning  av en mindrc  yta på lcyrkan  som dessvärre  resulteradc  i att

färgen  (silikatförg)  tvättadcs  ned vilket  innebär  att förgen  sliipper  fr%  putsen.  Detta  innebär  att det ej

dr  att tvätfö ren kyrkan utaii eflcrfö5ande niälniitg.  Uppskaltad kostnad ligger runt en miljon kronor.

Kyrkorådet  föreslås  fatta beslut  om  at[ söka  KÅE  via  Lunds  stitl  för  att låta måla  om fasaden  på

J-Iärslövs  kyrka.

Landskrona  församling

POSTADRESS Arlillarlgalan  4, 26'133,  Box 364, 28 23 Landskrona

Justei'andes  sign

',=-. i':'!)'l:"l

Utdragsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÅDESPROTOKOLL

Kyrkorådet 2019-06-12

Sid19av41

BAKA  Landskrona

Diarienummer:

1. Berör  beslutet

aett  enskilt  barn  abarn  i allmänhet

aen  definierad  bestämd  grupp  barn,  nämligen:

pbarn  berörs  inte  av ärendet,  vare  sig direkt  eller  indirekt.

På vilket  sätt berörs  inte  barn:

Svenska  kyrkan
LANDSKRONA  FöRSAMLING

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

[]vi  har satt barns  bästa i främsta  rummet,

nämligen:

avi  har tagit  hänsyn  till barns  sociala,  ekonomiska.  kulturella  och  andliga  rättigheter,  nämligen:

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

avi  har [agik hänsyn  till de barn  som är i behov  av särskilt  stöd,

nämligen:

3. Finns  det  intressekonflikter  i denna  fråga?

a'Ö nej

Oja, nämligen:

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

E'Ja, berätta hur det skett: ,'-5 rt  l,. ( ((

[]Nej,  motivera  varför;

5. BAKA:

[]har  diskuterat  frågan

[iavstår  att yttra  sig

1211iar inte  diskuterat  frågan

aharinte  tagit  beslut  i frågan

6. Övrigt  som BAKA vill till%a  til1 ärendet:

7. Slutsats

En sammanfattande  analys  av beslutets  konsekvenser  för  barn:

.- .l
i.»- oa

Pasllista

Pmcess /, /
Diarienr pf  -  ')  -

Justei'andes  sign

g
A r'

_/"'ik»a

Utdi'agsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 20 av  41

Kyrkorådet  2019-06-12

Au % 64/190508

Kollektredovisning  kvarta112019

Föreligger  kollektredovisning  för  kvarta112019  samt  två  upptagna  kollekter  utan  beslut;

190308  Sofia  Albertina  kyrka  Svenska  kyrkans  internationella  arbete

190324  Sofia  Albertina  kyrka  Svenska  kyrkans  internationella  arbete.

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  besluta

att  godkänna  ko11ektredovisningen  för  kvarta112019,

att  godkänna  de två  redan  upptagna  kollekterna  i Sofia  Albertina  kyrka.

Kr % 53

Kollektredovisning  kvarta112019

Kyrkorådet  beslutar

godkänna  kollektredovisningen  för  kvartal  1 2019,

godkänna  de två  redan  upptagna  kollekterna  i Sofia  Albertina  kyrka.

Justei'andes  si n

A
Utdi'agsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 21 av  41

Kyrkorådet 2019-06-12

Au % 72/191206

Försäljning  av konst

Föreligger förslag om försä5ning av en del av församlingens konst. I ärendet föreIigger
tjänsteskrivelse,  diarienummer  FF.2019.466.

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  besluta

att sä5a övertalig  konst enligt bilaga på auktion,

att sälja  övertalig  konst  enligt  bilaga  (förvaras  på expeditionen)  på  loppis

att intäkteriia för försä5ningen av övertalig  konst ska tillfalla  diakonin i Landskrona
församling.

Kr  % 54

Försäljning  av  konst

Kyrkorådet  vill  rikta  ett stort  tack  till  Wiveka  Persson  och  Teresa  Westerberg  för  deras

omfattande  arbete  med  församlingens  konst.

Kyrkorådet  beslutar

att sälja  övertalig  konst  enligt  bilaga  på auktion,

att sälja  övertalig  konst  enligt  bilaga  (förvaras  på expeditionen)  på  loppis

att intäkterna för försä5ningen av övertalig konst ska tillfalla  diakonin i Landskrona
församling.

En  barnkonsekvensanalys  har  upprättats.

