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Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkorådet

Kr  % 12

Sammanträdets  öppnande

2020-04-29

Ordföranden  hälsar  alla  välkomna  och  förklarar  sammanträdet  öppnat.

Kr  % 13

Upprop  och  val  av justeringsperson

Sid 2 av 23

Förrättas  upprop  varefter  Anita  Svärdh  utses  att  justera  dagens  protokoll.
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Landskrona  församling SAMMÅNTRÄDESPROTOKOLL

Sid 3 av 23

Kyrkorådet 2020-04-29

Kr  % 14

Anmälningsärenden

Ordförande  Sune  Karlsson  protokoll  från  arbetsutskottet  200212,  200311,  200401  och  200429

samt  kyrkorådet  200205.

Vidare anmäler han att Landskrona församling bevi5ats statliga medel för insatser mot
hemlöshet  bland  unga  vuxna  2020  om  199  320  kr.

Föreligger  tackbrev  för  kollektgåva  från  Furuboda  Folkhögskola.

Kyrkoherde  Eva-Lotta  Grantfö  anmäler  att Landskrona  församling  beviljats  kyrkoantikvarisk

ersättning  om  490  000  kr  för  ommålning  av Härslövs  kyrka  samt  409  000  kr  för  renovering  av

orgeln  i Sofia  Albertina  kyrka.

Kyrkoherden  anmäler  även  att hon  på förfrågan  från  prosten  gått  in som  tillförordnad

kyrkolierde  i Häljarps  församling  då deras  kyrkoherde  är avstängd.  Cliarlotte  Winther  har  gått

in  som  biträdande  kyrkolierde  i Landskrona  församling  under  den  här  perioden  som  varar  som

längst  till  den  26 juni.

Kyrkorådet  beslutar

att lägga  protokollen  samt  ai'imälningsärenden  till  liandlingarna.

Justei'andes  sign
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Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid  4 av 23

Kyrkorådet 2020-04-29

Kr  % 15

Information

Anders  Lindblom  ansluter  till  sammanträdet.

Kyrkoherden  informerar  om  att  hennes  tid  men  också  tid  för  andra  sakkui'iniga  så som

kanslichefen  samt  fastighetschefen  och  personer  från  begravningsverksamheten  som  går  in

och  hjälper  till  i Häljarps  församling  debiteras  Häljarp  enligt  upprättat  avtal  mellan

församlingarna.

Kanslichef  Elisabeth  Persson  informerar  om  att  ledamöterna  i kyrkorådet  nästa  vecka  konuner

få  ett  utskick  med  det  underlag  som  skulle  använts  vid  kyrkorådets  heldag  den  första  april

2020  som  blev  inställd.  Materialet  ska  vara  underlag  till  diskussioner  om  Landskrona

församlings  framtid  i respektive  nomineringsgrupp.  Detta  kommer  sedan  användas  vid

budgetutskottets  sammanträde  den  29  maj.

Kyrkoherde  Eva-Lotta  GranMn  informerar  om  åtgärder  tagna  med  anledning  av  Covid  19-

viruset.

*  Inforination  till  samtliga  anställda  oin  att  stanna  liei'nina  vid  sjukdoin,  att iaktta  god

liandhygien  och  om vad  som gäller  efter  en resa (2020-03-06)

*  Inforination  kring  åtgärder  vid  gudstjänst  (2020-03-06)

*  Riskbedömning  med  skyddsoi'nbud  (2020-03-10)

*  Beslut  om  att, efter  rekoini'nendationer  från  FHM  att skydda  de äldre,  avstå  från  andakter  på

vårdboenden  tills  vidare  (2020-03-10)

*  Fortlöpande  infonnation  tiH kyrkorådsordförande  oin  åtgärder  sedan  2020-03-11

*  Inforination  till  gudstjänstpersonal  oin  rutiner  vid  gudstjänster  ocli  kyrldiga  handliiigar  (2020-

03-11)

*  Ai'islag  om att undvika  liandliä1sning  vid  saintliga  gudstjänstlokaler  ocli  verksainhetslokaler

(2020-03-12)

*  [nforination  på lieinsidan  till  allmäiföeten  om försainlingens  åtgärder  (2020-03-12)

*  Identifierat  nyckelpersoner  i verksamheten  oin  inånga  blir  sjuka  eller  skolor  ocli  t'örskolor

stänger  (2020-03-12)

@ Inforination  oin  att  den  som  planerar  resa/möten  i tjänsten  utanför  församlingen  ska rådgöra

med  arbetsledare  (2020-03-12)

*  En särskild  p]anering  för  kremationsverksainlieten  liar  inletts  (2020-03-12).  Beslut  om  att de

inte  arbetar  tillsaininans  för  att  ininska  risken  att båda  blir  sjuka  samtidigt,  att  de ska köra

truck  etc. ined  liandskar,  samt  miniinera  kontakten  med  de externa  aktörerna  (2020-03-17)

*  Stängning  av expeditionerna  för  personliga  besök  på kyrkogården  ocli  för  försai'nlingen.

