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Kyrkorådet 2019-08-22 

Ärenden vid kyrkorådets sammanträde den 22 augusti 2019 
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få K' ii Justera éésignatur 

Personal (JC) 

Ekonomi (SS) 

Sammanfattning sommarens verksamheter (J C) 

Budget 2020 (JC) 

Gudstjänstschema hösten/vintern 2019 (J C, BH) 

Kyrkogårdsproj ekt (J C) 

Försäljning av fastigheter 

Nybyggnation 

Vård- och underhållsplan 

Församlingsblad/ informationsblad 

Uppstart av Internationell grupp 

Gåva 

Övriga frågor 

Kyrkoherden informerar (JC) 

Kyrkorådets ordförande informerar (BH) 

Utdragsbestyrkande
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Kyrkorådet 2019-08-22 

§ 042/19 
Personal (JC) 

Information 
Genomgång av aktuell personalsituation. 

Ärendebeskrivning 
Stående punkt på ärendelistant Information om och diskussion kring personalfrâgor. 
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Kyrkorådet 2019-08-22 

§ 043/19 
Ekonomi (SS) 

Information 
Efter en kort genomgång läggs informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Information om den aktuella ekonomiska situationen. Driftredovisning med budgetjämförelse 

per den 31 juli bifogas. 
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Kyrkorådet 2019-08-22 

§ 044/19 
Sammanfattning sommarens verksamheter (JC) 

Information 
Under sommaren har vägkyrkan och musik i sommarkväll vandrat runt mellan alla våra 

kyrkor. Veckan inleds med musik i sommarkväll på tisdagskvällen och resterande del av 

veckan är vägkyrkan öppen för besökare. Responsen har varit mycket positiv och många har 

besökt våra kyrkor. 

Elj aröds kyrka är i år Albo härads hembygdsförenings utvalda kyrka Det uppmärksammades 

med kyrkogârdsvandring och gudstjänst första veckan i augusti. 

Ärendebeskrivning 
K01t tillbakablick över vad som hänt i församlingen under sommaren. 
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Kyrkorådet 2019-08-22 

§ 045/19 
Budget 2020 (JC) 

Information 
Budgetarbetet fortgår, presidiet tittar på budgeten inför nästkommande sammanträde. 

Budgeten godkänns av kyrkorådet i september som föreslår kyrkofullmäktige att fastställa 

budgeten för 2020. Budgeten fastställs på kyrkofullmäktiges sammanträde i november. 

Ärendebeskrivning 
Genomgång och diskussion kring budgetarbetet 2020. 

:§7 g Justerancäsçignatur Utdragsbestyrkande
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Kyrkorådet 2019-08-22 

§ 046/19
V 

Gudstjänstschema hösten/vintern 2019 (JC, BH) 

Information 
Under resterande del av 2019 kommer kyrkorna i församlingen alternera vid gudstjänst. 

Varannan söndag är gudstjänsten i Brösarp och varannan söndag i någon av de andra 

kyrkorna enligt ett rullande schema. 

Enligt tradition anordnas skördevesper i Andrarum och Spjutstorps kyrka. 

Ärendebeskrivning 
Genomgång av uppdaterat gudstjänstschema under hösten. 
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Kyrkorådet 2019-08-22 

§ 047/19 
Kyrkogårdsprojekt (JC) 

Information 
Buxbomssjuka finns på samtliga kyrkogårdar i församlingen. Vissa kyrkogårdar är mer 

drabbade än andra. Under hösten kommer gödning och bevattning av all buxbom påbörjas. Ett 

försök att rädda så mycket buxbom som möjligt istället för som tidigare att ta bort all 

buxbom. 

Renoveringen av Onslunda minneslund är planerad att även den påbörjas under hösten. 

Länsstyrelsen är kontaktad för att godkänna tänkt renovering. 

Runt om på alla kyrkogårdar pågår arbetet med eftersök av gravrättsinnehavare. På vissa 

kyrkogårdar är eftersökningen avslutad efter 2 års eftersök, gravarna återlämnas då till 
församlingen. 

