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Kyrkorådet 2020-03-19 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagande 

Utsedd att justera 
Justeringens tid och plats 
Paragrafer 
Underskrifter 

Församlingshemmet i Brösarp, 18.30 - 21,40 

Bo Herou 
Lena Berndin 
Krister Persson 

Anna Öhgren 
J arr-Erik Broome' 

Anna Mårtensson 
Jesper Cederholm, kyrkoherde 

Linda Svensson, sekreterare 

Lena Bemdin 
Församlingshemmet i Brösarp, 2020-03-26, klockan 15,00 

022 - 034 

Linda Svensson 
Sekreterare 
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Bo Herou 
Ordförande 

§13;an 
Lena Berndin 
Justeringsman 

Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kyrkorådet 

Sammanträdesdatum 2020-03-19 

Datum för anslags uppsättande 2020-03-27 

Datum för anslags nedtagande 2020-04-17 

Förvaringsplats för protokollet Expeditionen, Brösarp 

Underskrift Linda Svensson
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Kyrkorådet 2020-03-19 

Ärenden vid kyrkorådets sammanträde den 19 mars 2020 

Föregående mötes protokoll 

Dialoger 

§ 022/20 

§ 023/20 

§ 024/20 

§ 025/20 

Beslutsärenden 

§ 026/20 

§ 027/20 

§ 028/20 

§ 029/20 

§ 030/20 

§ 031/20 

§ 032/20 

§ 033/20 

§ 034/20
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Personal (J C) 

Ekonomi (BH, JC) 

By ggutskottet (LB, JC) 

Försäljning av fastigheter (J C) 

Bokslut 2019 (BH, J C) 

Skrivelse från revisorerna (BH) 

Budget 2020 ( BH, J C) 

Kyrkans hus (BH) 

Ekonomisk rapport (BH) 

Deltagande i sammanträde på distans (BH) 

Övriga anmälda frågor 

Kyrkoherden informerar (JC) 

Kyrkorådets ordförande informerar (BH) 

Utdragsbestyrkande
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Kyrkorådet 2020-03-19 

§ 022/20 
Personal (JC) 

Information 
Genomgång av aktuell personalsituation. 

Marie Ohlsson, kyrkvaktmästare, kommer tillbaka den 12 juni 2020 efter sin tjänstledighet. 

Säsongsanställningarna går som planerat. 

Ärendebeskrivning 
Stående punkt på ärendelistan. Information om och diskussion kring personalfrågor. 

Juster ndes si n tur Utdragsbest rkande 
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Kyrkorådet 2020-03-19 

§ 023/20 
Ekonomi (JC) 

Information 
Jesper Cederholm gick genom ekonomiska läget för period januari och februari 2020. 

Rappmten Visade att kostnaderna för församlingsverksamheten överskrider budget med 

omkring 20000:-. Denna rapport med ett underskott på cirka 20.0002- är om beräknade 

preliminära intäkter så som utdelning prästlönetillgångar, clearing intäkter faller in. 

Ekonomiska rapporten ska ske Vid Varje kyrkorådsmöte och i den layout som Andreas Bolin 

från Servicebyrån i Karlskrona har plockat fram. Där står med konto och verksamhet. 

Ärendebeskrivning 
Information om den aktuella ekonomiska situationen. 

Justerandes sigriatur Utdragsbestyrkande 
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Kyrkorådet 2020-03-19 

§ 024/20 
Byggutskottet (LB, JC) 

Information 
Geotekniska undersökningen är genomförd, dock inget resultat presenterat ännu. 

Conny Egrenius har kontakten med Tomelilla kommun om nybyggnadskarta. 

Ärendebeskrivning 
Byggutskottet fick i uppdrag av kyrkorådet att fortsätta projekteringen av kyrkans hus i 

Brösarp. Återrapportering sker vid vart kyrkorådssammanträde. 

Justerandes sigriatur Utdragsbestyrkande 
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Kyrkorådet 2020-03-19 

§ 025/20 
Försäljning av fastigheter (JC) 

Information 
Försäljning och övertagande av församlingshemmen Andrarum 22:2 samt Spjutstorp 64:1 är 

avklarade. Köpeskillingen Spjutstorp 64:1 sänktes med 40.000;. på grund av havererad 

kompressor till Värmepump. 

Lärarbostaden i Brösarp håller på att tömmas inför fotografering inför Visning i påskhelgen. 

Försäljningen av skogsfastigheten Tomelilla J ärstorp 5:1 av LRF konsult har kommit ut till 

försäljning. 

