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Kyrkorådet 2019-09-26 

Plats och tid Församlingshemmet i Brösarp, 18.30 - 21.30 

Beslutande Bo Herou 
Lena Berndin 
Krister Persson 
Anna Öhgren, § 57/19 - 65/19 
Gunnel Andersson 
Tommy Johansson 
J an-Erik Broomé 
Stig Throbäck 
Margit Nilsson, § 66/19 - 71/19 
Jesper Cederholm, kyrkoherde 

Övriga deltagande Sandra Sällberg, sekreterare 

Utsedd att justera 
Justeringens tid och plats 
Paragrafer 
Underskrifter 

Linda Svensson, bitr. sekreterare 

Stig Throbäck 
Församlingshemmet i Brösarp, 2019-10-04, klockan 09.00 

57 - 71 
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Sandra Sällberg 
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Sti obáck 
Jus eringsman 

Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kyrkorådet 
Sammanträdesdatum 2019-09-26 

Datum för anslags uppsättande 2019-10-04 

Datum för anslags nedtagande 2019-10-25 

Förvaringsplats för protokollet 

Underskrift 

Expeditionen, Brösarp 

áfø 
Sandra Sällberg
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Kyrkorådet 2019-09-26 

Ärenden vid kyrkorådets sammanträde den 26 september 2019 

Föregående mötes protokoll 

Dialoger 
§ 057/19 

§ 058/19 

§ 059/19 

§ 060/19 

§ 061/19 

§ 062/19 

Beslutsärenden 

§ 063/19 

§ 064/19 

§ 065/19 

§ 066/19 

§ 067/19 

§ 068/19 

§ 069/19 

§ 070/19 

§071/19 

Personal (JC) 

Ekonomi (SS) 

Informationsutskick (JC) 

Servicebyrå för ekonomisk verksamhet (J C) 

Kylrum Skåne-Tranås (JC) 

Byggutskottet (LB) 

Ingrid och Viktor Anderssons fond 

Kontraktsdag _ med rötter och fötter 

Budget 2020 (JC, BH) 

Försäljning av fastigheter 

KAE 1 Kyrkoantikvarisk ersättning mässhakar 

KAE - Kyrkoantikvarisk ersättning kalkning Onslunda kyrka 

Övriga frågor 

Kyrkoherden informerar (JC) 

Kyrkorådets ordförande informerar (BH) 

än, Justeranj' es signatÃA/ 
Utdragsbestyrkande 
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Kyrkorådet 2019-09-26 

§ 057/19 
Personal (JC) 

Information 
Genomgång av aktuell personalsituation. 

Ärendebeskrivning 
Stående punkt på ärendelistan. Information om och diskussion kring personalfrågor.
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(g Justerançl ssignatur Utdragsbestyrkande
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Kyrkorådet 2019-09-26 

§ 058/19 
Ekonomi (SS) 

Information 
Efter en korg genomgång läggs informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Information om den aktuella ekonomiska situationen. Driftredovisning med budgetjämförelse 

per den 31 augusti bifogas. 

ÃJusteran ssign ur Utdragsbestyrkande
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Kyrkorådet 2019-09-26 

§ 059/19 
Informationsutskick (JC) 

Information 
Presentation av församlingsutskick där tre frågeställningar ska klargöras. Det gäller nybygge 

av församlingshem i Brösarp, säkring av gravstenar samt buxbomssjuka på våra kyrkogårdar. 

Informationsutskicket distribueras ut till samtliga boende i vår församling den 28 oktober. 

Ärendebeskrivning 
Presidiet fick vid förra sammanträdet i uppdrag av kyrkorädet att till kommande sammanträde 

presentera ett förslag till informationsutskick i församlingen. 

Cm 
Justerand ssigna 1' Utdragsbestyrkande 
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Kyrkorådet 2019-09-26 

§ 060/19 
Servicebyrå för ekonomisk verksamhet (JC) 

Information 
Med anledning av Sandra Sällbergs föräldraledighet kommer Lunds stifts servicebyrå i 

Karlskrona ta över lön- och ekonomihanteringen i församlingen. Firmatecknare kyrkoherde 

Jesper Cederholm tillsammans med kyrkorådets ordförande Bo Herou undertecknar avtalet 

med servicebyrån. Arbetet med lön- och ekonomihantering sköts av servicebyrån i Karlskrona 

med förvaltningsassistent, Linda Svensson som stöd på expeditionen i Brösarp. 

