
Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkorådet

Plats  och  tid

Beslutande

Ersättare

Övriga  deltagare

Utses  att  justera

2019-10-10

Johannesgården,  Landskrona

Torsdag  2019-10-10  K118.00

Sune  Karlsson,  ordf

Marie  Rudolfsson

Marie  Nie1s6n

Irene  Kunosson

Eva  Engkvist

Anita  Svärdh

Ann-Marie  Andersson

Jörn  Jönsson

Kurt  Andersson  ers för  Anders  Lindblom

Eva-Lotta  Grant6n,  kyrkoherde

Lars  Callmer

Ida  Boström

Rune  Kronvall

Ingrid  Bengtsson

Peter  Grims,  fastighetschef

Elisabeth  Persson,  kanslichef

Leif  Alfredsson,  kyrkogårdschef

Maria  Sääw,  sekreterare

Jörn  Jönsson

Sid  1 av 14

Justeringens  plats Kyrkoförvaltningens  e

Underskrifter  Sekreterare

Ordförande

Justerande

erigatan  4, Landskrona

aria

Sune  Karlsson

er 73-  84

BEVIS

Justering  har  tillkännagivits  genom  anslag

Organ

Sammanträdesdatum  2019-10-10

Datum  för  anslagets  uppsättande Datum  för  anslagets  nedtagande

Fö»aringsplats  för

protokollet  Kyrkoförvaltningens  exp,  Artillerigatan  4, Landsla'ona

Underskrift

Maria  Sääw

Justei'andes  sign

)"l,

Utdragsbestyrkande



Landskrona  f?irsamling

Kyrkorådet

Kr  % 73

Sammanträdets  öppnande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-10-10

Sid 2 av 14

Ordföranden  hälsar  alla  välkomna  och  förklarar  sarni'nanträdet  öppnat.

Kr  % 74

Upprop  och  val  av  justerare

Förrättas  upprop  varefter  Jöm  Jönsson  utses  att  justera  dagens  protokoll.

Kr  % 75

Ändring  av dagordningen

Föreligger  tilläggsärende,  Hyreskontrakt  MATelvans  lokal  som  är direktjusterat  från  dagens

arbetsutskottssammanträde.

Kyrkorådet  beslutar

att godkänna  tilläggsärendet  Hyreskontrakt  MATelvans  lokal  till  dagordningen.

Justerandes  sign

'h

Utdi'agsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMÅNTRÄDESPROTOKOLL

Sid 3 av 14

Kyrkorådet 2019-10-10

Kr % 76

Anmälningsärenden

Ordförande  Sune  Karlsson  ani'näler  protokoll  från  kyrkorådet  190904  samt  protokoll  från

arbetsutskottet  190911.

Kyrkoherde  Eva-Lotta  Grantfö  anrnäler  att domkapitlet  enligt  protokoll  från  190904  beslutat

att uttärda  Landskrona  församlings  försam1ingsinstruktion.  Kyrkolierden  läser  upp

vikarierande  kontraktsprostens  yttrande  om församlingsinstruktionen.

Fastighetschef  Peter  Grims  anmäler  att han  och  kyrkogårdschefen  kommer  att fortsätta

företräda  församlingen  i ärendet  om inköp  av mark  på kyrkogården  när  det nu ska göras  en

lantmäteriförrättning.

Kyrkorådet  beslutar

att lägga  protokollen  samt  ai'u'nälningsärendena  till  handlingarna.

Justei'andes  sign

'i k
Utdi'agsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kyrkorådet 2019-10-10

Kr  % 77

Information

Kyrkol'ierden  informerar  om  att församlingen  kommer  upplåta  S:t  Johannes  kyrka  för  katolska

församlingen  som  komi'ner  hålla  gudstjänst  på  arabiska  sista  söndagen  i månaden.

Vidare  informerar  kyrkoherden  om  att kommunikatör  Mathilda  Simonsson  Torstensson

förhandlat  med  tidningen  Hallå  om  att  gå  tillbaka  till  dem  för  våra  annonser  tillsammans  med

Hä5arps församling. Kostnaden blir ungefär hälften mot vad vi betalar för annonsering i
Lokaltidningen  för  närvarande.