Leveranser/tnid  far  koinina  som  vanligt.  Utökad  telefontid  9-16  varje  dag  fi'ån  ocli  ined  mi

(2020-03-16)
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Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid  5 av 23

Kyrkorådet  2020-04-29

*  Ändrad  rutin  för  gravsättning  av urna  så att  mötet  med  anliöriga  endast  sker  utoi'nluis.  (2020-

03-17)

*  Stängningavverksamlietsoinsyftartillattsainlaäldre(2020-03-17)

*  Vissa  arrangei'nang  ställs  in, se intranätet  (2020-03-17)

*  Diakonimottagningen  är inte  längre  öppen,  utan  tid  får  bokas  via  telefon  eller  i'nail,  så att

personalen  kan  försäkra  sig  om att  besökare  inte  är sjuka  (2020-03-16)

*  Utökade  städrutiner  införs  i lokaler  som  samlar  allinänheten  (2020-03-17)

*  Sjukhusprästen  besöker  endast  efter  bokning  (2020-03-17)

*  Information  till  samtlig  personal  soin  i'nöter  ideella  över  70 år (2020-03-17)

*  Inställda  inåltidsserveringar  tills  vidare,  då dessa  skötts  av äldre  ideella  (2020-03-17)

*  Kyrkoi'nusikerna  inventerar  sina  körer,  där  många  är över  70 år inför  kominande  konseiter  ocli

gudstjänster  ocli  återkopplar  till  kyrkolierden  (2020-03-17)

*  Beslut  om  att  pausa  all  ordinarie  försainlingsverksaml'iet  förutoi'n  gudstjänster,  kyrk1iga

liandlingar  ocli  vissa  orgelkonseiter  trån  ocli  i'ned inåndag  den  23 mars.  Arbetsledare  ger

näiq'nare  anvisningar  om  vad  i'nedarbetarna  ska arbeta  ined  istället.  Verksainliet  kan ersättas

med  gemensamma  promenader,  pilgrimsvandringar  etc. soi'n inte  innebär  någon  risk.

*  Medarbetare  inom  adi'ninistrationen  i Lai'idskrona  försainling  arbetar  liei'nifrån  från  ocli  ined

måndag  23 i'nars

*  Pi-äster  ocli  inusiker  arbetar  lieinifrån  förutoi'n  när  de liar  gudstjänster  och  kyrkliga  liandlingar.

Planering  ocli  förberedande  inöten  ined  anhöriga  sker  via  telefon  ocli  mail  från  och  med  2020-

03-18

*  Präster  oc1i diakoner/diakoniassistent  är tillgängliga  för  stödsamtal  via  telefon  enligt  upprättat

scliema  under  expeditionens  öppettider  i'ned stait  2020-03-23

*  Arbetsplatsträffar  ocli  andra  personalinöten  ersätts  ined  digital  infori'nation  från  och ined

2020-03-23

*  Servicepersonal  ii'iom  försainlingsvården  arbetar  i'ned gudstjänster,  kyrkliga  liandlingar,  tillsyn

av kyrkor  ocli  andra  fastiglieter  oc1i utökade  städrutiner,  sai'nt  kan finnas  i Sofia  Albertina

kyrka  under  dess öppettider  på eftermiddagarna  (2020-03-18)

*  Kyrkogårdens  medarbetare  anvisas  oin  att  inte  fika  eller  lunclia  saintidigt  utan  delas  in i

gnipper.

*  Kyrkogårdens  arbetsledare  inöter  i l'uivudsak  kyrkogårdsarbetarna  utoin)'uis

*  Gemensam  bön  startar  inåndag  23 mars.  Klockan  12 i Sofia  Albertina,  när  soin  helst  ocli  var

som  lielst  för  alla  som  kan och  vill

*  Avstämiiiiig  med  begravningsbyrå  om risker  kring  stoft  ini'n.  (2020-03-20)

*  Direktiv  kring  l'uir  tid  ska redovisas  vid  arbete  på olika  tider  ocli  platser  (2020-03-23)

*  Rappoit  till  Svenska  kyrkan  på nationell  nivå  om diakonal  sainordning  sai'nt  om kapacitet  i

begravningsverksarnheten  (2020-03-23)
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Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 6 av 23

Kyrkorådet 2020-04-29

*  Riktlinjer  oiri  eventtiell  sändning  från  begravningsgudstjänster  inm.  Dessa  ska skötas  av

anhöriga  av upphovsrättsliga  och  GDPR-skäl.  Landskrona  försai'nling  ger telaiisk  suppoit.

