
Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid  1 av 20

Kyrkorådet 2019-11-27

Plats  och  tid

Beslutande

Karl  X  rum,  Landskrona  församlingshem

Onsdag2019-11-27K118.OO

Sune  Karlsson,  ordf

Marie  Rudolfsson

Marie  Nie1s6n

Irene  Kunosson

Eva  Engkvist

Anita  Svärdh

Ann-Marie  Andersson

Lars  Callmer  ers för  Jörn  Jönsson

Ida  Boström  ers för  Anders  Lindblom

Eva-Lotta  Grant6n,  kyrkoherde

Ersättare Rune  Kronvall

Övriga  deltagare Peter  Grims,  fastighetschef

Elisabeth  Persson,  kanslichef

Leif  Alfredsson,  kyrkogårdschef

Maria  Sääw,  sekreterare

Ordförande

Justerande

BEVIS

Justering  har  tillkännagivits  genom  anslag

Organ

Sammantfödesdatum  2019-11-27

Datum  för  anslagets  uppsättande Datum  för  anslagets  nedtagande

Förvaringsplats  för

protokolJet  Kyrkofö

Underskrift

tningens expJLrtilleJfl

Maria  w

4, Landskrona

Justei'andes  sign

I?-H-"i;'

Utdragsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 2 av 20

Kyrkorådet 2019-11-27

Kr  % 85

Sammanträdets  öppnande

Ordföranden  hälsar  alla  välkomna  och  förklarar  sammanträdet  öppnat.

Kr  e) 86

Upprop  och  val  av justerare

Förrättas  upprop  varefter  Aa'tn-Marie  Andersson  utses  att  justera  dagens  protokoll.

Justei'andes  sign

g 7y'i""

Utdragsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 3 av 20

Kyrkorådet 2019-11-27

Kr  % 87

Anmälningsärenden

Ordförande  Sune  Karlsson  ani'näler  protokoll  från  kyrkorådet  191010,

kyrkofullmäktige  191023  samt  protokoll  trån  arbetsutskottet  191010  och  191113.

Kyrkoherde  Eva-Lotta  Grant6n  anmäler  att  protokoll  inkoini'nit  från  imaj  då Landskrona

lelanaru'iakår  upplöstes  och  i stället  övergick  till  att fungera  som  en öppen  verksarnhet.

Fastighetschef  Peter  Grims  ani'näler  att anslag  finns  avsatt  för  att i år byta  ut  kyl  och  frys  i

Landskrona  församlingshem  men  att av utryinmesskäl  komt'ner  detta  göras  när  ombyggnaden

av församlingshemmet  är klar.

Kyrkorådet  beslutar

att lägga  protokollen  samt  anmälningsärendena  till  handlingarna.

Justerandes  sign

& j2ffl-/'?
Utdi'agsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 4 av 20

Kyrkorådet 2019-11-27

Kr  % 88

Information

Kyrkoherden  infori'nerar  om  att processen  med  att töi'nu'na  församlingshemmet  inför

ombyggnad  pågår.  Tisdagen  den  tredje  december  kommer  det  hållas  en loppmarknad  där  det

församlingen inte kommer behöva efter flytten  sä5s till  föri'nån för diakonin. Vid loppisen
koinmer  bland annat en del av de tavlor kyrkorådet beslutat ska avyttras sä5as då
auktionsverket  endast  tog  emot  ett fåtal  av tavlorna.

Vidare  infon'nerar  kyrkoherden  om  att hon  och  ordförande  har  skrivit  på hyresavtalet  för

MatElvans  lokal  så från  den  första  januari  är det  Landskrona  församling  som  hyr  lokalen.

Fastighetschefen  infon'nerar  om  att församlingen  håller  på  att  byta  larmcentral.  Den  nya

larmcentralen  heter  Tempest  och  det  nya  numret  man  ringer  kommer  att sättas  upp  på alla

larmdosor.

Justei'andes  sign

f}-,Å[#
Utdragsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 5 av 20
Kyrkorådet 2019-11-27

Au % 112/191010

Delårsbokslut  2019-08-31

Föreligger delårsbokslut  2019-08-31.  Kanslichefen  föredrar  delårsbokslutet  samt  svarar  på

frågor.

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  besluta

att godkänna  delårsbokslut  2019-08-31.

Kr  % 89

Delårsbokslut  2019-08-31

Kyrkorådet  beslutar

att godkänna  delårsbokslut  2019-08-31.

