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Plats: Kyrkans hus - Sjömansgården,
Fiskehamnsgatan 3, Malmö
Tid: 15.00-17.30
Ledamöter
Per Svensson, kyrkoherde
Claes Block, ordförande
Ingrid Petersson, vice ordförande
Anna Brandone
frånvarande
Patrik Lindqvist
Linda Isberg
Karin Rosenqaist-Andersson
Nima Gholam Ali Pour
Lena Jönsson
Per Håkansson
Ersättare
Maria Hanson
frånvarande
Mats Tängermark
tjänstgörande
Lars Ahlborn
Rebecka Heden Judt
frånvarande
Anton Sauer
Elisabet Holmstedt
frånvarande
Christer Bengtsson
Övriga närvarande
Bengt Persson, begravningsombud
Tjänstemän
Lars-Micael Adrian, administrativ chef
Sven-Erik Aspeklev, kyrkogårdschef

Utses att justera Ordföranden tillsammans med Lena Jönsson
Underskrifter
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Meddelande om att protokollet justerats 2019-02-14 och har anslagits på Malmö pastorats
anslagstavla
2019-02-14 betygar på tjänstens vägnar
Underskrift----------------------
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§1
Fastställande av dagordning

Arbetsutskottet beslutar
att fastställa upprättat förslag till dagordning
§2
Tidigare protokoll från AU 2019-01-28

Lägges till handlingarna

§3
Tidigare protokoll från Kyrkorådet 2018-12-10

Lägges till handlingarna

§4
Delegationsprotokol I

Lägges till handlingarna

§5
Likviditet per 2019-01-06

Kyrkorådet beslutar

att lägga likviditetsrapporten till handlingarna.
§6
Finansrapport 2018-12-31 P 2018-74:3

Kyrkorådet beslutar
att lägga rapporten med beaktande till handlingarna.

§7
Budgetprocess inför 2020

Sedan rambudgeten försvann i samband med att Malmö blev ett pastorat, har
budgetprocessen stramats upp och haft karaktären av en verksamhetsanpassad budget. All
verksamhet har planerats utifrån den lokala kyrkans behov. På detta sätt har verksamheten
som bedrivits synliggjorts.
När det nu gått mer än en mandatperiod, har ledningsgruppen under kyrkoherdens ledning,
kommit fram till att gruppen behöver ha ett helhetsperspektiv på pastoratets olika
verksamheter, vilket hittills endast arbetsutskottet haft.
Därför kommer budgetprocessen att delvis förändras enligt nedan; varje lokal kyrka
(arbetsledare och verksamhetsråd) planerar 2020 års verksamhet. Under april samlar
församlingsherden de övriga arbetsledarna och skaffar sig en överblick över planerad
verksamhet i respektive församling och gör eventuella korrigeringar som behöver göras.
Därefter samlas ledningsgruppen och gör en helhetsbedömning av planerad verksamhet
innan planerna lämnas in för sammanställning.
Under augusti-september presenterar ledningsgruppen den planerade verksamheten för
arbetsutskottet.
Vid marsmötet med kyrkorådet kommer budgetdirektiv med ekonomiska riktlinjer (utfall 2016
och 2017 samt budget 2018) att presenteras. Fastighets- och personalkostnader kommer
finnas med som information.
Kyrkorådet beslutar
att godkänna planeringen av budgetprocessen.
§8
Omfördelning budgetmedel för fastighetsinvesteringar P-2017-116:4

Vid genomgång av beslutad budget har följande poster upptäckts missade eller felaktiga:
Trappa S:t Johannes fh, som riskerar rasa, 700 tkr blev 70 tkr
630 tkr
300 tkr
Tillgänglighetsanpassning Heliga Trefaldighet etapp Il kom inte med
750 tkr
Grundvattenvärme i Oxie flyttades från 2017-2019 och åtgärd växte
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Brandlarmet i Kirseberg håller på att ge sig omfördelning och akutansökan KAE
Behov:

500 tkr
2180 tkr

Förslag på poster att omfördela från, då dessa inte blir av 2019:
Nytt pannrum och fossilfri panna V Skrävlinge
Uppdaterad styr S Sallerups kyrka
Ny panna S Sallerups prästgård (försäljning?)
Vänta med komplementbyggnad Fosie tills Malmö stad gett godkännande
Projekt möjliga att omfördela:

950 tkr
125 tkr
225 tkr
3380 tkr
4680 tkr

Kyrkorådet beslutar
att godkänna förslaget till omfördelning av budget.
§9
Riktlinjer---=-nedtrappning enligt--80-90-100-modellen
Personalchefen informerar om denna modell som bland annat praktiserats i Helsingborg
stad, där utvärderingen visar att modellen varit framgångsrik.
Modellen går ut på:
• Erbjuda äldre arbetstagare minskad arbetstid för att öka förutsättningarna för
arbetstagare att kunna arbeta till planerad pensionsavgång.
• Underlätta vid framtida generationsväxling.
• Underlätta strukturförändringar på arbetsplatsen
• Säkra kunskapsöverföring vid generationsväxling.
• Genom att en eller flera medarbetare väljer att ansluta sig till modellen frigörs
lönemedel som kan användas för att tidigarelägga en nyanställning och på så sätt
kunna överföra kunskap genom att den nya medarbetaren kan arbeta parallellt med
den som ska sluta på grund av pension.
• Möjligheten till arbetstidsförkortning kan också ingå som en del av arbetsgivarens
personalplanering på längre sikt, vilket till exempel kan innebära ett intresse av att
någon eller några anställda fortsätter att arbeta efter tänkt pensionering på grund av
nära förestående omstruktureringar.
För en tillsvidareanställd som arbetar heltid:
• minskas arbetstiden till 80 %,
• betalas 90 % av heltidslönen,
• är den tjänstepensionsgrundande lönen 100 %
Kyrkorådet beslutar
att ge möjlighet för anställda att få del av denna modell med start från 1 april 2019.
§10
Löneväxling
Löneväxling innebär att anställd kan få överföra en del av sin lön till pensionsavgift.
Beslutande är kyrkoherde respektive kyrkogårdschef.
Kyrkorådet beslutar
att ställa sig bakom förslaget.
§ 11
Hemställan om beslut från Oxie Verksamhetsråd - hyra lokal för diakonal verksamhet
Från Verksamhetsrådet i Oxie har inkommit en begäran om att få hyra en lokal i Oxie
Centrum för diakonal verksamhet. Tillfället har yppat sig i december, varför begäran inte
hunnit kommit med i planeringen inför år 2019. Månadskostnaden uppgår till högst 6 000 kr.
Initialt är personal från diakonin i lokalen måndag, onsdag och fredag mellan 11-13. På
längre sikt varje vardag mellan 10-14 tillsammans med ett frivilligt team kring detta arbete.
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Ungdomsarbetet finns på plats i centrum åtminstone måndagar, tisdagar och fredagar från
lunchtid och framåt för att möta ungdomar som slutar tidigt och för att kunna vara på plats
för kaffe och samtal efter det att skolan slutar.
Detta är en början på en process att göra både diakoni, mission, och undervisning och
ungdom mera synlig i Oxie. Centrum har flyttats sedan 1150-talet då kyrkan byggdes mitt i
kyrkbyn. Det är hög tid att möta människor där de är, även då Oxie C.
Kyrkorådet beslutar
att tillstyrka förslaget om extern lokal för diakonal verksamhet i Oxie.
§ 12
Arbete att ta fram ny Församlingsinstruktion (FIN)
Program för studiebesök, inspiration och konferens för att påbörja arbetet med att ta fram ny
FIN i Göteborg 2-4 april, presenteras. Målet är att ny FIN ska kunna fastställas av
domkapitlet senast våren 2020. Anmälan om närvaro senast 25 februari.
§ 13
Skrivelse från Miljögruppen
Miljögruppen önskar att uppdraget ges från Kyrkorådet åt kyrkoherde för vidare delegering
till respektive verksamhetsansvarig med uppdrag att alla enheter bör vara miljödiplomerade
senast 2022.
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget att initiera miljödiplomering för hela Malmö
pastorat. Per Håkansson yrkar på återremiss till kyrkoherden att återkomma med förslag på
vilka resurser som krävs, organisation och tidplan. Nima Gholam Ali Pour yrkar på avslag på
återremiss. Efter omröstning beslutar kyrkorådet