(2020-03-24)

Utöver  detta  har  det  även  beslutats  om  max  antal  personer  i kyrkor  och  kapell  enligt  nedan:

Max  15 personer,  plus  personal

S:t Jakobs kapell

Max  30 personer,  plus  persoi'ial

Borstahusens  kapell

S:t Ibbs kyrka

Max  50  pcrsoner  ink.  personal

Sofia  Albertina  kyrka

S:t  Joliannes  kyrka

Härslövs  kyrka

Ottarps  kyi'ka

Kyrkogårdsclief  Leif  Alfredsson  infoimerar  om  läget  inom  begravningsverksamheten:

@ Kyrkogårdscliefen  och  kyrkogårdsmästaren  växlar  tills  vidare  mellan  att vara  på plats

och arbeta liemifrån så att de inte är på arbetsplatsen samtidigt (fem arbetsdagar i fö5d
hemma,  följande  fem  arbetsdagar  på arbetsplatsen  o.s.v.).

*  Krematorieföreståndaren  och  la:ematorieteknikern  arbetar  väl  åtskilda.

@ Debådaassistenternaarbetarhemifrån-utökadetelefontider9-l2,13-16.

*  De båda  arbetsledarna  sköter  sina  administrativa  uppgifter  i separata  kontorsrum  och

är ute så mycket  som  rne5j1igt.

*  Inga  personliga  besök  på expeditionen,  som  tills  vidare  håller  stängt.

@ Alla  personalmöten  hålls  utomhus  -  social  distans.

*  Alla  äter  inte  frukost/luncl"i  samtidigt.

*  Sjukfrånvaron  inte  mer  omfattande  än vanligt  -  två  medarbetare  den  24/3,  ej

coronarelaterat.

*  Fokus  är på kärnverksan"iheten  men  så länge  vi är tillräckligt  många  i tjänst  foitgår

arbetet  med  vårstädning  inför  påsk.

@ Särskilda  lag  som  ska  ansvara  för  jordbegravningar  har  utsetts.

*  Kyrkogårdschefen  har  återkoinmande  telefoi'unöten  med  kyrkogårdsclieferna  i de

andra  åtta  laaematorieorteriia  i Lunds  stift.

*  Särskilda  anvisningar  liar  läinnats  till  begravningsbyråer  m. fl.  rörande  avlämning  av

stoft,  ordningen  vid  jordbegravningar  m.m.  (se separat  dokument).

Inforination  till  begravningsbyråer  ocli  andra  berörda  har  skickats  ut 200324,  se bilaga

FF.2020.209.
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Landskrona  församling

Kyrkorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-04-29

Sid 7 av  23

Landskrona  den  24 mars  2020

Till  begravningsbyråer,  transportörer  och  andra  externa  aktörer  som  transporterar  stoft  till

kapellkrernatoriet  på Landskrona  kyrkogård och/eller  handskas  med  stoftidenna  byggnad

Vi befinner  oss i en situation  som  kräver  att  vi alla hjälps  åt att  ta ett  gemensamt

samhäl1sansvar  för  att  förhindra  spridning  av  coronaviruset.  Därfi5r  ber  vi er  att  tillsvidare

följa  nedanstående  regler  gällande  inlämning  och förvaring  av stoft.  Det  är  förståeligt  att

detta  är bestämmelser  som  kan göra  det  mer  komplicerat  för  er men  jag  tror  att  vi alla

förstår  att  vi befinner  oss i ett  läge  som  kräver  uppoffringar  och samarbete.

Regler  gällande  avlämning  av stoft  till  kapellkrematoriet  på Landskrona  I«yrkogård

1.  Då vården  konstaterat  eller  misstänker  covid-19-smitta  hos en avliden  ska visningar,

tvagningar  eller  motsvarande  aktiviteterlnte  förekomma  i kapellkrematoriets  lokaler.

Landskrona  församling  avråder  från  visningar  generellt.

2 , DetärsjukvårdshuvudmannensomansvararförattsmittadavIidenläggsi

bisättningssäck.  Denna  ska i sin tur  vara  placerad  i kista  för  att  kunna  tas  emot  i

kylförvaringsutrymmet  i kapellkrematoriet.

3 . Det  åligger  den  som  kistlägger  att  märka  kistkortet  så att  det  tydligt  framgår  att  det

finns  konstaterad  eller  misstänkt  covid-19-smittat  stoft  i kistan.

4 . Vid avlämning  av kista  enligt  punkten  3 ska detta  meddelas  församlingen  så att

uppgiften kan reglstreras. Anmälan @5rs på mej:
landskrona.kyrkozardsforvaltninz@svenskakyrkan.se

5 . Kista med  konstaterat  eller  misstänkt  smittat  stoft  får  inte  öppnas  i lokaler  som

Landskrona  församling  ansvarar  för.

Under  pågående  pandemi  måste  vi alla hjälpas  åt med  att  vara  extra  noggranna  med

rengöring  av ytor  i utrymmen  där  stoft  hanteras.

Vid allt arbete med stoft/kistori  församlingens lokaler ska medicinska engångshandskar
nitrilhandskar,  användas. Entreprenören/transportören  ansvarar för desinficeringen av
bårarna och rengöring av ytorna i den del av kylen där eJ kistlagda stoft förvaras.