Kyrkoherden  informerar  om  det  väldigt  givande  och  inspirerande  studiebesöket  i

Skarpnäcksförsamling  där  även  arbetsledare  samt  två  av ledamöterna  i arbetsutskottet  deltog.

Kyrkogårdschef  Leif  Alfredsson  informerar  om  att  ommumingen  i krematoriet  är avslutad

och  besiktning  genomförd.  Verksainheten  koinmer  nu att startas  upp  igen.

Fastighetschefen  informerar  om  att takentreprenaden  på krematoriet  fortslaider  bra.

Slutbesiktning  är planerad  till  den 19 december.

Vidare  infonnerar  fastighetschefen  kort  kring  planerna  för  parken  utanför  Sofia  Albertina

kyrka  där  länsstyrelsen  har  en del  riktlinjer  för  hur  man  får  förändra  en kyrkofastighet  samt

kring  biotopskyddade  träd  i parken.

Då  man  funnit  föroreningar  i marken  i parken  komi'ner  bornprover  att genomföras  nästa  vecka

men  dessa  schemaläggs  så de inte  stör  de förrättningar  SOITl  är inbokade  i kyrkan.

Fastighetschefen  inforinerar  även  om  att  han  sagt  upp  avtalet  med  larmcentralen  OCl] nytt  avtal

kommer  att tecknas  med  Bevakningsgruppen.

På Ven  har  fastighetschefen,  kyrkorådets  ordförande  samt  kommunikatör  Mathilda

Simonsson  Torstensson  haft  ett infori'nationsmöte  om  liur  läget  är angående  det  planerade

församlingsliuset.  Det  kom  ca 25 personer  och  man  möttes  av förståelse  för  den  besvärliga

situationen.  Infori'nation  om  processen  koini'ner  framöver  att  ges i samband  med  gudstjänster

på Ven.

Kanslichef  Elisabeth  Persson  informerar  om  att  hon  beställt  fler  Swish-nuinmer  för  att

kyrkorna  ska  få  vars  ett  och  därmed  underlättas  lianteringen  av Swish-kollekter.

Justei'andes  sign

'% «
Utdi'agsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kyrkorådet 2019-10-10

Au % 100/190911

Budget  2020

Föreligger  budgetförslag  för  2020  samt  verksainhetsplan.  Några  mindre  ändringar  kommer  att

göras  före  kyrkorådets  sammanträde.

Budget  2020  MBL-förhandlas  den  26 september.

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  rekommendera  kyrkofullmäktige

att anta  budget  2020  samt  verksainhetsplanen.

Justei'andes  sign

h ,!II4

Utdi'agsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kyrkorådet 2019-10-10

Kr  e) 78

Budget  2020

Förslaget  gnindar  sig  på för  olika  verksamhetsgrenar  uppsatta  verksainhetsmål  och  utarbetade

förslag  jämte  motiveringar,  vilka  bearbetats  på kyrkoförvaltningen  och  inom  kyrkorådets

budgetutskott.  Budget  2020  har  MBL-förhandlats.

Kyrkorådet  föreslår  rekornmendera  kyrkofullmäktige

att fastställa  föreliggande  förslag  till  budget  för  år 2020,  resultat-  och  flerårsplan

2018-2022  ocli  balansbudget  2018-2022,

att den  upprättade  budgeten  avser  en rambudget  för  kyrkorådet  och

kyrkogårdsutskottet,

att bemyndiga  kyrkorådet  ocli  kyrkogårdsutskottet  att inom  ramen  för  anslagna

medel  till  församlingen  ocli  förvaltningen  omdisponera  mellan  olika  program,

att bemyndiga  kyrkorådet  besluta  om ändring  av årsanslag  för  enskilt  objekt  i

investeringsbudgeten  i den  mån  den i budgeten  angivna  beräknade  totalutgiften

för  objektet  ej överskrids,

att för  finansiering  av investeringar  och  vid  likviditetsbehov  bemyndiga  kyrkorådet

upptaga  lån,

att fastställa  avgiften  till  Svenska  kyrkan  för  år 2020  till  97 öre per  skattekrona.

