SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Trelleborgs församling
Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum 2018-05-16

Plats och tid

Trelleborgs församlingshem, kl. 18:30 – 19:00

Beslutande:

Jan Mårtensson
Anne-Marie Hansson
Margreth Mårtensson
Egil Ahl
Åke Svensson
Lizian Kyréus
Leif Malmstein
Alf Hansson
Karin Jönsson
Gerd Klein
Margaretha Alwall
Svenning
Anders Söderberg
Gunnel Svensson

Ersättare:

Jahn Ahlkvist-tjg ers
§22
Bo Ståhl-tjg ers §22

Övriga deltagande:

Emma Lindstrii, sekreterare

Utses att justera:

Åke Svensson & Gerd Klein

Justeringens plats och tid:

Församlingshemmet den 24e maj

Underskrifter: Sekreterare:

.
Emma Lindstrii

_

Ordförande:

.
Jan Mårtensson

_

Justerande:

.
Åke Svensson

_

Ordf.
Birgitta Svensson
Vice ordf. Bo Evanth
Kerstin Zetterman
Lilian Jönsson
Rolf Almroth
Lars Sonesson
Anitha Ljung
Göran Andersson
Göran Törnklev
Felicia Nordstrandh-tjg ers
Mats Vikard- tjg ers
Gunilla Linde-tjg ers

Hans Björklund-tjg ers §22

_
Gerd Klein

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Trelleborgs församling - Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-05-16

Datum för anslag uppsättande
Förvaringsplats för protokollet

Datum för anslag nedtagande

Församlingshemmet
_

Underskrift

Robert Zettervist

Trelleborgs församling
Kyrkofullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2 (5)

Sammanträdesdatum 2018-05-16

Sammanträdets öppnande
Ordförande Jan Mårtensson hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade sammanträdet
öppnat.

Upprop. Fråga om sammanträdet blivit behörigen utlyst
Sekreteraren förrättade upprop, som godkändes, varefter

Kyrkofullmäktige förklarade:
▪

att sammanträdet blivit behörigen utlyst genom anslag på församlingens anslagstavla.

Val av justerare, tillika rösträknare samt dag för justering av protokoll
Kyrkofullmäktige beslutade:
▪
▪

att välja Åke Svensson och Gerd Klein till justerare, tillika rösträknare
att justering av protokollet skall ske i församlingshemmet den 24e maj.

Godkännande av dagordning
Kyrkofullmäktige beslutade:
▪

att godkänna dagordningen.

Trelleborgs församlings årsredovisning 2017
Emma Lindstrii presenterade årsredovisningen vid möte 25e april. Inga frågor avseende
årsredovisningen ställdes.

Kyrkofullmäktige beslutade:
▪

Att lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Trelleborgs församling
Kyrkofullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

3 (5)

Sammanträdesdatum 2018-05-16

Information- revisorernas uttalanden i revisionsberättelsen
Ordförande Jan Mårtensson gick igenom revisionsberättelsen med fokus på revisorernas uttalanden
avseende fastställande av resultat- och balansräkning samt beviljande av ansvarsfrihet för
kyrkorådets ledamöter.

Kyrkofullmäktige beslutade:
▪

att lägga informationen till handlingarna.

Beslut- Fastställande av Trelleborgs församlings årsredovisning 2017
Ur protokoll KR 2018-04-25 §55 Beslut- årsredovisning 2017
Emma Lindstrii presenterade vid gemensamt förmöte med kyrkofullmäktige före kyrkorådet
Årsredovisning 2017 (bilaga 3).
Kyrkorådets ledamöter undertecknade årsredovisningen.
Kyrkorådet beslutade:
▪ att godkänna årsredovisningen samt
▪ att överlämna årsredovisningen för Trelleborgs församling 2017 till kyrkofullmäktige för
godkännande.

Kyrkofullmäktige beslutade:
▪

att fastställa Trelleborgs församlings årsredovisning för 2017 (bilaga 1).

Beslut- Beviljande av ansvarsfrihet för ledamöter i kyrkoråd
Innan frågan om beviljande av ansvarsfrihet 2017 för ledamöter i kyrkorådet anmälde Margreth
Mårtensson, Anne-Marie Hansson, Jan Mårtensson, Egil Ahl, Åke Svensson, Leif Malmstein, Alf
Hansson, Karin Jönsson, Anders Söderberg, Gunnel Svensson, Birgitta Svensson samt Mats Vikard jäv.
Då ovan nämnda personer anförde jäv i frågan blev Jahn Ahlkvist, Hans Björklund samt Bo Ståhl
tjänstgörande ersättare i denna paragraf.
Då ordföranden, vice ordförande och ålderspresident (=vice ordförande) var jäviga föreslog
ordföranden att Lizian Kyréus, som den som suttit längst i fullmäktige utan att vara jävig nu, skulle
leda röstningen, vilket bifölls av kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktige beslutade:
▪