öwiga  utrymmen  hanteras  aV församlingen.

Rengöringsmedel  och  städutrustning  finns  tillgänglig  Ilokalerna.  Vi påminner  även  om

noggrannhet  med  den  egna  hygienen.

jLandskrona församllng

i 2020 -03- 2 4 i
åaO  2öI  I
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Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkorådet 2020-04-29

Sid 8 av  23

Förhållningssätt  vid  jordbegravningar  på Landskrona  församlings  kyrkogårdar

Med  an!edning  av den  omfattande  spridningen  av Covid49  i vårt  samhälle  behöver  vi införa

nytt  förhållningssätt  till  gravsättningsrutinen  vid  graven.

Våra  medarbetare  fyller  en mycket  viktig  samhällsfunktion  och  för  samhällets  skull  är det

viktigt  att  de håller  sig friska.  För att  minimera  deras  exponering  för  smitta,  av stora  grupper

av rnä nniskor,  har  vl fattat  ett  beslut  om att  sätta  upp  avgränsningar  kring  den  öppna

graven.

Det  är ett  sätt  att  stärka  våra  rutiner  mot  risken  av smittspridning  för  oss alla.  Det  kommer

att  finnas  möjlighet  för  kistbärare  att  gå fram  till  graven  och  sänka  kistan.

Det  samma  gäller  för  sänkning  av urna.  Det  kommer  att  finnas  möjlghet  för  anhöriga  att  ta

ett  avsked  vid graven,  men  inte  alla samtidigt.  Detta  ger  både  begravningsentreprenörer  och

kyrkogårdsförvaltningens  medarbetare  och  besökare  ett  friare  arbetsutrymme  med  mindre

risk  för  exponering.

Vi uppskattar  om ni vill  uppmana  begravningsföljet  att  respektera  våra  avgränsningar.

Vi vill  också  be alla  besökare  att  respektera  riktlinjer  och råd från  VärldshäIsoorganisationen

(WHO)  samt  nationella  myndigheter.  Ta hand  om dig  själv  och varandra.

Vi komrner  att,  vänligt  med  bestämt,  be besökare  med  uppenbara  symptom  att  avl%sna  sig.

När  det  gäller  att  se ut  ny gravplats  inför  jordbegravning  ber  vi  er att  boka  tid  för  möte,

eftersom  vi under  rådande  omständigheter  inte  håller  expeditionen  öppen  för  personliga

besök.  Vi träffas  ute  på kyrkogården  och  gärna  så få som  möjligt.

Kontakta  arbetsledare  Mats  Hermansson,  tfn  0709-76  57 80, eller  arbetsledare  Birgitta

Anglevåg,  tfn  0703-30  25 98.

Med  vänlig  hälsning

Leif  Alfredsson

Kyrkogårdschef

Landskrona  församling

0706-01  57 49

leif.g.alfredsson@svenskakyrkan.se
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Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 9 av 23

Kyrkorådet  2020-04-29

Au % 39/200401

Årsredovisning  2019

Föreligger  årsredovisning  för  2019.  Kanslichef  Elisabeth  Persson  föredrar  årsredovisningen

samt  svarar  på ledamöternas  frågor.

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  rekommendera  kyrkofullmäktige

att godkänna  årsredovisning  2019.

Kr  % 16

Årsredovisning  2019

Begravningsomtudet  liar  skriftligen  meddelat  att hon  inte  liar  något  att erinra  mot

årsredovisningen.

Kyrkorådet  rekomtnenderar  kyrkofullmäktige

att godkäru'ia  årsredovisning  2019.

Justerandes  sign
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Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkorådet 2020-04-29

Kr  % 17

Verksamhetsuppföljning  2019

Kyrkorådet  rekommenderar  kyrkofullmäktige

Sid 10 av  23

att godkäru'ia Verksarnhetsuppfö5ning 2019.

Justei'andes  sign
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Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid11av23

Kyrkorådet 2020-04-29

Au % 18/200212

Kollektredovisning  kvartal  4 2019

Föreligger  kollektredovisning  för  kvartal  4 2019.

Arbetsritskottet  föreslår  kyrkorådet  beslrita

att godkänna  kollektredovisningen  för  kvartal  4 2019.

Kr  % 18

Kollektredovisning  kvartal  4 2019

Föreligger  kollektredovisning  för  kvartal  4 2019.  Revisionen  liar  genomfört  en

kollektgranskning  för  hela  2019  0Cl] faru'i  att  allt  är i sin  ordning.

Kyrkorådet  beslutar

att godkänna  ko1lektredovisningen  för  kvartal  4 2019.

Juslerandes  sign
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Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkorådet 2020-04-29
Sid 12 av 23

Au % 19/200212

Beslut  redan  upptagna  församlingskollekter

Föreligger  redan  upptagna  kollekter  utan  beslut  enligt  nedan.