att ställa sig bakom att återremittera ärendet.
Nima Gholam Ali Pour reserverar sig mot beslutet och inkommer med skriftlig reservation
§ 14
Svarsbrev angående askgravplats i Fosie
Kyrkogårdschefen har svarat privatperson.
§ 15
Uppdatering av beslutat investeringsanslag begravningsverksamheten
Kyrkogårdschefen rapporterar om investeringsanslaget användning, enligt bilaga.
Kyrkorådet beslutar
att ställa sig bakom kyrkogårdschefens skrivelse.
§ 16
Utse ny ersättare i Hyllie VR/FR och S:t Johannes FR Pauli VR P-2019-25:1
Marina Fridh som är ersättare i Hyllie verksamhetsråd (-) ställer sin plats till förfogande.
Valberedningen föreslår att Percy Thörnberg (-) erhåller hennes plats som ersättare då han
står som nästa person på den ursprungliga nomineringslistan.
Åsa Pettersson (S) avsäger sin plats som ersättare i S:t Pauli verksamhetsråd/S.t Johannes
församlingsråd. Valberedningen föreslår Magnus Norrlin (S) som ersättare.
Kyrkorådet beslutar
att utse Percy Thörnberg som ersättare i Hyllie VR/FR och
att utse Magnus Norrlin som ersättare i S:t Pauli VR/S:t Johannes FR
§ 17
Tidplan rekrytering ny kyrkoherde
Arbetet med att finna ny kyrkoherde måste starta, med målet att ny kyrkoherde kan tillträda
före sommaren 2020. För att så ska kunna ske måste beslut i Kyrkorådet helst fattas under
januari månad 2020.
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Rekryteringsgrupp ska utses bestående av arbetsutskottet samt ytterligare två
förtroendevalda, två församlingsherdar samt kyrkogårdschef. Sammankallande är
personalchefen Jan Ryde.
Claes Block föreslår Claes Block, Ingrid Pettersson, Gunilla Bengtsson och Anton Sauer till
rekryteringsgrupp.
Nima Gholam Ali Pour yrkas avslag på dessa personer.
Efter omröstning beslutar Kyrkorådet
att utse Claes Block, Ingrid Pettersson, Gunilla Bengtsson och Anton Sauer. Mot förslaget
att utse dessa personer reserverar sig Nima Gholam Ali Pour och inkommer med skriftlig
reservation.
§ 18
Stilla dag för förtroendevalda
Lobjudan till förtroendevalda Stilla dag 23 mars 2019 kl. 9-16 i S:t Matteus kyrka
Enkel frukost och vegetarisk lunch serveras oc -fiRa står frarnrmrurrder-dagen:
Dagsprogrammet innehåller bönestunder och egen tid i stillhet. Vi avslutar dagen med
mässa. Möjlighet till enskilt samtal finns.
Anmälan senast 11 mars till samordnare Therese Jadeland, 040-27 92 82 eller via e-post:
therese.jadeland@svenskakyrkan.se
Ledare för dagen är Peter Englund, Lasse Törnqvist, Stefan Gummesson, Marie Berneli,
Tobias Berg och Therese Jadeland
§ 19
Information från kyrkoherden
Den 10:e mars är det i Malmö inspirationsdagar Församling i Förvandling samt den 12:e
mars i Hässleholm.
Biskopen och kyrkoherden var inbjudna och med på minnesdagen för förintelsen i
synagogan.
Budkavlen om resandefolket togs emot i Sankt Johannes kyrka den 10 februari.
Utbildningsdag om resandefolket den 26 mars kl 13-17 i Sankt Pauli, anmälan till
katarina .stenberg@svenskakyrkan. se
Orgelinvigning i Sankt Petri kyrka äger rum den 27 april.
700-års jubileum firas i Sankt Petri kyrka den 29 september
Informerar om ledningsgruppen och ledarforum (där alla arbeteldare ingår), form och
uppgifter.
Det nya mailet: Ledningsgruppen informerar är även mycket av församlingsherdarnas
kommunikation.
Personalfrågor:
Per Kristiansson blir stiftsadjunkt i Lunds stift från den 1 juni. 20% prästtjänst i Malmö
bibehålls. Arbetsledare i Limhamn och V. Skrävlinge sökes lokalt.
Vikarierande församlingsherde i Sankt Petri församling är Katarina Herbert. Anders Friberg
uppehåller tjänsten som vikarierande församlingsherde i Limhamn till den 31 maj.
Sankta Maria kyrka:
Verksamheten presenteras. EFS United är under utredning. Frågan om att de vill bli
samarbetskyrka har framförts.