Justei'andes  si n

Q-
Utdi'agsbestyrkande



Landskrona  f?irsamling

Kyrkorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-12

Sid  22 av  41

Landskrona församling

2019 -05- 2 4
PllSII:SIIl 5r «2CM '41<

Piocesb / I

DlaTien+ F F Q ,-1, (1 - sl (

Svenska kyrkan  %
LANDSKRONA  FORSAMLING

Ärende  till Landskrona  kyrkoråd

'iAk  I)il+V I-R  4DESDAT11 1l

2019-06-12

ÄRENDENU  }.lt.l ER

AU%332019

H Al IDLA '3 G+1P E

Eva-Lnlta  Grantån

: BESLUT

-  llN}.lALAål

ARENDE

Försä5ning  av konsl

Beslutsförslag

Kvrkorädet  besltitar  att

sä5a övertaltg  konst enligl bilaga via auktion

sii5a övcitalig  konst enligl  bilaga på loppis

- DISKUSSION

X INFOR'i-lA  T ION

OlAP IEN uAlt.lER

 BARNlsONSElyVENSANALYS
GENO)tlFORD

intiiktcrim  frän försä5ning  av övcrlalig  konst ska tillfoga  den diakonala  vcrksan'iheten i
[andskrona  t-örsainling

Ärendebeskrivning  g Bilaga

Ei'ter  tlytt  till  Landskrona  församlingshein  koinincr  dct inte finnas  utryinine  för all konst soin

nu l'IIlllS i föi'samlingcns  ägo. Wiveca  Pcrsson  liar  tillsaminans  ined cliefsscki-eterare  Teresa

'vVcsterberg  inventerat  konsten  saint  listat  de verk  soin är utiin eller  liar  ringa  viirde.

Föreligger  nu förslag  oin att dessa verk  avyttras  innan  flytten  till  försainIii'igsheminet.  Wiveca

fiircslår  att en dcl av konsten  läiniiiis  till  auktionsverk  för  t?örsäljning  inedai'i  de övriga  av de

utvalda verken sä5s på en loppis till föi'mån  l'ör försainlingens diakoi'iala  verksainl'iet.

[nvent:irieansvai'iga  Miu-ie  Rudolfsson  saint  Eva-Lotta  Grantfö  liar  gått igci'ioi'ii  föi'slaget  ocli

bifaller  förslaget,  inen vill  dessutom  prova  att siilja  verkct  1595 på atiktion.

Oin verken inte blir sålda I)å ahiktioi'i, så sä5s de I)å föppis.

Kyrkorådet  tiickar  Wiveca  ocl'i Teresa  för  deras gedigna  arbete.

Landsktona  torsamling

POSTqDRESS  Arlillengalan  4 26'1 33, Box  364,  26T23  Landsktona

TELEFON  +46(418)57400

Justerandes  ign

,&,
Utdi'agsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkorådet 2019-06-12

Sid 23 av 41

FöRSLAG  PÅ KONST  ATT SÄuA  PÅ AUKTION

0867

0868

0871

IOII

1396

1401

1426

1469

1488

1489

1508

1515

1516

1534

1577

1584

1597

1613

1812

2244

2301

2309

2310

Toffoli

Kasiulis

Papyrus

Lundqvist

Larsson

Toffoli

Afrikanskt  motiv  3 st

Yavari

Mirå

Modern  konst

Larsson

Öberg

Johansson-Thor  OBS! finns  två  st. Denna  behållas,  medan  den  andra

säljes

Hansson

Herrevadskloster

karta

Afrikanskt  motiv  2 st

Frid

Fiederspiel

Papyrus  2 st

Norrman

Pint  Genie
l!t  Il

Ej registrerade:

Rosensohn

Torsten  Hult

Sture  Berggren

Evert  Fährm

Skånekarta

Justerandes  sign

% ,ll
/,-;k!_

Utdi'agsbestyrkande



Landskrona  församling

Kyrkorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-12
Sid 24 av  41

BAKA  Landskrona

Diarienummer:

1. Berör  beslutet

[]ett  enskilt  barn  [lbarn  i allmänhet

aen  definierad  bestämd  grupp  barn,  nämligen:

Bbarn  berörs  inte  av ärendet,  vare  sig direkt  eller  indirekt

På vilket  sätt  berörs  inte barn:

Svenska  kyrkan
LANDSKRONA  FORSAMLING

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

[]vi  har satt barns  bästa i främsta  rummet,

nämligen:

l'IJvi har tagit  hänsyn  till barns  sociala,  ekonomiska,  kulturella  och  andliga  rättigheter,  nämligen:

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

[]vi  har  tagit  hänsyn  till  de bam  som  är i behov  av särskilt  stöd,

nämligen:

3. Finns  det  intressekonfIikteridenna  fråga?

&e3

aja,  nämligen:

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

gJa,  berätta  hur  det  skett:  i1).-y  L <. Ol

aNej,  motivera  varför;

5. BAKA:

a har diskuterat  frågan

Landskrona församling

2019 -06- [13
Posllisla rr  - Qori, 'tQ'i
Pioffiess /, / ' """"
Dlarieni ffr  - dLÖl'f '-,;2_'ä""

a avstår  att yttra  sig

Qhar  inte  diskuterat  frågan

aharinte  tagit  beslut  i frågan

6. Övrigt  som  BAKA  vill  tiUäga  till  ärendet:

7. Slutsats

En sammanfattande  ai'ialys  av beslutets  konsekvenser  för  barn:

Justei'andes  sign

)A Jil'.:-'!S,S-

Utdi'agsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 25 av 41
Kyrkorådet 2019-06-12

Au  e) 73/190612

Flytt  av kyrkliga  textilier

Landskrona  församlings  kyrkor  har en del liturgiska  textilier  som  på gmnd  av  ålder  och

skörhet  bäst  förvaras  i Sofia  Albertinas  specialinredda  textilkammare.  Länsstyrelsen  måste

bevilja  flytt  av kyrkliga  textilier.  I ärendet  föreligger  tjänsteslaivelse,  diarienummer

FF.2019.465.

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  besluta

att ansöka  hos Länsstyrelsen  OIII  att förflytta  textilierna  enligt  bilaga  till

textilkammaren  i Sofia  Albertina  kyrka.

Kr  e) 55

Flytt  av kyrkliga  textilier

Kyrkorådet  beslutar

att ansöka  lios  Länsstyrelsen  om att förflytta  textilieriia  enligt  bilaga  till

textilkammaren  i Sofia  Albertina  kyrka.

En barnkonsekvensanalys  liar  upprättats.

Justerandes  sign

(Å ,A,

Utdragsbestyrkande



Landskrona  församling

Kyrkorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-12

Sid  26 av 41

Landskrona  forsamling

2019 -05- 2 'l

Posllisia ;'-.  2g, oi 'jl'S-
Piocess 2 . (:,

Dianem F F - 'lO  l[4 - '{'-j

Svenska kyrkan  %i
LANDSKRONA  FORSAMLING

Ärende  till Kyrkorådet  i

SAMlIÅNTR  '1[)E S DÅT Ukl

2019-06-12

HAhlDcAGGARE

Eva-Lotta  Grantän

ARENDE

Flytt  av k'yrkliga  tcxtilier

Landskrona  församling

ARENDENl1  MMER D I+lFI I ENUMAIER

BESLUT DISKUSSION BARNKONSEhVENS  ANALYS
GENOMFORD

ANMALAN J INFORMATION

Beslutsförslag

Arbctsutskottet  beslular  föreslå  kyarkorådet  att

Ansöka  lios  Länsstyrclsen  atl flytta  textilierna  förrecknade  nedan  till  lextilkanunaren  i

Sofia Alberttna k7rka.

Ärendebeskrivning  C Bilaga

Landsla'ona försainlings kyrkor har en del liltirgiska textilier soin, liå gnind av ålder ocl'i skörliel bäsl
förvaras  i Sofia  Albcrtinas  specialinredda  lextilkainmare.  KyrkorMet  t'+ör ansöka  l'ios Läi'isstyrelsen

Om nlt tfl ultora ei't sådan tlytt. Efter t17tte11 IlOtel'aS i SAC ER Var de torvaras, satnl  Vllkell  k'Vl-ka de
iilllför.

Härslövs  kyrka  K 57

Härslövs  kyrka

Ottai'ps  kyrka

Ottarps  kyrka

Säby  kyrka

Säby  kyrka

SäLiy kyrka

Vadensjö  kyi-ka

Vadens3ö  kyrka

Ör)a  kyrka

Orja  kyrka

K 58

K 36

K 42

K51

K 52

K 58

K 44

K 45

KI i127

Kl  1131

Mässliake,  svart  ['rån 1870

Miissliake,  röd

Antcpenditiin  i blått  fi'åii  1760

Kalkkläde,  vitt  från  1758

tVIässhake,  violett

Mässliakc,  vit

Mässliake,  röd

Mässliake,  svart,  förva+'as  i Härslöv

Mässhake,  röd,  föi"varas  i Härslöv

Mässliake,  röd,  f-örvaras  i f-[iirslöv

Mässliake,  svart,  förvaras  i I-liirslöv

Landskiona församling

POSTADRESS Atlillengatan 4, 261 33. Box 364. 26123 Landskrona

TELEFON +46(4T8)57400

Justerandes  sign

(2-ä n '1

/t';9-

Utdi'agsbestyrkande



Landskrona  församling

Kyrkorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-12

Sid  27  av  41

BAKA  Landskrona

Diarienummer:

1. Berör  beslutet

[lett  enskilt  barn  [lbarn  i allmänhet

Oen  definierad  bestämd  grupp  barn, nämligen:

'18barn berörs inte av ärendet, vare sig direkt eller indirekt.
PCI vilket  sätt berörs  inte barn:

Svenska  kyrkan  !
LANDSKRONA  FORSAMLING

Ärendets namn: l,(-('i;d'llh 5-1 "jl'C;S (ialiae (

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  sociala,  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?

'!Z)nej

aja,  nämligen:

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

eUa, berätta  hur  det skett  ';')  c< L< <

aNej,  inotivera  varför;

5. BAKA:

ahar  diskciterat  frågan

Landskmna församling

2D19 -06- 0 3

Posllisla Fr. QOI'I.  %'a7?- '

Ptoces-s - /, / "  a Å
.oi;i+:iim pr -l'I  -;jGTl

Oavstår  att yttra  sig

5har  inte diskuterat  frågan

ahar  inte tagit  besluti  frågan

6. Övrigt  som  BAI(A  vill  tilläga  tilI  ärendet:

7. Slutsats

En sammanfattande  analys  av beslutets  konsekvenser  för barn:

Justerandes sign

% %'.,.,
Utdi'agsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 28 av 41

Kyrkorådet 2019-06-12

Au % 74/191206

Församlingslokal  på Ven

Föreligger  behov  av församlingslokal  på Ven.  Då det  krävs  mer  tid  för  att utreda

möjligheterna  att genomföra  en peri'nanent  eller  tillföllig  byggnation  på platsen  kan  det under

utredningstiden  finnas  ett beliov  av att förhyra  en tillfällig  lokal  för  verksamhet  på Ven.  I

ärendet  föreligger  tjänsteslaivelse,  diarienurnmer  FF.2019.480.

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  besluta

att uppdra  åt fastighetschefen  att undersöka  möjligheten  att föföyra  fastighet  på

Ven  för  försam1ingsverksamhet.

Kr  % 56

Församlingslokal  på Ven

Kyrkorådet  beslutar

att uppdra  åt fastighetschefen  att undersöka  möjligheten  att förhyra  fastighet  på

Ven  för  församlingsverksainhet.

En barnkonsekvensanalys  har  upprättats.

Justerandes  sign

'Å 7':J4
Utdi'agsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 29 av  41

Kyrkorådet 2019-06-12

Landskrona församling

2019 -06- 0 3
Postlisla rF: g_(31'J, q 87)

Process 'l.{@

Di;rienr FF  -J_Olq - "/

Svenska  kyrkan  G
LANDSKRONA  FöRSAMLING

SAMulANTRÅDESDATuM ARENDENUMtilER DIARIENllMMER

2019-06-12 Ange  *endenummer j!uige  diai'ienutnrnei'

HANDUGGARE

Peter  Grims

0 BESLuT

n ANlMLAN

0 DISKUSSION

[:] INFORMATION

a BARNI<ONSEKVENSANALYS
GENOMFORD

ARENDE

Försan'ilingslokal  på Ven

Beslutsförslag

Arbetsutskottet  Brcslår  kyrkorådet  besluta  att

Uppdra  ät fastighetschefen  att undersöka  möjligheten  att förhyra  tastighet  på Ven  för

försam1ingsyerksan'+l'iet.

Ärendebeskrivning

Bak@utid

Försainlingen  liar  utrett  belioven  på Ven  och  koinmit  fram  till  att befintliga  byggnader  ej liar  haft

ändamålsenlig utformning och placeriiig. Däiför fattades det beslut om att försä5a prästgården samt
söka bygglov  för  en ny byggnation  på mark  i anslutning  til)  St Tob och samordna  detta med

begravniiigsverksiunhcten.  Det  har visat  sig att koininunen  har väldigt  fasta  åsikter  om placering  ocli

utfom'+ning  vilket  försvårar  genornförandet  av den byggnation  vi har  pla+ierat.  Vidare  har

Länsstyrelsen  låtit  meddela  på telefon  som  förhandsbesked  att de iiite  ko+niner  att godkänna  en så stor

bygg,ad  ur ett landskapsskyddshäi'iseende  utan  endast  en mindre  byggnad  och  då i direkt  anslutning

ti1l bcfintlig  byggnation.  T.änsstyrclsen  låter  även meddcla  att dc bchandlar  tillfölliga  l»ygglov  lika  som

ordinarie  bygglov  ur landskapsskyddshåinseende.  Detta  fönebäi'  att det la'ävs mer  tid  för  att utreda

möjligheterna  att genomföra  en permanenL  eller  til1fitllig  byggmation  på platsen.  Under  utredningstiden

finns  ett behov  iiv att finna  en tillf?illig  lokal  i'ör alt synliggöra  vår  närvaro  siinit  prova  o]ika  fonner  av

närvaro  pä Ven.