Under september kommer kalkning av Brösarps kyrka påbörjas. 

Ärendebeskrivning 
Genomgång av pågående projekt på kyrkogårdarna i församlingen. 

.M4 
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Kyrkorådet 2019-08-22 

§ 048/19 
Försäljning av fastigheter 

Beslut 
Besluta att ge kyrkoherden i uppdrag att begära in anbud på arvode från två till tre mäklare 

verksamma i kommunen för försäljning av församlingshemmen och lärarbostaden respektive 

mäklare med specialistkompetens för försäljning av skogsfastigheten. 

Barnkonsekvensanalys 
1. Har vi tillfrågat berörda barnen om deras synpunkt Nej 
2. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rummet Ja 

Ärendebeskrivning 
Kyrkofullmäktige har vid sitt sammanträde ll juni 2019 beslutat delegera till kyrkorådet att 

1. Försälja, 
2. Ansöka om fastighetsreglering i förekommande fall, förvissa specificerade fastigheter. 

Uppdraget bör ges till fastighetsmäklare. Vad gäller skogsfastigheten bör uppdraget ges till 
mäklare med specialkompetens. 

Beslutsförslag 
Uppdra ät kyrkoherden att begära in anbud på arvode från två till tre mäklare verksamma i 

kommunen för försäljning av församlingshemmen och lärarbostaden respektive mäklare med 

specialistkompetens för försäljning av skogsfastigheten. 

>%%“ ('01 JllsteralldÄysignatur Utdragsbestyrkande
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Kyrkorådet 2019-08-22 

§ 049/19 
Nybyggnation 

Beslut 
Besluta att ge tidigare valda byggutskottet i uppdrag att fortsätta projekteringen av 

pastorsexpedition i Brösarp. Återrapportering bör ske vid vart kyrkorådssammanträde. 

Barnkonsekvensanalys 
1. Har vi tillfrågat berörda barnen om deras synpunkt Nej 

2 Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rummet Ja 

Ärendebeskrivning 
Kyrkofullmäktige beslöt i inriktningsbeslut 11 juni 2019 att nybyggnation skall ske söder om 

Brösarps kyrka. 

Beslutsförslag 
Uppdra åt det tidigare valda byggutskottet att fortsätta projekteringen av pastorsexpedition i 

Brösarp. Återrapportering bör ske vid vart kyrkorådssammanträde. 

gg Justerande signatur Utdragsbestyrkande
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Ky rkorådet 2019-08-22 

§ 050/19 
Vård- och underhållsplan 

Beslut 
Besluta att anta förelagda förslag till Vård- och underhållsplaner för Brösarps- och Spjutstorps 

kyrkogårdar. 

Barnkonsekvensanalys 
1. Har vi tillfrågat berörda barnen om deras synpunkt Nej 

2. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rummet Ja 

Ärendebeskrivning 
Vård- och underhållsplaner för Brösarps- och Spjutstorps kyrkogårdar föreläggs kyrkorådet 

för beslut. 

Beslutsförslag 
Anta förelagda förslag till Vård- och underhållsplaner för Brösarps- och Spjutstorps 

kyrkogårdar. 

W 15 
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Kyrkorådet 2019-08-22 

§ 051/19 
Församlingsblad/Informationsblad 

Beslut 
Besluta att uppdra åt presidiet att till kommande kyrkorådssammanträde presentera förslag till 
församlingsblad/informationsblad. 

Barnkonsekvensanalys 
1. Har vi tillfrågat berörda barnen om deras synpunkt Nej 

2. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rummet Ja 

Ärendebeskrivning 
Verksamheten i församlingen kommer under den närmsta tiden att gå in i ett mer publikt 

skede, bland annat genom försäljning av fastigheter och nybyggnation. 
Församlingsmedlemmar ska då ha korrekt och saklig information om vad som sker och vad 

som är planerat. 