Kr % 19

Beslut  redan  upptagna  församlingskollekter

Kyrkorådet  beslutar

godkänna  de redan  upptagna  kollekterna.

Justerandes  sign
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Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 13 av 23
Kyrkorådet 2020-04-29

Au % 27/200311

Budget  samt  rapport  ombyggnationen  av Landskrona  församlingshem

Kanslichef  Elisabeth  Perssori  redogör  för  hur  det rinder  ombyggnationens  gång  kan  uppstå

situationer  där  åtgärder  som behöver  göras  räknas  som  investeringar.  Med  anledning  av detta

föreslår  hon  att hon,  som  det tidigare  beslutats,  vid  kyrkofullmäktigeimaj  presenterar  en

deta5erad )udget för ombyggnationen och att beslut om investeringarna som  uppkommit
fattas  ikyrko:tullmäktige  i oktober.

Fastighetschefen  infon'nerar  om att ombyggnationen  fortskrider  som  planerat.  Muren  mot

gatan  har rivits  och  den  nya  infaiten  fördigställs  nästa  vecka.  Församlingen  har  fått  många

positiva  reaktioner  på skylten  med  texten  "Jesus  snickrar,  Gud  liåller  ställningarna"  som

hänger  på gaveln  av församlingsheinmet.

Laminatgolvet  i Stora  salen  har  visat  sig vara  skadat  varför  fastighetschefen  föreslår  att nytt

trägolv anpassat för offentlig  mi5e5 ska läggas. Pris för detta skulle bli 226 000 kr inklusive
moms.

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  besluta

att beslut  om investeringar  som  uppkommer  gällande  ombyggnationen  av

Landskrona  församlingshem  fattas  i kyrkofullrnäktige  den  21 oktober  2020,

att golvet  i stora  salen  byts  ut till  en kostnad  av  226  000  kr  inklusive  moms.

Kr  % 20

Budget  samt  rapport  ombyggnationen  av Landskrona  församlingshem

Kyrkorådet  rekommenderar  kyrkofullmäktige

att beslut  om investeringar  som  rippkommer  gällande  ombyggnationen  av

Landskrona  församlingshem  fattas  i kyrkofullmäktige  den 21 oktober  2020,

att golvet  i stora  salen  byts  ut till  en kostnad  av 226 000 la' inklusive  moms.

Jusiei'andes  sign

',4 /Q

Utdi'agsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 14 av 23

Kyrkorådet 2020-04-29

Au % 41/200401

Kommande  sammanträden

Med  anledning  av Covid-19  föreligger  förslag  från  ordförande  om att kyrkorådets

sammanträde  den  29 april  ska hållas  i Sofia  Albertina  kyrka  där  ledamöterna  kan  sitta  på

rekomi'nenderat  avstånd  från  varandra.  Föreslås  att enbart  ordinarie  ledamöter  närvarar  vid

sammanträdet  och  att ledamöterna  ansvarar  f"ör att kalla  in eventuella  ersättare.  Förmötena  kan

med  fördel  hållas  ritomhus  eller  i förväg  via  email.

Vidare  föreslås  att kyrkorådet  vid  sammanträdet  den  29 april  temporärt  delegerar  till

arbetsutskottet  att få fatta  beshit  om  ärenden  som  normalt  beslutas  av kyrkorådet,  detta  för  att

beslut  ska kunna  tas ritan  att utsätta  onödigt  många  personer  för  smittorisk.

Arbetsutskottet  beslutar

att kyrkorådets  sarnrnanträde  den 29 april  hålls  i Sofia  Albertina  kyrka  samt  att

enbart  ordinarie  ledamöter  närvarar.

Arbetsutskottet  föreslår  kyrkorådet  besluta

att temporäit  ocli  som längst  till  200630  till  arbetsutskottet  delegera  rätten  att fatta

de beslut  som  nori'nalt  tillkoitu'ner  kyrkorådet  och  med  skyldighet  att aninäla

fattade  delegationsbeslut  till  kyrkorådet  vid  nästa  san'unanträde.

Kr  % 21

Delegation  av kyrkorådsbeslut

Kyrkorådet  beslutar

att temporärt  och  som  längst  till  200630  till  arbetsutskottet  delegera  rätten  att fatta

de beslut  som  nori'nalt  tillkorni'ner  kyrkorådet  och  med  skyldighet  att ani'näla

fattade  delegationsbeslut  till  kyrkorådet  vid  nästa  saini'nanträde.

En bainkonsekvensanalys  har  upprättats.