Slutsats

Uppdra  åt fastighetscliefen  att underföka  möjliglieterna  att  förhyra  lokal  på Ven  [ör

församlingsverksamhet  utifrån  de föiJsättningar  soin  vet4csairi  präst  på Ven  bedöiner  vara  akhiella

under  kiden vi utreder  altcriiativen  gällande  byggnation.

Landskmna  Törsamling

pOSTADRESS  Artillarigafan  4, 2611 33, Box 364, 26123  Landskrona

TELEFON: +46(418)57  400

Justerani

i)

/ V,:" '+J. l -

Utdi'agsbestyrkande



Landskrona  församling

Kyrkorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-12

Sid  30 av 41

!Land2sOk1r9on_a0:jr2sa3mIing
Postlisl;i FF,%)('I,  D(
Pmcsss , I " __ "

Diarlenr H.F-J2_,o(1-20

Svenska kyrkan  #
LANDSKRONA FöRSAMLING

BARNKONSEKVENSANÅLYS

Beslut  i: Kyrkorådet  Ärendets  namn:  Tillföllig  modul  Ven

l. Beslutet  berör:

a) enskjlt  barii

b) barn  i allmåföet

c) en  detinierad  gnipp  barn,  näm]igen

d) ban'i berörs  inte alls av *enciet,  vare sig direkt  eller  indirekt  därför  att

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

rummet på fö5ande sätt:

a) vi har tagit bänsyn till barns sociala, ekonomiska, kulturella och andliga rättigheter 1:iå
följande  sätt:

b) vi liar  tagit  hänsyn  till  barns rätt  till  liv,  god Mlsa,  utveckling,  säkerliet  ocli  överlevnad  på

fö5ande sätt:

c) vi )iar tagit  hänsyn  till  de barn som är i behov  av särsMlt  stöd på följande  sätt:

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

4. Barns  åsikter  liar  ej tagits  tillvara  idenna  fråga  dårför  att:

5, Slutsats

Samt'nanfattande  analys  av beslutets  konsekvenser  för  barn: Barn  påverkas  i allrnänhct

positivt då vi skaffar en tillffillig  lokal att vistas i som fö5er gällaiide regler och förordningar
angåB4e tillgänglighct för densami'na.

(-,.h,/  (Zv5"<

Justei'an  s i

,,4Å'-,.%
Utdragsbestyrkande



Landskrona  församling

Kyrkorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-12

Sid 31 av  41

Au % 77/191206

Vård-  och  underhållsplan  Säby  kyrka

Föreligger  uppdaterad  vård-  och  undeföållsplan  för  Säby  kyrka.

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  rekommendera  kyrkofullmäktige  besluta

att godkänna  vård-  och  underhållsplanen  för  Säby  kyrka.

Kr  % 57

Vård-  och  underhållsplan  Säby  kyrka

Kyrkorådet  rekommenderar  kyrkofullmäktige

att godkänna  vård-  och  underhållsplanen  för  Säby  kyrka.

Justei'andes  sign

Q_ ,i//"'b'Q)9

Utdi'agsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 32 av 41
Kyrkorådet 2019-06-12

Au et 78/190612

Delårsbokslut  190430

Föreligger deIårsbokslut 190430.  Kanslichefen  föredrar  kort  om delårsbokslutet.

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  besluta

att godkänna  delårsbokslut  190430.

Kr  % 58

Delårsbokslut  190430

Kyrkorådet  beslutar

att godkänna  delårsbokslut  190430.

Justei'andes  sign

J __.-/Zls

Utdi'agsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 33 av 41

Kyrkorådet 2019-06-12

Au et 79/190612

Församlingskollekter  höst  2019

Föreligger  förslag  till  församlingskollekter  för  hösten  2019.