Justerandes  sign

"!'l Q
Utdi'agsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkorådet 2019-10-10

Au % 101/190911

Kollektredovisning  kvartal  2 2019

Föreligger  kollektredovisning  för  kvartal  2 2019.

Sid 7 av  14

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  besluta

att godkänna  kol1ektredovisningen  för  kvartal  2 2019.

Kr  % 79

Kollektredovisning  kvartal  2 2019

Kyrkorådet  beslutar

att godkänna  koIlektredovisningen  för  kvartal  2 2019.

Justei'andes  sign

R l

Utdi'agsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÅDESPROTOKOLL

Kyrkorådet 2019-10-10

Au % 102/190911

Kollekter  utan  beslut

Föreligger  redan  upptagna  kollekter  utan  beslut:

Sid  8 av 14

20190406  Sofia  Albertina  kyrka

20190530  S:t Tobs kyrka

20190629  Sofia  Albertina  kyrka

20190629  Borstahusens  kapell

Församlingens  diakonala  arbete

Församlingens  diakonala  arbete

ACT  Svenska  kyrkan  P173  Sydsudan

ACT  Svenska  kyrkan

2(82  kr

140  kr

3608  kr

224  kr

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  besluta

att godkänna  de  redan  upptagna  kollekterna.

Kr  % 80

Kollekter  utan  beslut

Kyrkorådet  beslutar

att godkänna  de  redan  upptagna  kollekterna.

.i-,stei',andes  sign

M

Utdragsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kyrkorådet 2019-10-10

Au % 103/190911

Tilläggsanslag  iinvesteringsbudgeten  för  2019  avseende  inköp  av frysaggregat  till

krematoriet

Föreligger  förslag  om  tilläggsanslag  om  250  000  kr  till  investeringsbudget  2019  för  att  täcka

merkostnaden  gentemot  nuvarande  budgeterade  medel  för  inköp  av frysaggregat  till

krematoriet.  I ärendet  föreligger  tjänsteskrivelse,  diarienuinmer  FF.2019.771.

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  rekoinmendera  kyrkofullmäktige  besluta

att godkänna  tilläggsanslag  om  250  000  kr  till  investeringsbudget  2019  för  inköp  av

frysaggregat  till  krematoriet.

Kr  % 81

Tilläggsanslag  i investeringsbudgeten  för  2019  avseende  inköp  av frysaggregat  till

krematoriet

Kyrkorådet  rekommenderar  kyrkofullmäktige  besluta

att godkänna  tilläggsanslag  om  250  000  kr  till  investeringsbudget  2019  för  inköp  av

frysaggregat  till  krematoriet.

Justerandes  sign

! S,d-.
Utdragsbestyrkande



Landskrona  församling

Kyrkorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-10-10
Sid  10 av 14

ILandskrona forsamling'
( I

i 2U19 -09- 1 0 I
I-'oSlllSl;l F. Q()r1. }ll  I
Ptot:ess "'-g,'-7
Diarienr-7( _,2  (,  /Q _/)') 2_

Svenska  kyrkan  +
LANDSKRONA  FORSAMLING

Ärende  till arbetsutskottet

SJMtl)ill1NTRADE'iDATuM

20i9-09-11

HANDLAGGARE

Lei[  Alfredsson

ARENDENl1MMER

8.9 20l')-324

I  BESLUT

 AMIALAN

AR81DE

Dl.lRlENlJAl)ilER

'illIj  ili Illklllllllml'l

J  DISI«lJSSION  a BARNKONSEKVENSANALYS
GENOMFORD  ISAMBAND  MED

llNFOR)tMTION  BESLUT0MBUDGET201!)

Tilläggsanslag  i iiwesleringsbudgcten  hjr  2010  avseentle  inköl:i  av l"iysaggregal  till  kreinatt'iriet

Beslutsförslag

Tilliiggsanslag  oin  250  000  kronor  för  alt tiicka  inerkostitaden  genteinoi  nuvarande  butlgcteradc  mcclel
(315  000  kronor).