Justei'andes  sign

"A /2g,
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Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid  15 av  23

Kyrkorådet 2020-04-29

Laneskrona församling

2020 -04- 2 9
Posllisla _;'7ji_2 z:._? (_'. -,' Li.X
Piticess t I

Dia+ienr cr-- ' o (: _':' (_' - -=-" '7

Svenska  kyrkan
LANDSKRONA  FöRSAMLING

BARN  KONSEKVENSANAL\S

I. Beslutet  berör:

a) enskilt  barn

b) barn  i allmänlict

c) en definierad  grupp  ban'i,  näinligcn

d) barn  benörs  intc  alls  av ärcndct,  vare  sig  dirckt  cller  indirekt  därför  att

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

rummet  på  följande  sätt:

a) vi har  tagit  )iänsyn  till  barns  socia]a,  ekonomiska,  kulturella  och  andliga  rättigheter  på

- fö5ande sätt:

-b) vi har  tagit  hänsyn  till  barns  riiti  ti1l liv,  god  hälsa,  utveckling,  säkerhet  och  överlevnad  på

fö5ande sätt:

c) vi har  tagit  hänsyn till de barn som är i behov av särskilt stöd på fö5ande sätt:

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

4. Barns  åsikter  har  cj tagils  tillvara  i denna  taråga  diirt-rir  att:

5. Slutsats

Sammanfattandc  iiniilys  av hcslulcls  ktinsckvcnscr  (?ir liiirn:

7\ ( (., ,,:lp, I a ! ' , I - l I ' 1  'lli.  il.i (( l ( « )l' lll(1l

Juslerandes sign

Q,=!-c x%.
Utdragsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 16 av 23

Kyrkorådet 2020-04-29

Kr  % 22

Förslag  församlingskollekter  sommaren  2020

Föreligger  förslag  till  församlingskollekter  för  sommaren  2020.

Försam1ingskollekter  Sofia  Albertina  juni-december  2020

1 juni  Annandag pingst -  ej gt5 i SA

20 juni  Midsornmardagen - ej ffl5 iSA

21 juni  Den  helige  Johannes  Döparens  dag  - P 190  Flickors  rätt  till  sin  egen  kropp

5 juli  4:de  sön  efter  trefaldighet  - Församlingens  diakoni

2augusti  8:desöneftertrefaldighet-ActSvenskakyrkanPl44Mentori'nai'm'nor

9 augusti  9:de  sön  efter  trefaldighet  -  Församlingens  diakoni

23 augusti  ll:te  sön  efter  trefaldigliet  -  Act  Svenska  kyrkan  P 135  Barn  ska  slippa  bo på

gatan

20 sept

18 0kt

15:de  sön  efter  trefaldighet  -  Församlingens  diakoni

19:de  sön  efter  trefaldigliet  -  P 190  Flickors  rätt  till  sin  egen  kropp

1 nov

22 I]OV

25 dec

27 dec

Söndag  efter  alla  helgons  dag  -  Församlingens  diakoni

Domsöndagen  - Act  Svenska  kyrkan  P 144  Menton'nammor

Juldagen  -  Församlingens  diakoni

Söndag  efter  jul  -  Act  Svenska  kyrkan  Julkampanjen

Församlingskollekter  Borstahusens  kapell  soi'nunaren  2020

27  juni

12  juli

23 aug

ACT  Svenska  kyrkan  (R  för  söndagen)

ACT  Svenska  kyrkan  R

Diakonin  Svenska  kyrkan  Landskrona  F

Justerandes  sign

Ck i2&,
tJtdragsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 17 av 23

Kyrkorådet 2020-04-29

S:t  Johannes  kyrka  sommaren  2020

Inga  gudstjänster  rinder  sommaren.

Församlingskollekter  S:t  Ibbs  kyrka  sommaren  2020

20  juni Midsommardagen  -  Församlingens  diakoni

1 juli Musik  i sommarkväll  -  Församlingens  diakoni

8 juli Musik  i sommarkväll  -  Församlingens  diakoni

15ju1i Musik  isoininarkväll  -  Församlingens  diakoni

22 juli Musik  isomn'iarkväll  -  Församlingens  diakoni

26 juli Kristi  förklarings  dag  - Rikskollekt

29  juli Musik  i sommarkväll  -  Församlingens  diakoni

30 aug 12:e  trefaldighet  - Stiftskollekt

13 sept Gudstjänst  på  Nämndemansgården  - Kollekt  till  Nämndemansgården  på Ven

Justerandes  sign

% i>k.
Utdragsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid18av23

Kyrkorådet 2020-04-29

församlingskollekter  mai -  december  2020 Härslöv,  Ottarp,  Vadensjö  och Säby kyrka

3 maj  Diakonin  i Landskrona

31 maj  Svenska  kyrkans  unga,  Vadensjö  (ändras  från  tidigare  beslut)

l juni  Bris

20  juni  Midsoitu'nardagen  Act  P144

21 juni  Läkare  utan  gränser

5 juli  Diakonin  i Landskrona

2 aug  Act  P144

9 aug  Cancerfonden

23 aug  Ingen  gudstjänst

20 sept  Svenska  kyrkans  unga

18 0kt Kvinnori  Luie

l nov Ingen  gudstjänst

22 nov

12 dec

25 dec

27 dec

Läkare  utan  gränser

Luciagudstjänst,  Ottarps  scoutkår

Årets  julkampanj

Årets  julkampanj

Kyrkorådet  beslutar

att godkäi'ina  föreslagna  församlingskollekter  för  sommaren  2020.