att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna i kyrkorådet för räkenskapsåret 2017. Margaretha Alwall
Svenning deltog inte i beslutet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslut- Målkapital
Ur protokoll KR 2018-02-28 § 28. Beslut – Målkapital
Kyrkoordningen stadgar att alla församlingar/pastorat ska ”ha en ekonomisk ställning som
utgör en betryggande buffert för ekonomiska påfrestningar” (KO47:1) samt ”fastställa ett
långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek” (KO47:5). Med långsiktighet avses minst en
mandatperiod och omprövning och justering av nivån sker lämpligen år två i mandatperioden.
För verksamhetsåren 2014-2017 beslutades att målkapitalet skulle utgöra 43 % av
församlingens verksamhetsintäkter för respektive år.
Kyrkorådet beslutade:
▪ att aktuellt målkapital även ska gälla för verksamhetsåren 2018 och 2019,
▪ att under 2019 tillsätta en arbetsgrupp för att utarbeta nytt målkapital samt
▪ att överlämna förslaget till kyrkofullmäktige för fastställande.

Kyrkofullmäktige beslutade:
▪

att fastställa målkapitalet enligt ovan.

Beslut- Ersättning till förtroendevalda
Ur protokoll KR 2018-04-25 §60 Beslut- ersättning förtroendevalda
Inför mötet hade Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Trelleborgs församling
(bilaga 7) skickats ut.
Kyrkorådet beslutade:
▪ att godkänna bifogad instruktion samt
▪ att lämna till Kyrkofullmäktige för antagande.

Kyrkofullmäktige beslutade:
▪

att anta Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Trelleborgs församling (bilaga 2)

Information- Nya avtal mellan krematorier
Ur protokoll KR 2018-03-21 §43. Information – Nya avtal kremation
Ordförande Leif Malmstein informerade om nya avtal gällande kremationer som har tagits fram
av en grupp krematoriehuvudmän i Lunds stift. Avtalen reglerar vilken kostnad som ska
debiteras mellan krematorium och församling/pastorat (3 300 kr) och vilken kostnad som ska
debiteras mellan krematorierna (2 500 kr).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kyrkorådet beslutade:
▪ att lägga informationen till handlingarna samt
▪ att överlämna informationen till Begravnings- och fastighetsutskottet (BoFU) för handläggning.

Kyrkofullmäktige beslutade:
▪

Att lägga informationen till handlingarna

Beslut- prishöjning asklundar och kistlundar
Ur protokoll KR 2018-04-25 §35 Beslut- prishöjning asklundar och kistlundar
Verksamhetsområde 360-371 Serviceverksamhet går idag med negativt resultat, vilket belastar
församlingsverksamheten. BoFU har överlämnat förslag till kyrkorådet om prishöjning av plats i
asklundar och kistlundar för att täcka de kostnader som finns. Se bilaga 8.
Kyrkorådet beslutade:
▪ att godkänna prishöjningen enligt ovan samt
▪ att överlämna till kyrkofullmäktige för fastställande.

Kyrkofullmäktige beslutade:
▪

Att anta bifogad prishöjning.

Eventuellt övriga inkomna frågor
Inga övriga frågor hade inkommit.

Avslutning
Ordföranden tackade de närvarande och önskade en skön sommar.
Efter sammanträdet visades filmupptagningen av Luther-firandet i S:t Nicolai kyrka söndagen den 29e
oktober 2017.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Bilaga 7

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Trelleborgs församling
§ 1.

Tillämpningsområde
Bestämmelserna gäller för ledamöter och ersättare i kyrkofullmäktige, kyrkoråd, utskott
och övriga nämnder, kommittéer, organ för beredning, lekmanna‐revisorer och
lekmannarevisorsersättare samt för uppdrag utsedda av kyrkofullmäktige, kyrkoråd eller
övriga nämnder. Bestämmelserna gäller även för vid sammanträde närvarande icke
tjänstgörande ersättare.

§ 2.

Arvodesanknytning
Samtliga arvoden är relaterade till föregående kalenderårs inkomstbasbelopp. Arvoden
justeras varje år per den 1 januari.

§ 3.

Ersättningsformer
Sammanträdesarvode, förrättningsarvode, ersättning för förlorad arbetsförtjänst,
ersättning för barntillsynskostnader, årsarvode, resekostnadsersättning och
traktamente.

§ 4.