Ärendebeskrivning  a Bilaga

Aggrcg;iten  soin  betjiinar  kyl-  ocl'i fi'ysuli'yininena  i kapellkreinatorici  liar  ulipnåll  sin  teknislca
livslängd.  Diirför  infordrades  budgelpi-is  +ill ma3 2018in1'ör  201Q års budgerarbete.

Ui'irler  soinmarci'i  20l')  rippmäiksan'u'iias  vi på att ny lagstiFtning  iir på göng  giillandc  ttllMna
köldinedia.  Då försainlingen  nu hin  påböijat  arbeiei  inot  iniljödiploinei'ing  iir  det av största  viki  att vi
redan nu anl'+assar  våra anliiggntngsinstalIationcr  i ligic mcd konunandc krav. Delta har medfört atl
ti«ligare  fi-aintagna  undei'lag  inför  btidgei  2(') 19 nu liar  behövt  ersiittas  ined  nya.  Bel'iovet  aV elt
tilliiggsaiislag  oin  250 000 kmnor  inoliveras  Friiinst av att de nya ini5övän1igare köldinediern:i la'iiver
en dyrare  teknik.  Yitcrligare  e!<onoinisk  pfiverk:ui  är cn ['öljd  av osäker  kronkurs.

Tidigarc  l'iedöind  kosmad  om 315 00(1 knmoi'  inklusive  IllOmS  bedöi'ns  nu istället  uppgå  till  565 000
kronor  inklusive  ino+ns,  siilket  iiuiet'iär  en kostniidsökning  Om 250  000  kronoi'.

Landsktona iorsamling
I:)OSTADRESS Atlillerigatan 4. 20 I 33. Box 364. 26123 Landsktona
TELEFON +46(418)5740[)

IJusterandes sign
I lA /-k

I Utdi'agsbestyrkande

I



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 1l av 14
Kyrkorådet 2019-10-10

Au F:3 110/191010

Då  Landskrona  BoIS  drar  sig  ur  samarbetet  laing  MATelvan  föreligger  förslag  om  att
Landskrona  församling  övertar  hyreskontraktet  för  lokalen  där  MATelvan  bedrivs.  I ärendet
föreligger  en tjänsteskrivelse,  diarienummer  FF.2019.874.

Hantering  av mynt  är ett  stort  problem  så arbetsutskottet  föreslår  att  när  Landskrona
församling  tar  över  lokalen  samt  hanteringen  av pengarna  kopplat  till  MATelvans  verksamhet
bör  man  enbart  kunna  betala  med  sedlar  eller  Swish.

Kyrkoherden  uppdras  att  till  nästa  sarnrnanträde  ta fram  ett förslag  kring  hur  församlingen  ska
lösa  MATelvans  transporter  framöver.

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  besluta

att Landskrona  församling  tar  över  hyreskontraktet  för  MATelvans  lokal  samt

att matkassarna  framöver  endast  kan  betalas  med  sedlar  eller  Swish.

Ärendet  direktjusteras

Kr  % 82

Hyreskontrakt  MATelvans  lokal

Kyrkorådet  beslutar

att Landskrona  församling  tar  över  hyreskontraktet  för  MATelvans  lokal  samt

att matkassarna  framöver  ska  kosta  20 kronor  per  matkasse  och  att de endast  kan
betalas  med  sedlar  eller  Swish.

En  bari'ikonsekvensanalys  har  upprättats.

IJustei'andes sign

l__!,, -l
' Utdi'agsbestyrkande
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Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkorådet 2019-10-10

Sid 12 av  14

Landskrona församling

2019 -10- 0 7
Poslllsla /'F, QI)I'I,  'bal'Y
Ptocess (;  '

Diarienrp .-b/l  -}'lL-

Svenska  kyrkan
LANDSKRONA  FöRSAMLING

Ärende  till Landskrona  kyrkoråd

8AtiiMANTRÄDESDATuM ÅRENDENllMJR

2019-10-10

HANDLAGGARE

Marie  Branting

Ange  ärendentiininer

?  BESLuT []  DISKt18S10N

Ange  diarieinimmer

0  BARNKONSEKVENSANALYS
GENOMFöRD

a ptotAboi a INFORMATION

ÄRENDE

Överlåtelse  av hyreskontrakt  för  Matelvans  lokal

Ärendebeskrivning

Landskrona  Bois drar  sig ur  samarbetet  med  MATelvan  på grund  av ekonomiska  Skäl, och de ska

enbart  satsa på fotboll.  Tidigare  hade  Bois ett  socialt  projekt  som  de drev,  Startelvan,  vilket  var  med

och startade MATelvan, men Startelvan finns inte mer. Landskrona  församlinB  behöver  alltså  ta över
hyreskontraktet  där  MATelvan  bedrivs.