En  barnkonsekvensanalys  har  ripprättats.

Justerandes  sign

% 4.f.
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Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid  19  av  23

Kyrkorådet 2020-04-29

Landskrona  församling

2020 -04- 2 9
Postlista r r, 2i,_-?(i  S '/'/
Process / r

Dtar:elT f-f  - ':) i_ -r' (_"  )  al

Svenska kyrkan  +
LANDSKRONA  FORSAMLING

BÅRNKONSEKVENSAN  ALYS

l. Beslutct  berör:

a) cnski1t  barn

b) barn  i affinänlict

c) en dcfinicrad  gnipp  liarn,  i'iäiniigcn

d) barn berörs  intc  alls  av ärcndct.  varc  sig  dirckt  cller  indirckt  diir[?ir  att

2. Barn bcrörs  direkt  eller  indirekt  av denna fr%a  och vi har  satt barns  bästa i främsta
rummet  på  följande  sätt:

a) vi har  tagit  Mnsyn  till  barns  sociala,  ekonomiska,  kulturella  och  andliga  rättigheter  på
Töljandc  sätt:

b) vi har  tagit  hänsyn  till  barns  rätt  till  liv,  god  hälsa,  utveckling,  siikerhet  och  överlevnad  på

fö5ande sätt:

C) Vl hal'  tag}t }iansYn till de banl SOln ilr I be)10V aV sarsktlt stod på tö5ande Siitt:

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

4. Barns  åsmter  har  ej tagits  tillvara  i denna fråga diirfaör att:

5. Slutsats

SammanFattandc  analys  av )icslulcts  konsckvcnscr t?jr ham:

Justeiandes sign

' iå.
Utdragsbestyrkande



Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 20 av 23
Kyrkorådet 2020-04-29

Au % 46/200429

Tilläggsanslag  i investeringsbudgeten  för  2020  avseende  inrättande  av ny  stenverkstad

på  Landskrona  kyrkogård

Föreligger  begäran  om  tilläggsanslag  till  investeringsbudget  2020  avseende  inrättande  av  ny

stenverkstad  på Landskrona  kyrkogård.  I ärendet  föreligger  tjänsteskrivelse,  diarietummer

FF.2020.240.

Arbetsutskottet  rekommenderar  kyrkorådet  föreslå  kyrkofullmäktige

att godkänna  tilläggsanslag  om 1 000  000 kr  för  att täcka  merkostnaden  gentemot

nuvarande  budgeterade  medel  (1 700 000  kr).

Kr % 23

Tilläggsanslag  i investeringsbudgeten  för  2020  avseende  inrättande  av ny stenverkstad

på Landskrona  kyrkogård

Kyrkorådet  föreslår  kyrkofullmäktige  besluta

att godkänna  tilläggsanslag  om l OOO OOO kr för  att täcka  merkostnaden  gentemot

nuvarande  budgeterade  medel  (l  700 000  kr).

Justerandes  sign
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Landskrona  församling

Kyrkorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-04-29

Sid  21 av  23

Landskrona  församling

2020 -O"t- 2 2

POS11iS12 'T,"  (' 2 c_ ,%"  /-;t;i

PTöCl:SS  ,a,  (,

-D-ianent I-i  - p ' ;) S -  ')

Svenska  kyrkan
LANDSKRONA  FORSAMLING

Ärende  till arbetsutskottet

2020-04-29  2.6 201')-443  z1nscdi.iricimmini:r

HANtlÅGGARE ('; BESLLIT I I DISKl1SSION  '1 BARNKONSEKVENSl1N/lLYS
GENOMFöRD  ISl1MBAND  MED

Leif  Alf'redsson/P  ctcr  GrimS  I I ANMÅLAN t l INFORMAnON BESI  UT OIÅ BLlDGET  20:10

TilliiggsanslaB  i invcsteringsbudgctcn  fiir  2020  avsecnde  inrilfiande  av ny stcnvcrkslad  på Landskrona
rkoeård

Beslutsförslag

Ttllhggsanslag  ont  l OOO OOO kront'+r  R'r  att tifcka  inerkostnaden  gentcmot  nuvarande  budgeterade

medel  (1 700  000  kronor).

Ärendebeskrivning  []  Bilaga

{mitten  av  juni  2019  togs  eti  i'örslag  jämte  kostnadsuppskattning  fram  på en ny  stenverks(ad.

Förslaget  är en öppen  lösning  i nonnal  industrislandard  mcd  installationer  i basutförande  De

uppskattade  kosföaderna  inarbetades  i invcsteringsbudgeten  fiir  2020.