S:t  Johannes  kyrka

24 december  -  Julkampanjen

Borstahusens  kapell

8 sept  k118:  F P45  Egypten,  Byutveckling  och  skolgång  för  flickor

29 sept  kl  18:  R SKUT

6 okt  1l  : F Lui

27 okt  k118:  S Hela  människan  i Malmö/Furuboda

Alla  helgons  dag R SKUT

17  nov  kl ll:  R ACT  Svenska  kyrkan

l dec  k118:  R ACT  Svenska  kyrkan

8 dec  kl 1l:  F ACT  Svenska  kyrkan

24 dec  kl  23:  F ACT  Svenska  kyrkan

(12  jan  kl 1l  om  det  är församlingskollekt  Lui  )

Sofia  Albertina  kyrka

30 augusti  halvniomässa  -  P135  Barn  ska  slippa  bo  på gatan

8 september  12 sönd  eft  trefaldighet  -  Församlingens  diakoni

14 september  Pride?  -  P190  Stöd  varje  flickas  rätt  till  sin  egen  kropp

6 oktober  16e  sönd  eft  trefaldighet  - Församlingens  diakoni

1l  oktober  Kulturnatten  -  P144  Ge mammor  och  barn  en chans  Sydaföka

3 november  Minnesgudstjänst  -  Församlingens  diakoni

24 november  Domsöndagen  -  P144  Ge  mammor  och  barn  en chans  Sydafrika

29 november  -  P135  Barn  ska  slippa  bo på gatan

8 december  Andra  advent  -  P135  Barn  ska  slippa  bo på gatan

24 december  Julbön  julafton  -  Församlingens  diakoni

25 december  Julotta  -  Församlingens  diakoni

26 december  Ai'inandag  jul  -  P190  Stöd  varje  flickas  rätt  till  sin  egen  kropp

Härslövs,  Ottarps,  Vadensjö  och  Säby  kyrka

8 sept  - Act  P 89 Låt  en ko  förändra  någons  liv

6 okt  - Act  20 Större  skördar  och  jämligl'iet  i Etiopien

3 nov  - Flyktinglaisen  i östra  Aföka

24 nov  - Läkare  utan  gränser

8 dec  - Sos barnbyar

Lucia  gudstjänst  i Ottarp,  datum  ej fastställt  - Ottarps  scoutkår

24 dec  -  Act  julkampanj

25 dec  -  Bris

31 dec  -  Act  julkampanj

Justei'andes  sign

'5]-=_ Å,8
Utdi'agsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkorådet

%79 forts.

S:t  Ibbs  kyrka

24 december  ACT  julkampanj

31 december  ACT  julkampanj

2019-06-12

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  besluta

att godkänna  kollektförslagen  för  hösten  2019.

Kr  % 59

Församlingskollekter  höst  2019

Kyrkorådet  beslutar

att godkänna  kollektförslagen  för  hösten  2019.

Sid  34 av  41

En  barnkonsekvensana1ys  har  upprättats.

Justei'andes  sign

X ii  71

I;,Q.

Utdi'agsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkorådet

BAKA  Landskrona

Diarienummer:

2019-06-12

Sid 35 av 41

IloZl?-

Svenska kyrkan W
LAtllDSKRONA  FöRSAMLING

Ärendets  namn:

1. Berör  beslutet

Landskrona  församling

2019 -02- 2 8

PoslliSla pf,2,01'1.  22(#
Process /, /-' -

Obarn  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:

&vi  har  satt  barns  bästa  i främsta  rummet,

nämligen:

Ivi  har  tagit  hänsyn  till barns  sociala,  ekonomiska,  kulturella  och  andliga  rättigheter,  nämligen:

i5ö »ii har tagit  hänsyn  till barns  rätt  till liv, god  hälsa, utveckling,  säkerhet  och överlevnad,  nämligen:

Dvi  har  tagit  l'iänsyn  till de barn som är i behov  av särskilt  stöd,

nämligen:

3. Finns  det  intressekonflikter  i denna  fråga?

lnej

aja,  nämligen:

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

&Ja,  berätta  hur  det  skett:  (5%13k atJi (ton4rrwarh.

C Nej, motivera  vaiför;

5. BAKA:

i  har diskuterat frågan

0  avstår  att yttra  sig

[l  har inte  diskuterat  frågan

ahar  inte  tagit  beslut  i frågan

6,Ör:rigFto.s(5olm,B,AKA{nvVilli ti,Il4IlglaVtihl(:Wre:de,t,a ,l,ls,,,J, ,,p' som ,,,St,  R, (,,

7. Slutsats

En sammanfattande  analys  av beslutets  konsekvenser  för  barn:

Justei'an  sign

.")  /
/,.  I -,,, !o  r

Utdi'agsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 36 av  41

Kyrkorådet 2019-06-12

Au % 80/190612

Kollekt  då  kollektändamål  ej angetts

Föreligger  uppdaterat  förslag  för  rutir+er  då  kollektändamål  ej angetts.  I ärendet  föreligger

tjänsteskrivelse,  diarienumrner  FF.2019.476.