Sammanträdesarvode och förrättningsarvode
För sammanträde eller motsvarande uppdrag utgår arvode åt förtroendevald för första
timmen i form av grundarvode och för varje därpå följande timme såsom timarvode.
Grundarvodet utgör 0,5 % och timarvodet 0,27 % av basbeloppet enligt § 2 ovan.
Timbeloppen avseende grundarvode respektive timarvode avrundas till hela kronor.
Arvodet per dygn kan inte överstiga åtta timmar.
Arvodet för del av timme ‐ utom den första ‐ utgår för varje påbörjad halvtimme med
hälften av timarvodet.
Om sammanträdet fortsätter efter uppehåll för lunch eller liknande, skall sammanträdet
anses som sammanhängande med avdrag för tid motsvarande uppehållet.
Om flera sammanträden eller motsvarande hålls med samma nämnd under samma dag,
skall den ersättningsbara tiden anses som sammanhängande och den mellanliggande
tiden som faktisk sammanträdestid, om uppehållet är mindre än 1 timme mellan varje
sammanträde och motsvarande förrättning.
Denna paragraf gäller för sammanträde och motsvarande både på dagtid och kvällstid.
Vid sammanträde är det ordförande som upprättar och attesterar uppgift om arvode
samt tillser att uppgiften kommer församlingens expedition tillhanda för utbetalning.
Vid förrättning är det respektive person som deltar i förrättning som själv ansvarar för att
upprätta uppgift om arvode samt, efter attest av vederbörande ordförande, tillser att
uppgiften kommer församlingens expedition tillhanda för utbetalning.
Attest av Kyrkofullmäktiges ordförandes förrättning skall ske av Kyrkorådets ordförande.
Attest av Kyrkorådets respektive Begravnings- och fastighetsutskottets (BoFUs)
ordförandes förrättning ska ske av Kyrkofullmäktiges ordförande.
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§ 5.

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst
Påbörjar förtroendevald sammanträde eller förrättning vid en tidpunkt, då denne annars
skulle ha arbetat och sammanträdet eller förrättningen medför inkomstförlust äger den
förtroendevalde i ställer för sammanträdes/förrättningsarvode begära ersättning för
förlorad arbetsinkomst och förlorade semesterförmåner.
Ersättningen utgår för den faktiska sammanträdes/förrättningstiden och förlorade
semesterförmåner utgår för den faktiska sammanträdes/förrättningstiden och beräknas
till vid tillfället gällande grund‐ och timarvode uppräknat med faktorn 1,7.
Ersättningen per dygn är maximerad till motsvarande åtta timmars förlorad
arbetsförtjänst.
För förtroendevald som kan visa att denne på grund av skifttjänstgöring eller andra
särskilda arbetsförhållanden förlorat arbetsinkomst utöver berättigad ersättning enligt
första till tredje stycket, kan ersättning utgå med högre belopp. Det ankommer på
kyrkorådet att fastställa föreskrifter för beräkning av sådan ersättning.
Om sammanträde eller motsvarande påbörjas vid en tidpunkt, då den förtroendevalde
har semester eller av annan notsvarande anledning är ledig från sitt arbete, så kan inte
ersättning enligt denna paragraf utgå. Dock gäller att om ledig tid infaller efter det att
sammanträdet/förrättningen påbörjats under arbetstid, så utgår ersättning för förlorad
arbetsinkomst och förlorade semesterförmåner utan att ta hänsyn till den lediga tiden.
För egen företagare utgår ersättning endas när vikarie anställts eller entreprenör anlitats
att utföra arbetsuppgifter som en direkt följd av deltagande i det aktuella sammanträdet
eller förrättningen.
Om sammanträde eller förrättning ställs in och den förtroendevalde infunnit sig, utan att
blivit meddelad i god tid, utgår ersättning för förlorad arbetsinkomst och förlorade
semesterförmåner för den tid, som den förtroendevalde orsakat inkomstförluster.
Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller för
styrkt förlorad semesterförmån om schablonersättning enligt dess bestämmelser utgått
för den förlorade inkomsten eller den förlorade semesterförmånen.

§ 6.

Årsarvode
Årsarvode enligt tabell nedan är uttryckt som procentandel av basbelopp enligt § 2.
Avrundning sker till hela 10‐tal kronor.
År

Organ

Ordförande

Vice ordförande

%

%

2018

Kyrkofullmäktige

20

10

2018

Kyrkoråd

70

40

2018

BoFU

50

20

2018
Valnämnd
20
1) Arvode utbetalas enbart under valår

10
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För kyrkvärd utgår klädesbidrag om 3 500 kronor per år.
Avgår förtroendevald, som uppbär årsarvode under tjänstgöringsperioden fördelas
arvodet mellan honom och den, som inträder i hans/hennes ställe, i förhållande till den
tid varunder var och en av dem innehaft uppdraget.
Om förtroendevald med årsarvode på grund av sjukdom eller annat är förhindrad att
fullgöra sitt uppdrag för tid, som överstiger tre månader, skall arvodet minskas i
motsvarande mån.