Justerandes  sign

Ce, 1'? -l/#
Utdragsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 6 av  20

Kyrkorådet 2019-11-27

Au % 115/191010

Tjänstejustering  inom  krematorieverksamheten/kyrkogårdsadministrationen  och

fastställande  av reviderad  befattningsbeskrivning

Föreligger  förslag  från  kyrkogårdschefen  avseende  tjänstefördelning.  I ärendet  finns

tjänsteslaivelse,  diarienuinmer  FF.2019.822.

Berörda  arbetstagarorganisationer  komt'ner  kallas  till  förhandling  enligt

g1l  MBL

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  besluta

att den  halva  krematorieföreståndartjänsten  görs  om  till  en heltidstjänst  och  den

halva  assistenttjänsten  som  krematorieföreståndaren  har  idag  tas bort,

att godkänna  den  reviderade  befattningsbeskrivningen  för  krematorieföreståndaren.

Kr % 90

Tjänstejustering  inom  krematorieverksamheten/kyrkogårdsadministrationen  och

fastställande  av reviderad  befattningsbeskrivning

Ärendet  liar  MBL-förhandlats.

Kyrkorådet  beslutar

att den  lialva  krematorieföreståndartjänsten  görs  om  till  en heltidstjänst  och  den

halva  assistenttjänsten  som  krematorieföreståndaren  har  idag  tas bort,

att godkänna  den  reviderade  befattningsbeskrivningen  för  krematorieföreståndaren.

Justei'andes  sign

"=,_ j-ti-0

Utdragsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkorådet 2019-11-27

Sid  7 av  20

Landskrona församling

2019 -10- 0 1
Postlista ,(S201'7. r27_
Process .2. / -
_[llarIenrfF-Q0l'l'l3'f

Svenska  kyrkan
LANDSKRONA  FORSAMLING

Ärende  till arbetsutskottet

SAtiiMANTR)1DESDATuM

2019-10-10

HAN[)ljfGGARE

Leif  Alfredsson

ARENDENUMMER

Ange  ärendei'iummer

(> BESLUT

0  oxxiAc,oi

Öl-AR-lENll-MMjR

Ange  diariemuniner

Metne

Tjänstejustering  inom  krematorieverksamheten/kyrkogårdsadministrationen  och  fastställande  av

reviderad  befattningsbeskiivning

Beslutsförslag

Den  halva  krematorieförest:indartjänsten  görs  om  till  en heltidstjänst  och  den  halva  assistenttjänsten

som  krematorieföreståndaren  har  idag  tas bort.

Fastställaiide  av reviderad  befattniiigsbes)a'ivning  för  lacinatorieföreståndare.

Arendebeskrtvntng  !Z BIlaga:Befattnlngsbeskrivningförkrematotieföreståndare

Det nuvarande uppl%get liar i praktiken  fungerat n'iindre väl med svag koppling  mellaii tjänstedelai'na
och  upplevd  splittring  som  följd.  I(rematoriehuvudmännen  organiserar  vanligen  verksaniheten  så att

kreniatorieföreståndartjänsten  är på he)tid  ocli  omfattar  samtliga  adnffnistrativa  inoment  som

naturligen  liör  til]  krematoriedriften.  I Landskrona  lianteras  flera  av dcssa  uppgifter  av assistentema  på

kyrkogårdsexpeditionen.  Under  den pågående  förändringsprocessen  inon'i  kyrkogårdsforvaltningen

har  det  frarnkonnnit  att det är lämpligt  att nu överföra  uppgifier  med tyd]ig  koppling  till

krematoriedriflen  till  kreinatorieföreståndartjänsten.  Av  befattniugsbeskrivningen  ffamgår  det att

tjänsteinnehavaren  även  ska  utföra  ai'idra  administrativa  uppgifter  än de som  är direld  kopplade  till

föreståndarskapet  enligt  kyrkogårdschefens  närmare  insti'uktion.  San'imantaget  t'notiverar  detta  att

krcn'iatoi'ieföreståndaitjäi'isten  korniner  att oinfatta  tjänstegraden  lOO % sai'ntidigt  som  den lialva

assislenttjänsten  fös bort.

Berörda  inedarbetare  OCl1 arbctstagarorganisationer  har  infonnerats.

Berörda  medarbetare  ocli  arbetstagarorgai'iisationer  har  informerats.