Beslutsförslag 
Uppdra åt presidiet alt församlingsbladsgrupp att till kommande kyrkorädssammanträde 

presentera förslag till församlingsblad/informationsblad. 

: / 
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Kyrkorådet 2019-08-22 

§ 052/19 
Uppstart av Internationell grupp 

Beslut 
Besluta uppdra åt kyrkoherden att sända ut förfrågan och afñschera för att nå intresserade av 

att engagera sig i en Internationell grupp. Åten'apport vid kyrkorädssammanträde 26 

september. 

Barnkonsekvensanalys 
1. Har vi tillfrågat berörda barnen om deras synpunkt Nej 

2. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rummet Ja 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsplanen nämner att en Internationell grupp skall startas i församlingen under 

verksamhetsperioden. 

Beslutsförslag 
Uppdra åt kyrkoherden att sända ut förfrågan och afñschera för att nå intresserade av att 

engagera sig i en Internationell grupp. Återrapport vid kyrkorådssammanträde 26 september. 

M Z§Justerand signatur Utdragsbestyrkande
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Kyrkorådet 2019-08-22 

§ 053/19 
Gåva 

Beslut 
Besluta att motta gåvan från MHF, Motorförarnas helnykterhetsförbund Onslunda. 

Barnkonsekvensanalys 
1. Har Vi tillfrågat berörda barnen om deras synpunkt Nej 
2. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rummet Ja 

Information 
Gåvobrevet har ej återkommit från MHF Onslunda. Inget beslut i ärendet kan tas förrän 
förutsättningar till gåvobrevet är klara. 

Ärendebeskrivning 
MHF, Motorförarnas helnykterhetsförbund Onslunda har utfást sig ge 30 000 kr till Brösarp- 

Tranås församling förenat med vissa villkor, bland annat att behålla måndagskaffet i 
Onslunda. En tidsbegränsning på 2 år finns. Förslag till gåvobrev är sänt till föreningen. 
Kyrkorådet skall motta eller avvisa gåvan. 
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Kyrkorådet 2019-08-22 

§ 054/19 
Övriga anmälda frågor 

Inga övriga frågor anmälda. 

:åts g Justera umgnatur Utdragsbestyrkande
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Kyrkorådct 2019-08-22 

§ 055/19 
Kyrkoherden informerar (JC) 

Muslimsk begravningsplats 
Kyrkogårdsförvaltningen i Malmö sa under början av året upp avtalet gällande muslimska 

gravplatser, med samtliga församlingar i stiftet. Tomelillabygdens församling har nu tagit på 

sig att föra en dialog med den muslimska församlingen i Vâl't närområde gällande att anlägga 

en muslimsk begravningsplats i Tomelilla. 

Vår änglamark 
Den 15 september kl 15 bjuder Mariavalls kloster in till en eftermiddag kring frågeställningen 
”Hur tar vi ansvar för vår jord och vår natur”. 

Diakonins dag 
Hjältligt välkomna till diakonins dag i Brösarps kyrka den 15 september kl 11.00. Det bjuds 

på kyrklunch och föredrag. 

Diakoni 
Arbetet kring volontärerna fortsätter, samtalsgrupper för volontärerna kommer under hösten 

startas. 

Telefoni 
Församlingen har bytt leverantör av telefoni och använder sig av Svenska kyrkans ramavtal. 

Regnbågsnyckeln 
Arbetet i samtalsgrupperna fortsätter under hösten och kommer avslutas under terminen. 

g 
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Kyrkorådet 2019-08-22 

§ 034/19 
Kyrkorådets ordförande informerar (BH) 

Vår änglamark 
Mariavalls kloster tillsammans med olika trossamfund i vårt närområde anordnar tillsammans 

en eftermiddag kring ”Hur tar vi ansvar för Vår jord och Vår natur”. 

Välkomna den 15 september kl 15.00. 

4%: $ JusteranÅøs signatur Utdragsbestyrkande