Kostanden  för  hyra  och el för  lokalen  uppgår  till  6074  kr per  månad.  Uppsägningstiden  för  lokalen  är

på ett  år.

I daBsläget  lämnar  vi In påsar  med  kontanterna  vi får  in på de 10-kronor  som besökarna  till  MATelvan

((er, till Bois, och sedan  adn'ilnistrerar  Bois detta  och betalarln  hyran  och elen.  Inl«omsterna  täcker

utgifterna  ft'rlokalen.

Vi använder  även en av Landskrona  Bois bussar  i dagsläget,  men  det kommer  vi inte  att  kunna  från

årssklftet. JaB har haft kontakt med  Torbjörn  Brorsson,  i Landskrona  koi'nmun,  som  säger  att  vi kan få

köpa  eller  eventuellt  få en av kommunens  bilar  som de har  avställda  och inte  anväimer  mer.

Det  vi behöver  till  årsskiftet  är att  ta beslut  om liur  vi praktiskt  ska hantera  är

Att  Landskrona  församling  tar  över  hyreskontraktet  för  MATelvan.

inbetalningen  av hyra  och el, då vi får  kontanter  från  MATelvan  i form  av tio-kronor.  (växla  in

tiorna  etc)  -  hur  det  ska skötas.

Vilket  fordon  vi ska använda  och hämta  matvarorna  med  och l'iur fordonet  sl<a hanteras  om

vi köper  det  eller  om vi ska hyra  etc

Landskrona fötsarnling

POSTADRE3S. Arlllletlgatan 4, 26'1 33. Box 384. 26123 Landskrona
TELEFON: +46(418)67400

Justei'andes  sign
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Utdi'agsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kyrkorådet 2019-10-10

' Landskrona församling

2019 -1D- 0 7
pomisia ';Q__OI'I- 8K
Process /, !/ I

Diarlenr f'5j)p1  ff_-:är

Svenska kyrkan  I
LANDSKRONA  FöRSAMLlNG

BARNKONSEKVENSÅNÅLYS

1. Beslutet  berör:

a) enskilt  barn

b)  bain  i alhnänhet

@ndefii'iieradgruppbarn,näm1igen «it(:r»att' Mm
d) bax'n berörs  inte  a]]s  av  ieruEtet,  vare  sig  direkt  eller  indirekt  därför  att

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

rummet  på följande  sätt:

b) vi har  tagit  hisyn  till  bams  rätt  till  liv,  god  Mlsa,  utveckling,  säkcrhet  ocli  överlcvnad  på

följandesätt: 8(;( ,/71  sll'f)pet  yöo 14k44y +';y ö«

c) vi har tagit hffiisyn till de bai'n soin är i tiehov av särslält stöd, på fö5andc sätt:
Bom;>  q'vvnd/ctylartöe lAkiv  (-iizyidosrs

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

4. Barns  åsilcter  har  ej tagits  tillvara  i denna  fråga  diirför  att:

5- Slutsats

Sami'naiifattande  anaLys  av besIutcts  konsekvenser  &  bam:

', Justei'andes  sign

_ V\i 'M

Utdragsbestyrkande  



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kyrkorådet 2019-10-10

Kr  % 83

Övrigt

Ingrid  Bengtsson  berättar  hur  trevligt  det  är på  det  nya  torsdagscaf6et  som  hålls  första

torsdagenimånaden  på Johannesgården  är. Ett  trevligt  initiativ  hon  rekorni'nenderar  fler  att

besöka.

Kr  % 84

Sammanträdet  avslutas

Ordföranden  tackar  för  visat  intresse  och  förklarar  sainmanträdet  avslutat.

Justerandes  sign

'V\r %
Utdragsbestyrkande