Landskrona  församllng

POSTADRESSI  Arkllletlgalan  4, 281 33, Box  3B4, 28'123  Landskrona

TELEFON:  +46(418)57400

Justerandes sign

"ö fl-N
Utdi'agsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 8 av 20

Kyrkorådet 2019-11-27

Au % 123/191113

Ombyggnad  av Landskrona  försatnlingshem

Den  tolfte  november  genomfördes  anbudsöppning  av fastighetschef  Peter  Grims,  kanslichef

Elisabeth  Persson  samt  arkitekt  Mats  Lindström  gällande  ombyggnad  av Landskrona

församlingshem.  Tre  anbud  har  inkommit.  Kanslichefen  presenterar  en övergripande

kostnadsberäkning  av totalkostnaden.  Budget  för  ombyggnationen  presenteras  vid

kyrkofullmäktiges  saini'nanträde  den  1l  december.

Fastighetscliefen  kommer  att  teckna  kontrakt  med  den  entreprenör  som  inkommit  med  det

ekonomiskt  mest  fördelaktiga  anbudet,  villkorat  att  det  godkänns  i kyrkofullmäktige.

Den  kontrakterade  entreprenören  presenteras  på kyrkorådets  sarnmanträden  den  27 november.

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  rekommendera  kyrkofullmäktige  besluta

att godkäi'ina  kontrakterad  entreprenör.

Kr  % 91

Ombyggnad  av Landskrona  församlingshem

Den  entreprenör  med  lägst  anbudssumma  har  även  det  för  övrigt  mest  fördelaktiga  anbudet

varför  fastiglietschefen  har  tecla'iat  kontrakt  med  denna.  Kontraktet  är villkorat  att  det

godkäru'is  i kyrkofullmäktige.  Då  processen  är något  försenad  ocli  fastighetschefen  inte  har

kontaktat  övriga  anbudslämnare  ännu  namnges  entreprenören  först  i kallelsen  till

kyrkofullmäktige.

Kanslicliefen  gör  en tmintlig  redogörelse  av rambudget  för  ombyggnaden.

Kyrkorådet  rekommenderar  kyrkofullmäktige  besluta

att godkäi'ina  kontrakterad  entreprenör.

Justei'andes  sign

Å ,4)}}-!-
Utdragsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kyrkorådet  2019-11-27

Au % 124/191113

Målkapital

Föreligger  förslag  från  kanslichef  Elisabeth  Persson  om  att höja  Landskrona  församlings

målkapital.  En  tjänsteskrivelse  firu'is  i ärendet,  diarienummer  FF.2019.1090.

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  rekoi'nu'nendera  kyrkofullmäktige  besluta

att höja  Landskrona  församlings  målkapital  till  45 000  000  kr.

Kr  % 92

Målkapital

Kyrkorådet  rekommenderar  kyrkofullmäktige  besluta

att höja  Landskrona  församlings  målkapital  till  45 000  000  kr.

Justerandes  sign

j-, lil/'l"'

Utdi'agsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid  10 av 20

Kyrkorådet 2019-11-27

Landskrona församling

20?9 -10- 2 3
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Process 2. 2_

Diaifönr 4-7- -Q41c-) -1

Svenska kyrkan4'
LANDSKRONA  FöRSAMLING

Ärende  tiH Landskrona  församlings  kyrkofullmäktige

SAMMANTRADESDATUM

2019-11-13

lMNDLÅGGARE

Elisabetli  Persson

Ange iirendeiuiinmcr  I Ånge dituiciuimmer
4

GENOMFöRD
] ANMÅLAN  []  INFORMATION

l   ......l.    j
ArlEM)E

Faststä]lande  av  målkapital

Ärendebeskrivning  a Bllaga

Fastställande  av  målkapital

"De  som  har  hand  om  kyrkans  ekonomi  och  egendom  svarar  för  sin  förva1tning  inför  både

Gud  och  människor.  Förvaltarskapet  måste  utövas  med  hänsyn  till  hela  Guds  skapelse.  E/?

förvaltare  måste  vara  pålitlig  och  klok  och  kunna  svara  för  sin Brvaitning  när  den  granskas."

(lnledning  till Kyrkoordningens  avdelning  om ekonomi  och  egendom.)

Det  egna  kapitalet  ska  utgöra  en betryggande  buffeit  för  ekonomiska  påfrestningar.  Det

gäller  att ha en god  ekonomisk  hushållning  i sin verksamhet.  God  ekonomisk  hushållning

innebär  bl a att intäkterna  täcker  de löpande  kostnader  rnen  även  att det  finns  ett  budgeterat

överskott  för  oförutsedda  utgifter  och  ett budgeterat  sparande  för  större  fastighetscinderhåll

och  andra  framtida  åtaganden.  Ekonomin  ska vara  så stabil  att man  kan planera  och  möta

både  kort-  och  långsiktiga  ekonomiska  förändringar,  t ex kostnadskrävande  underhåll,

investeringar,  befoIkningsförändringar,  medlemsförändringar  och  nya verksamheter.