f 20

Ovrig information
Orgeln i Sankt Petri invigs kl 13 den 27 april, middag samma dag kl 19 i Knutssalen,
Rådhuset.
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Den höjda kyrkoavgiften i Malmö pastorat från 1 januari 2019 kommer preliminärt att öka
intäkterna med drygt 40 miljoner kr per år.
100 personer deltog i fasteupptakten på Kyrkans Hus den 9 februari.
Den 27 mars kl 14-16 avtackas tidigare direktörn på Stadsmissionen Birthe Wallin på
Kyrkans hus.
Malmö Opera ger en Lutheropera "Schlag sie tot" i maj månad.
Håkan Jälmby jordfästes i domkyrkan i fredags.
Hyllie Parks nya kyrka invigdes den 8 februari och pastoratet var representerat.
Administrative chefen Lars Micael Adrian har annonserat att han går i pension efter
sommaren. Rekrytering pågår med målet att efterträdaren ska vara på plats senast
den1 september 2019.
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Reservation
Kyrkorådet
Malmö Pastorat 2019-02-11
Tidplan rekrytering ny kyrkoherde

Under en punkt som enligt dagordningen var en informationspunkt föreslog kyrkorådets ordförande
Claes Block att en rekryteringsgrupp skulle tillsättas för att arbeta med rekryteringen av en ny
kyrkoherde. Förutom tjänstemän så ingick kyrkorådets ordförande och vice-ordförande i denna grupp.
Sverigedemokraterna hade inget att invända mot detta.

Även två kyrkopolitiker från kyrkogårdsutskottet fick vara med i rekryteringsgruppen,Gunilla
Bengtsson, representant för Socialdemokraterna och Anton Sauer, representant för Borgerlig Allians i
Malmö pastorat.
Borgerlig Allians i Malmö pastorat har färre mandat än Sverigedemokraterna i kyrkofullmäktige vilket
väcker frågetecken omkring varför en representant från denna nomineringsgrupp väljs in i
rekryteringsgruppen och inte Sverigedemokraterna som är tredje största nomineringsgrupp i Malmö
pastorats kyrkofullmäktige.
Att kyrkorådets ordförande påstår att Anton Sauer ska kvoteras in för att han är en "ungdom" är en
löjeväckande förklaring. Om Malmö pastorat ska ägna sig åt sådan godtycklig kvotering så förlorar
kyrkovalet sin mening.
Självklart så borde rekryteringsgruppens sammansättning spegla valresultatet. Därför yrkade
Sverigedemokraterna avslag på förstaget till beslut
Då vårt yrkande inte fått gehör reserverar vi oss mot beslutet.
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Nima Gholam Ali Pour (SO)
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Reservation
Kyrkorådet
Malmö Pastorat 2019-02-11
Skrivelse från miljögruppen

Vänstern i Svenska Kyrkan (ViSK) yrkade på en återremittering av ärendet till arbetsutskottet för att de
ska återkomma med förslag på vilka resurser, organisation och tidplan som krävs för att Malmö
pastorat ska genomgå en miljödiplomering.
Sverigedemokraterna ställer sig inte negativa till miljödiplomering. Däremot anser vi att initiativet till
1----
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engagemang. Tidigare har Sverigedemokraterna gett sitt stöd till olika utbildningar där initiativen
kommit från verksamhetsråden.
Men i detta fall handlar det om att upprätta en plan för att tvinga alla kyrkor inom Malmö pastorat att
genomgå Svenska kyrkans miljödiplomering, vare sig kyrkorna, verksamhetsråden, församlingsborna
eller personalen uttrycker ett engagemang för detta eller inte. sverigedemokraterna stödjer inte detta.
Ett pastorat ska inte drivas som en kommunal förvaltning där man styr genom direktiv som
implementeras inom andra enheter längre ner i hierarkin. Grunden för verksamheten inom Malmö
pastorat ska vara kyrkans tro och församlingsbornas engagemang. Kyrkorådet, Miljögruppen, och
kyrkoherden ska väcka ett miljöengagemang bland församlingsborna men inte tvinga på kyrkan en
miljödiplomering. Varje kyrka inom pastoratet ska präglas av den riktning som verksamhetsrådet
tillsammans med aktiva medlemmar har fastlagt för kyrkan.

Sverigedemokraterna yrkar avslag på förslaget om att återremittera ärendet.
Då vårt yrkande inte fått gehör reserverar vi oss mot detta beslut.

Nima Gholam Ali Pour (SO)