§ 7.

Resekostnadsersättning och traktamente
Ersättning för resekostnader och traktamenten vid sammanträde eller förrättning utom
församlingen utgår enligt de grunder, som fastställts enligt Svenska kyrkans avtal.

§ 8.

Ersättning för nomineringsgruppmöte
Förtroendevald, som är ledamot eller ersättare i kyrkofullmäktige, kyrkoråd, utskott eller
nämnder äger rätt till ersättning då denne deltar i nomineringsgruppmöte, som hålls
med anledning av och i anslutning till sammanträde med ovan nämnda organ.
Om nomineringsgruppmöte hålls direkt före eller senare än tre timmar innan
sammanträdet, utgår sammanträdesarvode för den sammanlagda gruppmötes‐ och
sammanträdestiden.
Påbörjar förtroendevald gruppmöte vid en tidpunkt som, enligt § 5 ovan, berättigar till
ersättning för förlorad arbetsförtjänst, utgår denna ersättning för hela den sammanlagda
tiden.
Om nomineringsgruppmöte hålls fristående från sammanträde, utgår en generell fast
ersättning om tre gånger vid varje tillfälle gällande timarvode (enl. § 4 ovan). Påbörjar
den förtroendevalde nomineringsgruppmöte vid en tidpunkt som enligt § 5 berättigar till
ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår en fast ersättning om 3 gånger vid varje
tillfälle gällande schablonersättning/timme enligt § 5.
Antalet ersättningsberättigade nomineringsgruppmöten per kalenderår är för
kyrkofullmäktigegruppen maximerade till sex möten; härutöver har kyrkorådsgrupp,
nämnds- & utskottsgrupp rätt till ersättning för vardera tre möten. Närvaroförteckning
skall föras och inlämnas av respektive gruppordförande.

§ 9.

Ersättning för kostnader av barntillsyn.
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträde eller motsvarande, för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes
familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 10 år. Om särskilda skäl föreligger kan
ersättningen utges även för äldre barn.
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem.
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§ 10.

Ersättning för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid
sammanträden eller motsvarande vår vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk
person som vistas i den förtroendevaldes bostad.
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem.

§ 11.

Ersättning för övriga kostnader
För andra utgifter än som avses under ovanstående §§ 1‐9 utgår ersättning om den
förtroendevalde kan visa att särskilda skäl föreligger för dem.
Ersättning utgår inte då den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom
omdisponering av arbete eller på annat sätt kunna förhindra att kostnaderna uppkom.
Fråga om ersättning enligt denna § prövas i varje särskilt fall av kyrkorådet.

§ 12.

Tolkning, ikraftträdande
Frågor om tolkning och tillämpning av ovan nämnda bestämmelser avgörs av kyrkorådet.
Ovanstående samlade bestämmelser träder i kraft efter kyrkofullmäktiges protokoll
vunnit laga kraft och gäller då retroaktivt från 1e januari 2018.
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Bilaga 2
(Kyrkoråd bilaga 8)

Från BoFU 2018-04-11:
8 §. Justering av priset för Asklundsplats
Ordföranden tog upp prisjusteringarna av Asklundsplatser samt Kistlund. Bil. 2 [Se nedan].
Som det är nu, ligger priset till kund för lågt och detta belastar församlingsverksamheten
vilket det inte skall göra. BoFu anser att prisjusteringen skall genomföras enligt underlaget.
BoFu beslöt att: överlämna underlaget till Kyrkorådet för vidare beslutsprocess.
Förvaltningens
kostnad per häll

Inköp av ograverade hällar

75 hällar

910

Sten med asklundens namn
och gångplattor

20226

270

Ljusbärare
Skötsel 25 år
Urna
Gravyr 1

41125
1000
100
4200

548

Gravyr 2
Urna
Total kostnad med ett namn

Kundpris Förslag nytt pris till kund för
att täcka alla kostnader inkl
skötsel

4754 6500 kronor

4800
100

4041 5500 kronor
6028

Totalkostnad med två namn
2 namn vid samma tillfälle

11928
9318

8795
5854 9400 kronor

Asklunden II
Gravyr 1
Gravyr 2
2 namn vid samma tillfälle

6565
5400
8755

5943 6565 kronor
4754 5400 kronor
6325 8755 kronor

Kistlund
Gravyr 1
Gravyr 2

6380
5300

5943 6380 kronor
4754 5300 kronor