Vad  är  eget  kapital?

Eget  kapital  är  församlingens  nettoförmögenhet  -  skillnaden  mellan  tillgångar  och skulder

(inklusive  avsättningar  och  ändamålsbestämda  medel).  Det  betyder  att om  församlingen  inte

har  några  skulder,  motsvarar  eget  kapital  värdet  på församlingens  tillgångar.  Eget  kapital  är

endast  en bokföringspost  -  man  kan inte  köpa  saker  för  det  egna  kapitalet.

Balansräkning

Tillgångar Eget  kapital

Ändamålsbestämda  medel

Skulder  och  avsättningar

Eget  kapital  ökar  vid överskott  i resultatet  och minskar  vid underskott.  Därför  behövs  en

buffert  av eget  kapital  för  att kunna  möta  eventuella  framtida  underskott.

Iandskrona  fötsamling

POSTADRES8 Aililletigalan  4, 261 33, Box  384, 26123  Landskrona

TELEFON: +4C1(418)57400

Justerandes  sign

5,e,_ fr]"f'
Utdragsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid11av20

Kyrkorådet 2019-11-27

Svenska kyrkan  W
LANDSKRONA  FöRSAMLING

Målkapital  2019

Materiella  anIäggningstiIIgångar  (bokfört  värde)
per 20'19-08-31
Avgår:
Materiella  anläggningstillgångar  som används i
begravningsverksamheten
(bokförtvärde)  per2019-08-31

Totalt  materiella  anläggningstillgångar

61 303  701

ö,i8 532 812

42 770 889 43 000 000

+ Övriga  risker

*  Risker  för  oförutsedda  underskott 2-5 000 000

Målkapital 45-48 000 000

45-48 miljoner i n'iålkapital för Landskrona  församling  betyder ca 63-67% av församlingens
egna kapital. Riksgenomsnittet  20161åg på ca 65%.

Efier diskussion med revisor Birgitta Green angående målkapitalet  är vi överens om att
målkapitalet  för Landskrona  församling  bör ligga mellan 45 och 48 miljoner  kronor. Detta  utgör

en höjning från nuvarande  nivå med mellan 21,5 och 24,5 miljoner  kronor.

Landskrona  församling

POSTADRESS: /Vtillerlgalan  4, 261 33, Box 364, 26123 Landskrona

TELEFON: +46(418)57400

2 (2)

Justerandes  sign

q 177/'fr
Utdragsbestyrkande



Landskrona  församling

Kyrkorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-11-27

Au  8, 125/191113

Församlingskollekter  våren  2020

Föreligger  förslag  till  församlingskollekter  för  våren  2020.