Ärendebeskrivning
. 

Information angående anlitandet av Lunds Stifts servicebyrå i Karlskrona. 

Justera des Siw Utdragsbestyrkande
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Kyrkorådet 2019-09-26 

§ 061/19 
Kylrum Skåne-Tranås (JC) 

Information 
Med anledning av att kylrummet på Välagården i Tomelilla kommer stängas, har 

församlingen som begravningshuvudman ansvar att ta hand om avlidna boende inom 

församlingsgränsen. Ett kylrum kommer inrättas i bårhuset i Skåne-Tranås samtidigt kommer 

byggnaden förstärkas. 

Ärendebeskrivning 
Information kring projektet att im^ätta kylrum i Skåne-Tranås bårhus. 

Utdragsbestyrkande
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Kyrkorådet 2019-09-26 

§ 062/19 
Byggutskottet (LB) 

Information 
Byggutskottet kommer under början av oktober återuppta arbetet kring nybygget i Brösarp. 

Frågor som bland annat behandlas är eventuell hjälp från Stiftet samt behovet att 

projektledare. Det finns ett förslag att besöka församlingar som genomfört likande 

nybyggnationer för att få information om tillvägagångsätt. 

Ärendebeskrivning 
Byggutskottet fick i uppdrag av kyrkorådet vid förra sammanträdet att fortsätta projekteringen 

av pastorsexpedition i Brösarp. Återrapportering sker vid Vart kyrkorådssamrnanträde. 

Justerande ignatu>4/ Utdragsbestyrkande



Svenska kyrkan' 
BRÖSARP-TRANÄS FÖRSAMLING Sammanträdesprotokoll Sidan9nv 17 

Kyrkorådet 2019-09-26 

§ 063/19 
Ingrid och Viktor Anderssons fond 

Beslut 
Besluta att ge valberedningen i uppdrag att föreslå två nya revisorer samt en ledamot att väljas 

in i styrelsen för Ingrid och Viktor Anderssons fond. 

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 
Information angående avsägelser i Ingrid och Viktor Anderssons fond. Revisorema samt en 

ledamot i stiftelsen har avsagt sig sitt uppdrag efter årsskiftet i stiftelsen. 

Beslutsförslag 
Uppdra åt valberedningen att föreslå två nya revisorer samt en ledamot att väljas in i styrelsen 

för Ingrid och Viktor Anderssons fond. 

Å 
Justerandes s' natur/ Utdragsbestyrkande 
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Kyrkorådet 2019-09-26 

§ 064/19 
Kontraktsdag - med rötter och fötter 

Beslut 
Besluta att ordinarie arvode utbetalas till förtroendevalda vid medverkan i kontraktsdagen. 

Anmälan görs via Sensus hemsida, frivillig anmälan. 

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 
Information om kontraktsdag i med rötter och fötter, för anställda och förtroendevalda. 

Beslutsförslag 
Föreslå att ordinarie arvode utbetalas till förtroendevalda vid medverkan i kontraktsdagen. 

Anmälan görs via Sensus hemsida, frivillig anmälan. 

(Justerande 'gnatung/ Utdragsbestyrkande 
e M /i
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Kyrkorådet 2019-09-26 

§ 065/19 
Budget 2020 (JC, BH) 

Beslut 
Besluta 

a. nyim'ätta en personlig tjänst till kyrkogårdsarbetare Andreas Palm, så länge lönebidrag 

utgår. 
b. verksamhetsplan, 
c. budget, 
d. begravningsverksamhetens sälredovisning, 
e. föreslå kyrkofullmäktige fastställa personlig tjänst, verksamhetsplan, budget samt 

begravningsverksamhetens särredovisning för 2020. Kyrkoavgiften är oförändrad 1,29 

kr. 

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 
F öreläggs förslag till verksamhetsplan, budget och begravningsverksamhetens särredovisning 

för kommande verksamhetsår 2020. 