Ärendebeskrivning 
Redogörelse för aktuellt läge vid försäljningen av fastigheter 

Justerandes sifnatur Utdragsbestyrkande 
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Kyrkorådet 2020-03-19 

§ 026/20 
Bokslut 2019 (BH, JC) 

Beslut 
Kyrkorådet uppdrog åt ordförande Bo Herou att hos revisorerna beställa en fördjupad 

granskning av bokslut 2019, främst med hänsyn till de rapporterade överdragen på kontona 

extema kostnader och personalkostnader. Redovisas om möjligt på kyrkorådets sammanträde 

23 april. 

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 
Bokslut 2019 visar på ett uppskattat underskott på knappt 1.3 Mkr. Detta att jämföra med ett 

prognostiserat underskott på 68 tkr. De huvudsakliga överdragen har skett på konto externa 

kostnader och konto personalkostnader. Bifo gat flnns underlag från Andreas Bolin på 

Servicebyrån i Karlskrona. 

Beslutsförslag 
Ge auktoriserade revisorn ett tydligt uppdrag att fördjupat granska bokslut 2019, främst med 

hänsyn till de rapporterade överdragen på kontona externa kostnader och personalkostnader. 

Redovisas, om möjligt, vid kyrkorädets sammanträde 23 april. 

Justerandes signâatur Utdragsbestyrkande 
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Kyrkorådet 2020-03-19 

§ 027/20 
Skrivelse från revisorerna (BH) 

Beslut 
Kyrkorådet beslutade att ge kyrkorådets ordförande i uppdrag att det ska tas fram en noggrann 

genomlysning av 2019 års budget samt att det måste tas fram en åtgärdsplan för att få 

ekonomi och budget i balans för 2020. Återrapportering ska ske till revisorerna när §26/20 är 

genomförd. 

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 
Skrivelse från revisorerna, där de önskar att kyrkorådet att göra en noggrann genomlysning av 

2019 års budget. Även att det måste tas fram en åtgärdsplan för att få ekonomi och budget i 

balans för 2020. 

Beslutsförslag 
Ge kyrkorådets ordförande i uppdrag att det ska göras en noggrann genomlysning av 2019 års 

budget. Även att det måste tas fram en åtgärdsplan för att få ekonomi och budget i balans för 

2020. Återrapportering ska ske till revisorerna när § 26/20 är genomförd. 

Justerandes sig *1; ur Utdragsbestyrkande 

6,4_ Ill wo



Svenska kyrkan' 
BRÖSARP-TRANÄS FÖRSAMLl NG Sammanträdesprotokoll Sidan 9 av 15 

Kyrkorådet 2020-03-19 

§ 028/20 
Budget 2020 (BH, JC) 

Beslut 
Kyrkorådet beslutade att ge uppdrag åt kyrkoherden att kontrollera och vid behov föreslå 

justering av budget 2020. Detta skall redovisas vid kyrkorådets sammanträde 23 april. 

Kyrkorådet beslutade att inga nyanställningar inom församlingsverksamheten får förekomma 

och att alla inköp under externa kostnader skall i detalj och restriktivt jämföras mot behov och 

budget. 

Kyrkorådet beslutade att behov av vikarier skall i möjligaste mån planeras bort och 

kvarstående behov ska löpande prövas av presidieberedningen. 

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 
Med hänsyn till att budget 2020 är grundad på resultat 2018 och budget 2019 finns grundad 

anledning misstänka att denna budget är felaktig i sin helhet eller i delar. Verksamhetsplan 

med budget 2020 bifogas. 

Beslutsförslag 
Uppdra åt kyrkoherden att kontrollera och vid behov förslâ justeringar av budget 2020. Detta 

skall redovisas vid kyrkorådets sammanträde 23 april. 

Besluta att inga nyanställningar inom församlingsverksamheten får förekomma och att alla 

inköp under externa kostnader skall i detalj och restriktivtjämföras mot behov och budget. 

Besluta att behov av vikarier skall i möjligaste mån planeras bort och kvarstående behov ska 

löpande prövas av presidieberedningen. 

Justerandes sign7jtur Utdragsbestyrkande 
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Kyrkorådet 2020-03-19 

§ 029/20 
Kyrkans hus (BH) 

Beslut 
Kyrkorådet beslutade att stoppa alla kostnader hänförliga till kyrkans hus tills nya rutiner för 

ekonomisk uppföljning och kontroll, särredovisning, budget 2020 samt revisorernas 

fördjupade granskning av bokslut 2019 är klart. 

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 
Planerna att bygga ett nytt Kyrkans hus söder om Brösarps kyrka ligger fast. Dock Visar 

preliminärt bokslut 2019 bristfällig kontroll gällande församlingens ekonomi. 