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  besluta

att ide  fall  kollektändamål  ej är beslutat  ska  kollekt  i Landskrona  församling

tillfalla  församlingens  diakonala  arbete.

Kr  % 60

Kollekt  då  kollektändamål  ej angetts

Kyrkorådet  beslutar

att ide  fall  kollektändamål  ej är beslutat  ska  kollekt  i Landskrona  församling

tillfalla  församlingens  diakonala  arbete.

En  bat*onsekvensana1ys  har  upprättats.

Jcisterandes  sign

K ,,="!,=

Utdragsbestyrkande



Landskrona  församling

Kyrkorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-12

Sid  37  av  41

Svenska  kyrkan
LANDSKRONA  FORSAMLING

Landskrona församling

2019 -05- 2 9
Posllisla {7  ,2 p(q , t( N
Ptocess 'z,z_

niarienr f(_  - ,,6)  )6 - 1';(  '-
Ärende  till Landskrona  kyrkoråd

SAMMANTRADES-DATUM

2019-06-12

H ANDLAGGARE

Eva-Lotta  Grant6n

ARENDE

Kollekt  då kollektändamål  ej angetts

ARENDENLlMMER

Ange  iirei'idenununer

Z BESLllT  (J DISKUSSION

0  ANMÅLAN  a INFORMATION

DIAFllENUkiMER

Ange  diarieiuiminer

0 BARNKONSEKVENSANALYS
csiovpöto

Beslutsförs)ag

Arbetsutskottet  töreslår  kyrkorådet  att besluta

Att I de fall  då kollelcfötidamål  ej är beslutat  gka kollekt  i Landskrona  församling  tillfalla
försainlingens  diakonala  arbete

Arendebeskrtvntng  a Bilaga

För irirvarande  finns  ett beslut  att i de fall  ändamålsl:ieslut  saknas S5rande församlingskollekt  är

rilctlinjen  att beslutat  ändamål  för  kollekten  i Sofia  Albertina  kyrka  ska gälla även i församlingens

öwiga  kyrkor.  (Kr  % 47 2013)

Detta  % dock  till  föga hjälp  tför det inte firas gudstjiinst  i Sofia Albertina  (Midsominardagen  ocli Kristi
hiinmelsfärdsdag),  ocli  kollektändamål  saknas. Dcssutom  Ar det inte enkelt  att fa linncdom  om

iindainålct  i Sofia  Albertii'ia,  oin man en stui'+d innan  gudst,jisten  ska böija  upptäcker  att kollekl  intc
itr beslutad. Därför  vore  det bättre  med ett stående kollcktändainål,  sot'n  dels kan pålysas f3r  den

gudstjänstflrande  församlingcn,  odt  dcls gör redovisiffngen  av ko)lekten  tydlig  och kvalitctssäkrad.

Att  som ståeude kollektiindamål  ha församlingens  diakonala  arbete ligger  väl i linje  med vår
försainliiigsii'istruktion.

Observera  att för  swishade  medel  som inlcommer  utan ändamål  gäller  beslutet  Kr  8) ll  2016, nämligen
att ändarnålet  blir  bcslutad  kollekt  för  Sofia  Albertina  kyrka.

Landskrona  foisamllng

POSTADRESS Artlller:gatan  4, 261 33, Box 384, 26123  Landskrona

TELEFON: +46(418)57400

Jristei'and s"'$

,,W
Utdragsbestyrkande



Landskrona  församling

Kyrkorådet

BAKA  Landskrona

Diarienummer:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 38 av  41

2019-06-12

/fOZl?-

Svenska kyrkan I
LANDSKRONA  FöRSAMLING

Ärendets  namn:

1. Berör  beslutet

Landskrona församling

2019 -(12- 2 8
Posllisia pf,:)0l'l,  22(6
Process /, 7" '
Ui.trient pr-JQ_D11'21)

0  barn bereirs 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:

(8vi har satt barns  bästa i främsta  rummet,

nämligen:

Avi  har  tagit  hänsyn  till barns  sociala,  ekonomiska,  kulturella  och andliga  rättigheter,  nämligen:

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

&vi  har tagit  hänsyn  till de barn som är i behov  av särskilt  stöd,

nämligen:

3. Finns  det  intressekonflikter  i denna  fråga?

':53 nej

Dja,  nämligen:

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

&Ja, berätta hur det skett: hll  t-,W ac/i (ton"f;rna4Å

a Nej, motivera  vatför',

5. BAKA:

ghar  diskuterat  frågan

aavstår  att yttra  sig

ahar  inte dis!<uterat  frågan

ahar  inte  tagit  beslut  i frågan

6,Ö(:ri\,to,s(3oImA,:,AKA,nvViIjti,ll4IlglaVt:Il:,re:deet,a s<,,,,J,  Sö, ,,lSk  h,(,,

7. SlutSatS

En sammanfattande  analys  av beslutets  konsekvenser  för  barn:

Justei'andes  sign

x .,/Ä'(i
Utdi'agsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Tillägg  till  investeringsbudget  2019  för  ljudanläggningar  i S:t  Johannes  kyrka  samt  S:t

Jakobs  och  Borstahusens  kapell

Föreligger behov av komplettering av tillägg till investeringsbudget 2019 för 5udan1äggningar
iS:t  Johannes  kyrka  samt  S:t  Jakobs  kapell  och  Borstaliusens  kapell  då tidigare  offerter  inte

inkluderat  insta1lationsarbetet.

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  besluta

att godkänna  komplettering  av tillägg  till  investeringsbudget  om  totalt  130  000  kr

för 5udan1äggning i S:t Johannes kyrka,

att godkänna  komplettering  av tillägg  till  investeringsbudget  om  totalt  175  000  kr

för 5udan1äggning i S:t Jakobs kapell,

att godkänna  komplettering  tillägg  till  investeringsbudget  om  totalt  170  000  kr  för

5udan1äggning i Borstaliusens kapell.

Ärendet  ska  anmälas  till  kyrkofullmäktige.

Kr  % 61

Tillägg  till  investeringsbudget  2019  för  ljudanläggningar  i S:t  Johannes  kyrka  samt  S:t

Jakobs  och  Borstahusens  kapell

Kyrkorådet  beslutar

att godkänna  komplettering  av tillägg  till  investeringsbudget  om  totalt  130  000  kr

för  ljudanläggning  i S:t  Johannes  kyrka,

att godkänna  komplettering  av tillägg  till  investeringsbudget  om  totalt  175  000  kr

för  Ijudanläggning  i S:t  Jakobs  kapell,

att godkänna  komplettering  tillägg  till  investeringsbudget  om  totalt  170  000  kr  för

1judanläggning  i Borstahusens  kapell.

En  barnkonsekvensanalys  liar  upprättats.

Ärendet  ska  aninälas  till  kyrkofullmäktige.
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Svenska  kyrkan
LANDSKRONA  FöRSAMLING

BARNKONSEKVENSANALYS

Beslut  i: Kyrkorådet  Ärendets  i'iamn:  Ti]lägg  till

investeringsbudget t?5r 5udan1äggning S:t Jolianncs kyrka, S:t Jakobs kapell saint
Borstahusens  kapell

1. Beslutet  berör:

a) enskilt  ban'i

b) bam  i allrnänliet

c) en definierad  gi-upp  bai'n,  näinligen

d) barii  beförs  inte  alls  av ärendet,  vare  sig  dirckt  eller  indirckt  diirför  att

2. Barn  berörs  t1irekt  el1er  indirekt  av denna  fråga  och  vi har  satt  barns  bästaifräinsta

rummet  på  följande  siitt:

a) vi har tagit  hänsyn  till  bai'iis  sociala.  ekonon"iiska,  kulturella  ocl'i  andliga  rättiglieter  på

fö5ande sätt:

b) vi l'iar tagit  l'iänsyn  till  bai'iis  rätt  till  liv,  god  hälsa,  ritveckling,  säkerliet  ocli  överlevnad  på

fö5ai'ide  sätt:

c) vi har tagit l'iänsyn till de bai'n soi'ii är i behov av siirskilt stöd på fö5ande siitt:

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

4. Barns åsikter liar ej tagits tillvara  i denna fi-%a d;irför  att:

Fr%an rör inte barn specif'ikt då 5udsystemet skall möjliggöra liörbarliet o:ivsett ålder eller
kön.

5. :Slutsats

Saini'nanfattande  analys  av lyeslutets  koi'isekvenser  för  bam:

Peter  Grims

Fastiglietsclief
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Övrigt

Då det har gått ett år sedan  kyrkoherden  tillträdde  sin  tjänst  passar  hon  på att tacka  kyrkorådet

för  ett fint  samarbete  och  ett gott  utfört  jobb.

Kr  % 63

Sammanträdet  avslutas

Ordföranden  tackar  för  visat  intresse  och  gott  samarbete  samt  önskar  alla  en trevlig  soinrnar.

Sarni'nanträdet  förklaras  avslutat.

Justei'and  ign
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