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Plats: Kyrkans hus - Sjömansgården, Fiskehamnsgatan 3, Malmö
Tid: 15.00 - 16.00
Beslutande
Ledamöter
Claes Block, ordförande
Ingrid Petersson, vice ordförande
Anna Brandone
Patrik Lindqvist
Linda Isberg
Karin Rosenquist Andersson
Nima Gholam Ali Pour
Lena Jönsson
Per Håkansson
Håkan E Wilhelmsson, kyrkoherde
Ersättare
Maria Hanson
Mats Tängermark
Lars Ahlborn
Rebecka Heden Judt
Anton Sauer
Elisabeth Holmstedt
Christer Bengtsson

Förhinder
Förhinder

Förhinder

Tjänstgör
Tjänstgör
Förhinder
Tjänstgör

Övriga närvarande
Tjänstemän
Lars-Micael Adrian, administrativ chef
Sven-Erik Aspeklev

Underskrifter....... . ............................ .
Ordförande..
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Meddelande om att protokollet justerats 2018-0" .tZ,ch har anslagits på Malmö pastorats anslagstavla
befygar
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Sammanträdet inleds av Håkan E Wilhelmsson och psalmsång.
§ 74 Sammanträdet öppnande
Ordförande öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.
§ 75 Justeringsperson
Kyrkorådet beslutar
att utse Karin Rosenquist Andersson att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll.
§ 76 Fastställande av dagordning
Kyrkorådet beslutar
att fastställa upprättat förslag till dagordning.
§ 77 Kyrkorådets protokoll 2018-04-16
Till handlingarna.
§ 78 Kyrkorådets arbetsutskotts protokoll 2018-05-07 samt 2018-05-22
Kyrkorådet beslutar
att lägga anmälan till handlingarna.