Sofia  Albertina

Nyårsdagen  1 januari

Söndagen  efter  nyår  5 januari

1 sönd  eft  trettondedagen  12 januari

3 sönd  eft  trettondedagen  26 januari

Sexagesima  16 februari

1 söndagen  i fastan  1 mars

Församlingens  diakoni

Act  Svenska  kyrkan  P 144  Mentormammor

Församlingens  diakoni

Act  Svenska  kyrkan  P 135  Barn  ska slippa  bo på gatan

Församlingens  diakoni

Act  Svenska  kyrkan  P 190  Flickors  rätt  till  sin  egen  kropp

Försainlingen  diakoni

Act  Svenska  kyrkan  P 144

Församlingens  diakoni

Act  Svenska  kyrkan  P 135

Församlingens  diakoni

5 sön  i fastan  29 mars

Långfredagen  IO april

Påskdagen  12 april

4 Söl] i påsktiden  3 maj

Pingstdagen  31 maj

Sid  12 av 20

S:t  Johannes

3 sön  eft  trettondedagen  26 januari

Sexagesiina  16 februari

Påskdagen  12 april

Vänstiftet  i Lui

Vänstiftet  i Lui

Vänstiftet  i Lui

Borstahusen

1 sön  eft  trettondedagen  12 januari

4 sönd  i påsktiden  3 maj

Act  Svenska  kyrkan

Act  Svenska  kyrkan

S:t  Ibb

3 sön  eft  trettondedagen  26 januari

5 sönifastan  29 mars

Långfredagen  lO april

Act  Svenska  kyrkan  P 135

Act  Svenska  kyrkan  P 190

Act  Svenska  kyrkan  P 144

Justerandes  sign

Q4_ ,Q,'i/l

Utdi'agsbestyrkande



Landskrona  församling

Kyrkorådet

Härslöv/Ottarp/Vadensjö

Sexagesima  16 februari  Härslöv

l sön  i fastan  1 mars  Ottarp

5 sön  i fastan  29 mars  Härslöv

Långfredagen  10 april  Ottarp

Påskdagen  12 april  Härslöv

Pingstdagen  31 maj  Vadensjö

Kristihimmelförds  morgon,  gökotta

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid  13 av 20

2019-11-27

ACT

ACT

ACT  Svenska  kyrkan  P190  Flickors  rätt  till  sin  egen

kropp

Diakonin  i Landskrona  församling

ACT  Svenska  kyrkan  P135  Barn  ska slippa  bo på gatan

Diakonin  i Landskrona  församling

Ottarps  scoutkår

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  besluta

att godkäi'ina  församlingskollektema  för  våren  2020.

Kr % 93

Församlingskollekter  våren  2020

Kyrkorådet  beslutar

att godkänna  församlingskol1ekterna  för  våren  2020.

En  barnkoxisekvensanalys  har  upprättats.

Justei'andes  sign

-"=,_
]l'i-/?-'

Utdragsbestyrkande



Landskrona  församling

Kyrkorådet

BAKA Landskrona

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-11-27

)I/Q0

Svenska kyrkan !@i
LANDSKRONA  FöRSAMllNG

Ärendets  namn:  FörsamIingskoIIekterna

Sid 14 av  20

1. Berör  beslutet  barn?

ja, ett  enskilt  barn

X ja, barn i allmänhet/ specifik grupp  Ange  vilken: Dom  barn som kollekterna går till

ne3, barn berörs inte av ärendet vare sig direkt eller indirekt, ange på vilket sätt:

2. Om  ja, på vilket  sätt  berörs  barn  av denna  fråga?

Dom  barn  som  kollekterna  går  till får  det  bättre

3. Finns det  intressekonflikter  i denna  fråga?

X nej

ja, nämligen:  

4. Har  barns  bästa  tagits  i beaktande  beslut  kring  denna  fråga?

ja, barnets  bästa  är satt  i främsta  rummet,  nämligen:

ja, vi har  tagit  hänsyn  till barns  sociala,  ekonomiska  och andliga  rättigheter,  nämligen:

X ja, vi l'iar tagit  hänsyn  till  barns  rätt  till liv, god  hälsa, utveckling,  säkerhet  och  överlevnad,

nämligen:

3a. vi har tagit hänsyn till barn som är i behov av särskilt stöd, nämligen:

5. BAKA:

X har diskuterat  frågan

avstår  från  att  yttra  sig

har inte  diskuterat  frågan Landskrona församling

2019 -11- 2 5

PosUlsla (T  aQOl'ljM
Ptocess l, /

6. Övrigt  som BAKA  vill tillägga  i ärendet

7. Slutsats

En sammanfattande  analys  av beslutets  konsekvenser  'för barn

oföha+ttFF:,'(l1--

Justei'andes  sign

S4
p-fi6'

Utdi'agsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÅDESPROTOKOLL

Kyrkorådet 2019-11-27

Au '% 126/191113

Kollektredovisning  kvartal  3 2019

Föreligger  kollektredovisning  kvartal  3 2019.

Sid 15 av 20

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  besluta

att godkänna  kollektredovisning  kvartal  3 2019.

Kr  % 94

Kollektredovisning  kvartal  3 2019

Kyrkorådet  beslutar

att godkäru'ia  kollektredovisning  kvartal  3 2019.

Justerandes  sign

'=!/-__ I;i-ltl/?-
Utdragsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 16 av 20
Kyrkorådet 2019-11-27

Au % 127/191113

Kollektändamål  konfirmation  Räserhöst

Föreligger  kollektförslag  från  konfiri'nanderna  i gnippen  Räserhöst  för  deras konfirmation  den

16 november.  Konfirmanderna  liar  föreslagit  delad  kollekt  där 50% går till  Barncancerfonden

och 50% till  Hjärnfonden  med  specifik  märkning  till  forskning  om  ALS.

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  besluta

att godkäru'ia  att kollekten  vid  Räserhöstgiuppens  konfin'nation  den 16 november

går till  Barncancerfonden  samt Hjärnfonden.