Beslutsförslag 
Godkänna förslaget för 

a. nyinrätta en personlig tjänst till kyrkogårdsarbetare Andreas Palm, så länge lönebidrag 

utgår. 
verksamhetsplan, 
budget, 
begravningsverksamhetens särredovisning, 
föreslå kyrkofullmäktige fastställa personlig tjänst, verksamhetsplan, budget samt 

begravningsverksamhetens särredovisning för 2020. Kyrkoavgiften är oförändrad 1,29 

kr. 

,OF-LP?? 

Justerandäâgnatn/ Utdragsbestyrkande
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Kyrkorådet 2019-09-26 

§ 066/19 
Försäljning av fastigheter 

Beslut 
Besluta att anta anbud från Bostads lda', Leif Holmqvist och Skånegårdar AB, Peter Olsson 

för sko gsfasti gheten Järstorp. 

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 
Vid kyrkorådets sammanträde 22 augusti uppdrogs åt kyrkoherden att inhämta anbud från 

dels mäklare för försäljning av församlingshem och lärarbostaden och dels mäklare med 

specialkompetens för försäljning av skogsfastigheten Järstorp. 

Beslutsförslag 
Anta anbud från Bostads Ida', Leif Holmqvist och Skånegårdar AB, Peter Olsson för 
skogsfastigheten J ärstorp. 

Ä 
Justerande signatu/ Utdragsbestyrkande
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Kyrkorådet 2019-09-26 

§ 067/19 
Ansökan om KAE - Kyrkoantikvarisk ersättning mässhakar 

Beslut 
Besluta att ansöka om KAE - kyrkoantikvarisk ersättning för mässhakarna i Eljaröd och 

Andrarum. 

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 
Ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning för 2021 ska lämnas in till stiftet under oktober 

2019. Vi har möjlighet att söka KAE - Kyrkoantikvarisk ersättning för två mögelskadade 

mässhakar i Eljaröd samt en skadad mässhake i Andrarum. 

Beslutsförslag 
Föreslå att ansöka om KAE - kyrkoantikvarisk ersättning för mässhakarna i Eljaröd och 

Andrarum.

\ 
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Kyrkorådet 2019-09-26 

§ 068/19 
Ansökan om KAE - Kyrkoantikvarisk ersättning kalkning Onslunda kyrka 

Beslut 
Besluta att ansöka om KAE - kyrkoantikvarisk ersättning för kalkning av Onslunda kyrka. 

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 
Ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning för 2021 ska lämnas in till stiftet under oktober 
2019. Vi har möjlighet att söka KAE - Kyrkoantikvarisk ersättning för kalkning av Onslunda 

kyrka. 

Beslutsförslag 
Föreslå att ansöka om KAE - kyrkoantikvarisk ersättning för kalkning av Onslunda kyrka. 

gg .lusten-21%? signapÃ Utdragsbestyrkande 

.är /<l



Svenska kyrkan' 
BRÖSARP-TRANÃS FÖRSAMLING Sammanträdesprotokoll Sidan 15 av 17 

Kyrkorådet 2019-09-26 

§ 069/19 
Övriga anmälda frågor 

Framfördes klagomål kring skötseln på kyrkogården i Andrarum. 

lå: 
Justerandeáii/giatz/ Utdragsbestyrkande
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Kyrkorådet 2019-09-26 

§ 070/19 
Kyrkoherden informerar (JC) 

Buxbomen 
Insatser för att rädda buxbomen på kyrkogården har påbörjats. Avsikten är att gynna 
markförhållandena för att under kommande är få buxbomen att vara mer motståndskrafti g. 

Församlingsarbetet 
Barngrupper och konfirmanderna har under september startats upp. Vi har fyra st unga ledare 
i konfirmandgruppen. 

Allhelgonahelgen 
Det kommer vara gravsmyekningskaffe i samtliga kyrkor inför allhelgonahelgen. 

Första advent 
Spjutstorps kyrka fyller 150 är första advent, det ñras med mässa i Spjutstorps kyrka 

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

'
, 

% Justeranqlçjiignat% Utdragsbestyrkande 
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Kyrkorådet 2019-09-26 

§ 071/19 
Kyrkorådets ordförande informerar (BH) 

Avsägelser 
Ulf Persson har avsagt sig sin plats i kyrkorådet. 

Boktips 
Tipsades om att läsa Eva Brunns, Gör inte skillnad på människor, som en praktisk vägledning 
i Regnbågsnyckeln. 

- Justeran s signat Utdragsbestyrkande
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