Under  liden  fram  till  alt  f?jrf'r%mingsunderIaget  skickadcs  ul, utvccklades och finslipades  både i&'er
om  vad  verksamheten  skulle  innehålla  samt  hur  byggnaden  bäst  skuHe  utf'ormas  så att  den  kunde

integreras  med  den  planerade  större  ombyggnaden  utan  stÖrre  kompletteringar.

Det  som  har  tillk+immit  är eget rum för gravyrverksamheten  istället t-ör avskännning  med löSa
skärmar  Även arbeie  med  hiSgtryckstvätt  inåstc ske i separat utrymme,  vilkei  ger ökai krav på
installationer  f'ör  ventilaiion  och uppvärmning  i likhel med vad som gäller för avskilt  teknikutr)amme.
AV inbrOttSkäl  *  det O!iimpligt  med il}a  f'önstcr i tegelfasaden. Ersäitningen  1?5r t-<irlorat ljuSinsföpp
blir  isLället  ett invändigl  glaSparti  Fi)r att int)ta upp allt striktarc  arbetsiniljörcglcr  är det nijdViindigt  aff
innirskatl'a  nya  punktsugar  och vcntilerat  kemskåp.

Vissa  tänkta  verksarnheter  SOITl bläslring  har f7i11 utgå på grund av t?'r stora kostnader. Dcita kan liisas
i ett senare  skede  i « ex COnfölner  uian+?ir  byggnaden.

ByggnadSlekniSkt  har  Vi t:itl öka slandardcn ellersom kölnnulllen  Vill tilläinpa  sitmma cncrgikrav sont
på en kontorsbyggriad.  Vi har l'ilivil  ålagda att ta l'riim cn energibiilrinsbcriikning

I den  planerade  st<}rrc  ombyggnaden  koinmer  hyBgnadsdclen  ;ill t?1rsör3iis av etl sttirre
venliIalit+nsaggregal  tl llsanliyians  ITled ()nTklädningi+-  O(:II piUtsrtltitsdcl  I)cl t'i t-aggregal  S(TIll SiittS' i}l I

detta  pro3ek1  - del vill siigii iitenverksladcn  - klillllef  i411 kllt'lllil  ålel'illlVlill(lilS I illll1i}l1 de l SlII1l lllie n-iS
av del  centralii  aggregalel.l)cliianuna  kan  giillii  v;innvaltcnbcred;u'c.

Landskrona teltsamling
POSTADRESS ArtillengaLan 4, 261 33, Box 364, 2(IT23 Lsndsktona
TELEFON +46(418)57400

Justei'andes  sign
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Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkorådet 2020-04-29

Sid  22 av 23

Svenska  kyrkan
LANDSKRONA  FöRSAMLING

Sanimanfattning

Församlingcn  har  bcdömt  att det är angel!igc(  att bryta  ut stcnverkstaden  ur det planerade  sti5nc
ombyggnadsprojektet  - som liggcr  att par  tre år rramåt  i tidcn  - så att ändamålscnliga  utrymmen  f?5r
sten-  och  gravyrarbetena  kan las i bruk  rcdan  undcr  2020.

Den  prOCeSS SOnl har  t'oljt  efter  budgeiarbetct  våren  2019  har  visat  au den slimdardl('sning  SOm  stod
till  budS då behöVt  utVeCklaS  på Sätt SOnl översiktligl  beskrivs  ovan.

Vi  har  skickat  ut förfrågningsunderlaget  för  räkning  till  rem utvalda  företag.  Två  har tackat  nej med
Mnvisi'iing  till  att de har  för  mycket  alt gtira  och inte hinner  åta sig  arbetet.  En tredje  har missat
anbudsdaturnet  och  därför  diskvalificerat  sig. Kvarstår  två företag  som ligger  väldigt  nära varandra  i
pris,  knappa  4 proccnts  skillnad  e(ter nollsl!illning  av anbud.  Anbudssumman  är en mi5on  kronor
inklusive  moms  d)arare  än budgeteradc  inedel.  Och  då anbudsgivarna  ligger  så nära varandra  anser  vi
att det speglar  marknadcn  ocli  begär  diirfoi5r ökadc  medel  om en miljon  kronor  för  cntreprenadens
genomf?5rande.

Landskmna  fö+samllng

POSTADRE3S  Aitilleiigatan 4, 261 33. Box 364. 28123 landakttxta
TElEFON: +46(418)57 400 2 (2,

Justerandes  sign
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Landskrona  församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 23 av  23

Kyrkorådet 2020-04-29

Kr  % 24

Övrigt

Marie  Nie1s6n  tackar  för  att kyrkoherden  och  annan  personal  går  in  och  hjälper  Häljarps

församling  i den  här  situationen.  Vidare  framför  hon  uppskattning  över  de digitala

gudstjänster  församlingen  erbjuder  och  uppmanar  alla  att  hålla  hjärnan  kall,  hjäitat  varmt  och

händerna  rena.

Kr  % 25

Sammanträdet  avslutas

Ordföranden  tackar  för  visat  intresse  och  avslutar  sammanträdet.

Justei'andes  sign
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