§ 79 Delegationsprotokoll från kyrkogårdsförvaltningen och församlingarna
Anmäles delegationsprotokoll från kyrkogårdsförvaltningen och församlingarna
Kyrkorådet beslutar
att lägga anmälan av delegationsprotokoll från kyrkogårdsförvaltningen och församlingarna till
handlingarna.
§ 80 Likviditetsrapport per 2018-04-26 Dnr P-2018-50
Redovisas likviditetsrapport per 2018-04-26
Efter överläggning beslutar kyrkorådet
att lägga rapporten till handlingarna.
§ 81 Resultat- budgetuppföljning per 2017-03-31 Dnr P-2018-51
Föreligger resultat- budgetuppföljning per 2017-12-31.
Efter överläggning beslutar kyrkorådet
att lägga informationen till handlingarna.
§ 82 Fullmakt bank Dnr P-2018-155
Kyrkorådet beslutar
att på samtliga bankkonto i Danske Bank och Swedbank samt samtliga bankgironummer som
är registrerade på organisationsnummer 252003-1051
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SEB 5851 1064257
SEB 5065 1000068
Nordea 4045 1703088
att medge dispositionsrätt var och en för sig: Christina von Leitgeb och Lena Påhlsson, för
utbetalning av löner från bankkonto Swedbank 4357424-3
att medge dispositionsrätt var och en för sig: Margareta Adolfsson och Tina Jörheim
Restriktion: för varje verifikation gäller att samma person inte får svara för både attest och
utanordning, ska gälla
§ 83 Rutiner och riktlinjer avseende upplåtelse av pastoratets egendom Dnr P-2018-154
Nima Gholam Ali Pour, SO, har i februari 2018 yrkat på att Kyrkorådet beslutar om rutiner o
och riktlinjer avseende upplåtelse av pastoratets egendom m m.
Reglemente för uthyrning av lokaler, antaget av kyrkorådet 2016-12-19 och kompletterat
2017-02-27 finns (se bifogat).
Enligt Kyrkoordningen är det Församlingsrådet som har att godkänna upplåtelse av kyrkorum
till annat ändamål än gudstjänst. samtliga Församlingsråd har delegerat detta till
Arbetsledande präst.
Nima Gholam Ali Pour yrkar att Kyrkorådet beslutar enligt hans yrkande.
Kyrkorådet beslutar efter omröstning
att tillräckliga rutiner finns för upplåtelse av pastoratets egendom och att tillämpningen av
regelverket är att klassificeras som verkställighet och inte är föremål för delegationsbeslut.
Mot beslutet reserverar sig Nima Gholam Ali Pour (se reservation).
§ 84 Dataskyddsreformen GDPR Personuppgiftspolicy Dnr P-2018-148
Den 25 maj börjar den nya EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) att
gälla i hela Europa. Förordningen är en utökad rättighetslagstiftning för den enskilde från PUL
och syftar till att skydda den enskildes integritet.
För Svenska kyrkan kommer det att komma riktlinjer hur denna förordning i sin helhet ska
tillämpas. Inför det att förordningen träder i kraft beslutar Kyrkorådet:
att anta bifogad Personuppgiftspolicy
att utse Dataskyddsombud inom den pastorala sidan, som tills vidare föreslås bli Linda
Nilsson
att utse Dataskyddsombud inom Kyrkogårdsförvaltningen som föreslås bli den sekreterare
som kommer att anställas under sommaren. Fram till dess är det Linda Nilsson.
att utse administrative chefen, en person från IT, en från ekonomi och en från personal och
två personer från lokal kyrka som ledningsgruppen utsett, att tillsammans med
Dataskyddsombudet utgöra en planeringsgrupp för den pastorala sidan av Malmö pastorat,
exklusive Pastorsexpeditionen som har egen arbetsgrupp. Gruppens syfte är att komma med
förslag på hur inventering av register ska ske i pastoratet inklusive de lokala kyrkorna.
§ 86 Utse ny kyrkoherde Dnr P-2018-36
Sedan ansökningstiden gått ut till tjänst som kyrkoherde i Malmö Pastorat hade sex
ansökningar inkommit.
Två personer kallades till intervju.
Därefter beslöt rekryteringsgruppen att tillfråga kontraktsprosten Per Svensson, Lackalänga,
om han skulle vara intresserad av tjänsten.
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Efter behörighetsförklaring av Domkapitlet, genomförda intervjuer och MBL-förhandlingar,
beslutade Arbetsutskottet att föreslå Kyrkorådet att Per Svensson förordnas som ny
kyrkoherde i Malmö Pastorat från mitten av augusti.
Ett enigt Kyrkoråd beslutar
att anställa Per Svensson som kyrkoherde i i Malmö pastorat från mitten av augusti
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
§ 87 Information från kyrkoherden
Eva-Sofia Gudmundsson är församlingsherde i Fosie fr o m den 1 maj
Mikael Göth i Fosie från den 1 juni
§ 88 Övrig information
Kyrkorådets midsommarmiddag äger rum efter Kyrkorådets sammanträde 18 juni, cirka kl
1730 i den nya lokalen mittemot Sankt Petri kyrka.
Anmälan sker till Lars Micael senast den 11 juni.
Två arkitekter anlitas för att skissa på lösningar i Sankt Petri kyrka för verksamhets- och
arbetslokaler.
Ordföranden har intervjuats angående Bunkeflo kyrka av Sveriges Radio.
§ 89 Sammanträdets avslutande
Då inget ytterligare föreligger att behandla tackar ordföranden och förklarar sammanträdet
avslutat.
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Reservation
Kyrkorådet Malmö
Pastorat 2018-05-22
Rutiner och riktlinjer avseende upplåtelse av pastoratets egendom
Sverigedemokraterna har lagt fram tre yrkanden angående upplåtelser av pastoratets egendom:
Att Kyrkorådet upprättar rutiner och riktlinjer avseende upplåtelse av pastoratets egendom
Enligt Kyrkoordningen är det Församlingsrådet som godkänner upplåtelse av kyrkorum som används
till annat ändamål än gudstjänst. Samtliga Församlingsråd har delegerat detta till arbetsledande präst.
Däremot så ska Kyrkorådet enligt Kyrkoordningen ha hand om den ekonomiska förvaltningen och
förvalta församlingens och pastoratets egendom. Alla kyrkorum ingår i det som är pastoratets
egendom. För att kunna förvalta denna fasta egendom på bästa möjliga sätt så måste Kyrkorådet ge
någon sorts vägledning till Församlingsräden när de upplåter kyrkorum. Denna vägledning kan beröra
ämnen som vilka aktörer som inte får låna kyrkorummen och hur ansvar fördelas när kyrkorummen
lånas ut. Med det reglemente för uthyrning av lokaler som pastoratet har idag så är det
Församlingsrådet som bestämmer under vilka villkor man vill upplåta kyrkorum medan Kyrkorådet bär
det ekonomiska ansvaret. Då Kyrkorådet bär det ekonomiska ansvaret så är det endast naturligt att
Kyrkorådet skapar något sorts vägledande ramverk för upplåtelse av kyrkorum, som behandlar
ekonomiska och principiella ämnen.
Att Kyrkorådet beslutar att vid upplåtelse av pastoratets egendom så ska det finnas en ansökan från
den som vill nyttja egendomen och ett skriftligt beslut från pastoratet om upplåtelse
Dokumentation vid upplåtelse är inte någon självklarhet i Malmö pastorat. Detta har framkommit i
mejlkonversation med kyrkoherden Håkan Wilhelmsson där Wilhelmsson menar att det finns flera
olika upplåtelser där besked har lämnats muntligen, och att det saknas dokumentation (bilaga 1 ).
Sverigedemokraterna har varit i kontakt med 1 :e stiftsjurist i Lunds stift Eirik Ski som menar att det bör
finnas någon typ av dokumentation vid upplåtelse, såsom en ansökan om att få hyra kyrkan och i vart
fall ett skriftligt beslut om upplåtelse (bilaga 2).
Att pastoratet lånar ut lokaler eller andra byggnader utan skriftlig dokumentation är inte acceptabelt.
Även om det är Församlingsrådet som tar beslut om upplåtelse och har delegerat detta till
arbetsledande präst så måste det finnas ett skriftligt beslut om upplåtelse. Det är omöjligt för
Kyrkorådet att förvalta pastoratets egendom om man inte har skriftliga beslut som visar vem som har
lånat vad. Dessutom blir det svårt för revisorskollegiet att följa en beslutsprocess om besluten har
tagits muntligt.