Beslutsförslag 
Tills nya rutiner för ekonomisk uppföljning och kontroll, särredovisning, budget 2020 samt 

revisorernas fördjupade granskning av bokslut 2019 stoppas alla kostnader hänförliga till 
Kyrkans hus. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kyrkorådet 2020-03-19 

§ 030/20 
Ekonomisk rapportering (BH) 

Beslut 
Kyrkorådet uppdrog åt ordförande Bo Herou och kyrkoherde Jesper Cederholm beställa och 

justera upplägget av dessa rapporter hos Servicebyrån i Karlskrona. 

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 
Rapporteringen till kyrkorådet har under 2019 varit bristfällig och felaktig. 

Beslutsförslag 
Vid vart kyrkorådssarnmanträde redovisas utfallet (budget, utfall föregående år och utfall) på 

huvudkontona kyrkoavgift, övriga intäkter, externa kostnader, personalkostnader, 

avskrivningar och interna poster. 

Utvidgad rapportering till kyrkorådet vid T1 och T2 (april och augusti). Denna rapport ska 

bestå av lönekostnader och externa kostnader. Kyrkorådets ordförande Bo Herou pratar med 

Andreas Bolin på Servicebyrån i Karlskrona om denna rapport och dess upplägg. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kyrkorådet 2020-03-19 

§ 31/20 
Deltagande i sammanträde på distans (BH) 

Beslut 
Kyrkorådet beslutade för egen del, och rekommenderade Kyrkofullmäktige, att i 
arbetsordningen inför bestämmelse att ordförande kan besluta att sammanträde kan hållas så 

att ledamöter och ersättare kan deltaga på distans. 

Detta kan se exempelvis genom telefonkonferens, genom sammanträde på länk eller internet, 

exempelvis Skype, eller genom e-post. 

I det senare fallet är det lämpligt att underlag och beslutsförslag sänds ut till ledamöter och 

ersättare med e-post. Sedan har ledamot och ersättare tre till fem dagar på sig att svara på 

utskicket med frågor eller förslag. Direkt därefter avlämnas votum av ledamöter och 

tjänstgörande ersättare. 

Detta beslut skall utvärderas senast i november 2020. 

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

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

Ärendebeskrivning 
Kyrkoordningen och kommunallagen, på vilken kyrkoordningen bygger delar av sitt 

regelverk på, saknar bestämmelser om deltagande i sammanträde på distans. Enda 

möjligheten att fortfarande fatta beslut då ledamöter och ersättare inte kan samlas är genom 

ordförandebeslut. 
I dagens läge, där folkhälsomyndigheten lägger restriktioner på hur många som får samlas, 

ålder och lokal, krävs det beslut om sammanträde på distans. Viktigt att påpeka är att dagens 

situation inte har kunnat förutses, vare sig på central, regional eller lokal nivå. 

Beslutsförslag 
Kyrkorådet beslutar för egen del, och rekommenderar Kyrkofullmäktige, att i arbetsordningen 

inför bestämmelse att ordförande kan besluta att sammanträde kan hållas så att ledamöter och 

ersättare kan deltaga på distans. 

Detta kan se exempelvis genom telefonkonferens, genom sammanträde på länk eller internet, 

exempelvis Skype, eller genom e-post. 

I det senare fallet är det lämpligt att underlag och beslutsförslag sänds ut till ledamöter och 

ersättare med e-post. Sedan har ledamot och ersättare tre till fem dagar på sig att svara på 

utskicket med frågor eller förslag. Direkt därefter avlämnas votum av ledamöter och 

tjänstgörande ersättare. 

Detta beslut skall utvärderas senast i november 2020. 

Justerandes si 'litur Utdragsbestyrkande 
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Kyrkorådet 2020-03-19 

§ 32/20 
Övriga anmälda frågor 

Brösarp-Tranås församling har fått ett avtalsförslag från Tomelillabygdens församling 

gällande särskilda begravningsplatser för andra trossamfund. 

Kyrkorådet ger i uppdrag till kyrkorådets ordförande Bo Herou och kyrkoherde Jesper 

Cederholm att teckna avtal med Tomelillabygdens församling. 

Justerandes Sigillftllr Utdragsbestyrkande 
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Kyrkorådet 2020-03-19 

§ 33/20 
Kyrkoherden informerar (JC) 

Jesper informerar om hur Brösarp-Tranås agerar gällande Corona viruset. 

Hur information har gått ut till alla anställda, hemsidan samt till berörda verksamheter. 

Födelsedagsuppvaktning sker över telefon tills Vidare. 

Svenska kyrkan har lämnat information att gudstjänster ska fortsatt an'angeras.

i 
Justerandes sighatur Utdragsbestyrkande 
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Kyrkorådet 2020-03-19 

§ 34/20 
Kyrkorådets ordförande informerar (BH) 

Inget att informera om på dagens sammanträde. 

./ 

Justerandes sign'atur Utdragsbestyrkande 
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