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Sammanträdets öppnande
Ordförande Margreth Mårtensson hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade
sammanträdet öppnat. Därefter överlämnade hon ordet till kyrkoherde Anna Hult för en kort
andakt.

Introduktion av nyanställda
Kyrkoherden presenterade församlingens senaste anställda; komminister Mikael Bedrup,
komminister Eva H Olsson, församlingspedagog Karl-Johan Eklund och församlingspedagog
Zandra Hagman.

Församlingspresentation
Anna Hult, Karl-Johan Eklund, Britt-Mari ”Tjappe” Larsson samt Emma Lindstrii presenterade
Trelleborgs församling, historik, nuläge och framtid. Samma presentation hölls för biskopen,
församlingens samtliga personal och kontraktets kyrkoherdar i samband med
biskopsvisitationen i oktober.

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

Kyrkofullmäktige förklarade:


att sammanträdet blivit behörigen utlyst genom anslag på församlingens anslagstavla samt
utskickat till ledamöter och ersättare i god tid.

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



att välja Alf Hansson och Leif Malmstein till justerare, tillika rösträknare
att justering av protokollet skall ske i församlingshemmet den 13 november.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Godkännande av dagordning
Ordförande meddelade att det kommit ett tillägg under § 72.

Kyrkofullmäktige beslutade:


att godkänna dagordningen.

Trelleborgs församlings budget 2020
Sekreterare Emma Lindstrii presenterade budgeten på gemensamt förmöte 2019-10-24.
Budgeten är mbl-förhandlad och godkänd av samtliga fyra fackförbund med anställda i
församlingen samt avstämd med församlingens begravningsombud.
Kyrkorådets ordförande Leif Malmstein presenterade kyrkorådets beslut 2019-10-24:






att godkänna förslaget till budget och verksamhetsplan 2020 samt att överlämna
förslagen till kyrkofullmäktige för fastställande
att godkänna förslaget till utdebitering av kyrkoavgift till 0,80 kr per skattekrona under
2020 samt att överlämna förslaget till kyrkofullmäktige för fastställande
att godkänna förslaget till nettokostnad för begravningsverksamheten till 13 655 tkr
samt att överlämna förslaget till kyrkofullmäktige för fastställande
att föreslå för kyrkofullmäktige att kyrkorådet får omfördela resurser mellan de olika
verksamheternas ram. Omfördelningarna får inte göras för att starta nya
verksamhetsområden.
att föreslå för kyrkofullmäktige att kyrkorådet får disponera 800 tkr av årets
budgeterade resultat för oförutsedda händelser. Vid varje beslut får maximalt 100 tkr
användas. Vid större frågor ska ärendet underställas fullmäktige

Kyrkofullmäktige beslutade:






att godkänna förslaget till budget och verksamhetsplan 2020.
att godkänna förslaget till utdebitering av kyrkoavgift till 0,80 kr per skattekrona under
2020.
att godkänna förslaget till nettokostnad för begravningsverksamheten till 13 655 tkr.
att kyrkorådet får omfördela resurser mellan de olika verksamheternas ram.
Omfördelningarna får inte göras för att starta nya verksamhetsområden.
att kyrkorådet får disponera 800 tkr av årets budgeterade resultat för oförutsedda
händelser. Vid varje beslut får maximalt 100 tkr användas. Vid större frågor ska ärendet
underställas fullmäktige.

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.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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För verksamhetsåren 2014 till och med 2019 beslutades att målkapitalet skulle utgöra 43 % av
församlingens verksamhetsintäkter för respektive år. Detta motsvarar för år 2020 18 100 kr. För
att undvika fluktuationer i målkapital beroende på intäkter respektive år föreslås av KR att
målkapitalet fastställs till ett belopp.
Kyrkorådets ordförande Leif Malmstein presenterade kyrkorådets beslut 2019-10-24:



att målkapital för åren 2020-2023 ska uppgå till 19 000 tkr.
att överlämna förslaget till kyrkofullmäktige för fastställande.

Kyrkofullmäktige beslutade:


att målkapital för åren 2020-2023 ska uppgå till 19 000 tkr.

Kostnad begravning av ej folkbokförda
Kyrkorådets beslut 2019-10-24:



att godkänna att 29 775 kr debiteras för gravplats och 1 191 kr debiteras för minneslund
samt
att överlämna förslaget till Kyrkofullmäktige för fastställande

BoFUs ordförande Jan Mårtensson informerade om att det kommit ett tillägg till kyrkorådets
beslut då det har inkommit en förfrågan om att få gravsätta askan efter en person ej folkbokförd
i Sverige. Ärendet behöver därmed kompletteras med summan för askgravplats, vilken tagits
fram av BoFUs beredning och kyrkogårdschefen.

Kyrkofullmäktige beslutade:


att 29 775 kr debiteras för gravplats, 11 750 kr för askgravplats samt 1 191 kr för
minneslund vid begravning av ej folkbokförda i Sverige.

Övriga frågor
Inga övriga frågor hade inkommit.

Avslutning
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

