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Plats och tid Zoommöte/telefonmöte, kl. 17.00 
Närvarande ledamöter Wivi Johansson, Lisbeth Forsgren, Annica Karlsson, 

Sofia Carlsson, Jenny Ahlander, Hans Ohlsson, Magnus 

Holmberg 

Övriga närvarande Martin Andersson (kaplan), PO-chef Maja Lundström 

  

 

 § 211     

Mötets öppnande Ordföranden hälsar församlingsrådets ledamöter, ersättare samt 

Kaplan Martin Andersson välkomna. Till dagens sammanträde 

har  PO-chef Maja Lundström speciellt inbjudits och hälsas därför 

särskilt välkommen.  

 § 212  

Upprop Upprop förrättas. 7 ledamöter förutom Martin Andersson samt 

Maja Lundström är närvarande.  

 § 213  

Justering Församlingsrådet beslutar att utse Lisbeth Forsgren till 

justeringsperson. 

 § 214  

Dagordning Dagens sammanträde ägnas i sin helhet åt den presentation med 

efterföljande diskussion som PO-chef Maja Lundström håller med 

anledning av den ekonomiska verklighet som vi området PO-norr 

befinner oss i.  

 Maja informerar att vi i PO-norr, i syfte att kunna behålla vår 

personal om ca 40 personer, måste se över våra lokalkostnader. 

Därtill råder en fryst personalbudget vilket innebär att vid ev. 

pensionering återsätts i nuläget inte dessa positioner för att 

möjliggöra utrymme för löneökning för kvarvarande personal. I 

nuläget har PO-norr ännu inte gjort de besparingar som andra 

områden redan gjort. Vi har i nuläget i området 12 kyrkor och 5 st 

församlingshem varav Knektgården är ett av dem. Maja berättar 

vidare att en vinterstängning av en kyrka innebär en besparing på 

ca 50kkr/kyrka 

Om Knektgården skall bibehållas i nuvarande form måste den 

inom en nära framtid renoveras – kostnaden för detta beräknas till 
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ca 15MKr medan kostnaden att göra en enklare renovering av 

Hobbostugan är ca 2 MKr.  

Det förslag på lokalförsörjningplan som det för närvarande 

arbetas på, planeras att läggas fram inför kyrkorådet med beslut i 

juni i år.  

 

Mycket av den efterföljande diskussionen kommer att handla just 

om Knektgårdens användande och dess unika närhet till många 

barnfamiljer, ungdomar och andra församlingsmedlemmar mitt i 

Hökåsen. Här följer några tankegångar och åsikter som 

framfördes; 

Finns det möjlighet att använda Knektgården efter en ev. 

försäljning? Att rusta upp Hubbostugan är självklart positivt men 

att den, efter en renovering, sedan helt och hållet skulle kunna 

ersätta Knektgården är orealistiskt. Hubbostugan ligger långt ifrån 

de flesta boende i församlingen och är dessutom under stora delar 

av året i mörker utan gatubelysning etc. OM Knektgården inte kan 

behållas – finns det möjlighet att använda annan lokal i Hökåsen 

eller Tillberga?  Maja uppmanar här alla i FR att komma med 

förslag på var en framtida verksamhet skulle kunna bedrivas. 

Finns det lokaler där vi skulle kunna hyra in oss för att där 

bedriva den verksamhet som inte skulle kunna göras i Hubbo 

kyrka/Hubbostugan?  

 

Maja informerar vidare att en barnkonsekvensanalys kommer att 

utföras. FR menar att det är viktigt att denna utförs på ett korrekt 

sätt så att den verkligen visar hur läget ser ut i vår församling. 

Maja är inte oroad för detta utan menar tvärtom att vi har personal 

som hart just denna typ av kompetens. 

 

 § 215 

Avslutning Ordföranden tackar samtliga närvarande inklusive vår speciellt 

inbjudne gäst Maja Lundström för dagens sammanträde och 

förklarar sammanträdet avslutat. 

 

 

Underskrifter: Sekreterare ____ 

   Magnus Holmberg 

 

  

 Ordförande  _______________________ 

   Wivi Johansson 

 

 

 Justerare _______________________ 

  Lisbeth Forsgren 