Kr  e) 95

Kollektändamål  konfirmation  Räserhöst

Kyrkorådet  beslutar

att godkänna  att kollekten  vid  Räserliöstgnippens  konfirmation  den 16 november

går till  Bariicancerfonden  samt  Hjärnfonden.

En ban*onsekvensanalys  har upprättats.

Jristerandes  sign

M {}l/'fr
Utdi'agsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid  17 av  20

Kyrkorådet 2019-11-27

l1/ll)

Svenska kyrkan  @
LANDSKRONA  FöRSAMllNG

BAKA Landskrona
Ärendets  namn: FörsamlingskolIekterna

1. Benör beslutet  barn?

ja, ett  enskilt  barn

X ja. barn i allmänhet/  specifik  grupp.  Ange vilken: Dom barn som kollekterna  går till

ne3, barn ber6rs  inte av ärendet  vare sig direkt  eller indirekt,  ange på vilket  sätt:

2. Om ja, på vilket  sätt  ber5rs  barn av denna fråga?

Dom barn som kollekterna  går till får det  bättre

3. Finns det intressekonflikteridenna  fråga?

X nej

ja, nämligen:  

4. Har barns bästa tagits  i beaktande  beslut  kring  denna fråga?

ja, barnets  bästa är satt  i främsta  rummet,  nämligen:

ja, vi har tagit' hånsyn till barns sociala, ekonomiska  och andliga rättigheter,  nämligen:

X ja, vi har tagit  hänsyn till barns rätt  till liv, god hälsa, utveckling,  säkerhet  och överlevnad,

nämligen:

3a, vi har tagii' hänsyn till barn som är i behov  av särskilt  stöd, nämligen:

5. BAI<A:

X har diskuterat  frågan

avstår  från  att  yttra  sig

har inte  diskuterat  frågan Landskrona församlingl
2019 -11- 2 5 i

Posllisla fl"-QOl'l,))(Fl  I
Ptocess /, / 'T

6. Övrigt  som BAKA vill tillägga  i ärendet

7. Slutsats

En sammanfattande  analys av beslutets  konsekvenser  för  barn

Diarienr ff.f;Jp.l':13Q40 

Justerandes  sign

'

iiM;'-
Utdi'agsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 18 av  20
Kyrkorådet 2019-11-27

Kr  % 96

Transport  MatE}van

Kyrkoherden  fick  vid  arbetsutskottets  sammanträde  191010  i uppdrag  att se på lösning  av hur
församlingen  ska  lösa  MatElvans  transporter  framöver.

Kyrkoherden  rapporterar  att  transporterna  har  skötts  med  lijälp  av församlingens  bilar  och  det
fungerar  bra.  Möjlighet  finns  att  hyra  en extra  bil  alternativt  låna  Malvans  buss  om  det  vid

något tillfälle  är så att församlingens andra verksamheter beliöver bilen. Fö5akt1igen finns
inget  behov  av att införskaffa  ytterligare  bil  för  detta.

Justerandes  sign I

 /Q fl#
I Utdragsbestyrkande

.l



Landskrona  församling

Kyrkorådet

Kr  % 97

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-11-27
Sid 19 av  20

Sammanträdesdatum  för  2020  blir  enligt  arbetsutskottets  beslut

Au

8 januari

12 februari

1l  mars

1 april

6 maj  och  27 maj

26 augusti  (Bu)

9 september

14 oktober

1l  november

9 december

Kr

5 febiuari

4 mars

1 april  (heldag)  + 29 april

lOjuni

2 september

7 oktober

4 november

2 december

Kf

13 maj

21 oktober

9 december  + julsainkväm

Bu

29 maj

26 augusti

Justerandes  sign

"» fliH?
Utdi'agsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 20 av 20

Kyrkorådet 2019-11-27

Kr  % 98

Övrigt

Marie  Nie1s6n  vill  framföra  beröm  från  flera  kyrkobesökare  till  husmor  Jeru'iy  Wikberg  för

hennes  fantastiska  hembakta  kakor.

Kr  % 99

Sammanträdet  avslutas

Ordföranden  tackar  för  fint  samarbete  och  många  kloka  beslut  och  tankar  under  det  gångna

året. Han  önskar  alla  ett gott  nytt  kyrkoår  och  födfulla  helger  samt  förklarar  sammanträdet

avslutat.

Justerandes  sign

% /;'-f/a!
Utdi'agsbestyrkande