Att pågående upplåtelser redogörs för Kyrkorådet på regelbunden basis
Då Kyrkorådet enligt Kyrkoordningen har hand om den ekonomiska förvaltningen och ska förvalta
församlingens och pastoratets egendom, är det självklart att Kyrkorådet ska även veta hur och när
pastoratets egendom nyttjas av andra aktörer. Därför menar Sverigedemokraterna att Kyrkorådet bör
på regelbunden basis informeras om pågående upplåtelser. Det är viktigt att Kyrkorådet får veta hur
egendomen används och av vem, då Kyrkorådet bär ett ansvar för denna egendom. Det är omöjligt att
förvalta pastoratets egendom om man inte vet vilka som nyttjar den. Så är fallet idag. Med muntliga
överenskommelser och ett lokalt regelverk för uthyrning av lokaler som varken kräver dokumentation
eller ger någon principiell eller ekonomisk vägledning så är det omöjligt för Kyrkorådet att förvalta
pastoratets egendom på ett ändamålsenligt sätt.
Sverigedemokraterna yrkar:
Att Kyrkorådet upprättar rutiner och riktlinjer avseende upplåtelse av pastoratets egendom.
Att Kyrkorådet beslutar att vid upplåtelse av pastoratets egendom så ska det finnas en
ansökan från den som vill nyttja egendomen och ett skriftligt beslut från pastoratet om
upplåtelse.
Att pågående upplåtelser redogörs för Kyrkorådet på regelbunden basis.

Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.
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Nima Gholam Ali Pour
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Bilaga 1
SV: Fråga

Meddel.inde 2 av 33

Avsandare

Hakan [ Wilhelmsson

Mottagare

Nima Gholam Ali Pour

Datum

2018-03-14 18:56

◄

►

Hej Nima.
Jag läste ditt mail i morse men har varit borta hela dagen- och nu är jag hemma.
Det som sker varje söndag i S:ta Maria är en ekumenisk gudstjänst, det är alltså vår gudstjänst tillsammans med en
annan församling. I detta fall United Öresundskyrkan. Detla självklara står i KO 41 kap 2 §. Kyrkan har inte - såvitt
jag vet - upplåtits för andra ändamål. Detta med undantag av sommarmånaderna då vi gav United tak över huvudet
tills vi kom till andra beslut. Och beslutet blev alltså gemensamma gudstjänster mot bakgrund av dess väg mot
integration I Svenska kyrkan genom Evangeliska FosterlandsStiftelsen. Sådana bo9Iut dokumenteras int på papper
utan besked gas muntllgon. Dot gåller också n r vi upplåter fOrsamhngslokaJer för olika verksamheter som vi mto
själv driver. Exempel på sådana kan vara Anonyma alkohollster, begravnlngskaffe, arbetslag från andra kyrkor
samlingar för modlemmar , andra kyrkor. Och samtalkvlillllt/sludfekvällar som Unlted sVarar for Självklart upplåter vi
inte lokaler för verksamhet som strider mot vår uppfattning.
Efter vårt sammanträde - idag alltså - har jag fått besked att vår och Uniteds gemensamma söndagsgudstjänst delar
på sig efter påsk. I avvaktan på att United ska hitta en långsiktig lösning kommer jag att låta den vara i S:ta Maria
terminen ut.
Kyrkofullmäktiges beslut i höstas att man förväntade sig att församlingsråden skulle delegera alla sina befogenheter
till verksamhetsråden har skett. Jag har varit närvarande vid alla verksamhetsråds första sammanträde. Och alla
delegerade till sina respektive arbetsledande präster att besluta om upplåtelse av kyrka. Kyrkoordningens
bestämmelse handlar mest om annan verksamhet än olika typer av gudstjänster, t ex filminspelning, reklamjippon etc.
När beslutsrätten finns hos den lokala prästen är det i verkligheten så att han/hon i tveksamma fall kollar med mig
innan beslut fattas. Är tveksamheten stor - vilket ännu inte varit fallet någon gång - går det till verksamhetsrådet.
Alltså: det utbildas en rutin kring vad som är ok och vad vi nekar.
Allt gott
Håkan
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Avsandare

Eirik Ski

Mottagare

Nima Gholam Ali Pour

Datum

2018-03-15 17:S.Z

◄

Hej Nima!
Då det gäller upplåtelse av kyrka i en församling som ingår i ett pastorat, så är det församlingsrådet som beslutar det
om det inte har delegerats till någon annan I.ex. församlingsherden och ordförande i församlingsrådet. Rimligtvis bör
det finnas någon typ av dokumentation, såsom en ansökan om att få hyra kyrkan och i vart fall ett skriftligt beslut om
upplåtelse.
Med vänlig hälsning
Eirik Ski
1 :e Sl1flsjurisl
046-155512
CJ.16 - 15 56 21 (fax)
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