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 Utdragsbestyrkande 
 

 

Kyrkorådet   
 
Plats och tid Sigfridsalen, Domkyrkocentrum kl. 18.30 – 20.45 
 
 
Beslutande Ordförande Maria Karlsson. 
 Ordinarie ledamöterna Carl-Olof Bengtsson, Ann-Kristin Lindquist, Jonas Ek,  

Olof Sandahl, Torsten Thorvaldsson, Karin Ljung, Gunilla Balutia, Lena Johansson, 
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frånvarande Björn W Stålne och Agneta Nordlund Gustavsson. 
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Jörgen Waldén – kanslichef 
Camilla Carlsson – ekonomichef   

 Mats Lindblad – kyrkogårds- och fastighetschef 
 
 
  

 
Justerare Gunilla Balutia 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
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Sammanträdesdatum 2022-04-27  
 
Datum då     Datum då 
anslaget sätts upp  2022-05-06  anslaget tas ned  2022-05-27   
 
Förvaringsplats 
för protokollet  Växjö pastorats kansli, Domkyrkocentrum, Gymnasiegränd 1 B, Växjö 
 
 
 
Underskrift  ……………………………………………………………………………………. 
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Kyrkorådet  2022-04-27   §   48      
 
 
 
 
 
Dnr P 2022-11 1.2 
 
 
Delegeringsbeslut 
 
AU 2022-03-24 §§ 25 – 26 
AU 2022-04-19 §§ 24 – 43 
 
BGU 2022-04-20 §§ 63 – 93 
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Arbetsutskottet   2022-04-19   §   29     
 
Kyrkorådet   2022-04-27   §   49 
 
 
 
Dnr P 2022-26 1.1 
 
 
Kompletteringsbudget 2022 

Ekonomichefen föredrar inkomna äskanden och förslag avseende årets 
kompletteringsbudget. 

Kompletteringsbudgeten innehåller justeringar och ombudgeteringar till följd av 2021 års 
utfall samt eventuella tilläggsbeslut. 

Driftbudget 

Den totala nettokostnaden för inkomna äskanden uppgår till 597 tkr. I AU:s förslag har 
samtliga äskanden om totalt 597 tkr beviljats. Slutligt besked för kyrkoavgift och 
ekonomisk utjämning ökar resultatet med totalt 97 tkr. Finansiering föreslås ske genom 
fullmäktiges förfogandemedel, 500 tkr. 

Årets budgeterade resultat är därmed oförändrat, -1 911 tkr. Pastoratets budgeterade 
egna kapital uppgår då till 383 mkr, d.v.s. 78 mkr över fastställt målkapital på 305 mkr. 

Begravningsverksamheten 

Ackumulerat resultat för begravningsverksamheten i 2021 års bokslut uppgick till  
4 772 tkr. I budget för 2022 beräknas 2168 tkr ianspråktas av det ackumulerade 
resultatet. Det medför att ackumulerad skuld till begravningsverksamheten beräknas 
uppgå till 2 604 tkr. 

Investeringar 

Tilläggsäskanden på investeringssidan uppgår till 1 428 tkr. Kyrkorådet föreslår att 
samtliga äskanden beviljas. Av beviljade medel härrör 1358 tkr från investeringsöverkott 
år 2021. 2022 års investeringsbudget ökas därmed från 8 638 tkr till 10 066 tkr. 
 

Arbetsutskottets förslag till Kyrkorådet 

Kyrkorådet beslutar att föreslå Kyrkofullmäktige 

att godkänna upprättat förslag till kompletteringsbudget 2022. 
__________________________________ 
 
 
Kyrkorådets förslag till Kyrkofullmäktige 

Kyrkofullmäktige beslutar 

att godkänna upprättat förslag till kompletteringsbudget 2022. 
__________________________________  
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Arbetsutskottet   2022-04-19   §   30 
 
Kyrkorådet   2022-04-27   §   50 
 
 
 
Dnr P 2022-19 1.1 
 
 
Verksamhetsuppföljning 2021 

Kanslichef Jörgen Waldén förevisar utkast till den tryckta utgåvan av Verksamhetsplan 
2021. 

 

 

Arbetsutskottets förslag till Kyrkorådet 

Kyrkorådet beslutar att föreslå Kyrkofullmäktige 

att godkänna upprättat förslag till verksamhetsuppföljning för år 2021. 
_________________________________ 

 

 

Kyrkorådets föreslag till Kyrkofullmäktige 

Kyrkofullmäktige beslutar 

att godkänna upprättat förslag till verksamhetsuppföljning för år 2021. 
_________________________________ 
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Arbetsutskottet   2022-04-19   §   31 
 
Kyrkorådet   2022-04-27   §   51 
 
 
 
Dnr P 2022-27 2.2, P 2022-28 1.1, P 2022-29 1.1 
 
 
Finansiella placeringar 

Ekonomichefen föredrar rapport per 2021-03-31. Totalt marknadsvärde 186 262 tkr och 
totalt resultat (reavinster, utdelningar och räntor) hittills under året 820 tkr. 
Pastoratets gällande Reglemente för medelsförvaltningen och Placeringspolicy 
kommenteras. 

Växjö pastorat ska, enligt av kyrkofullmäktige fastställt reglemente, förvalta sina medel 
på ett sådant sätt att god betalningsförmåga, kravet på god ekonomisk avkastning samt 
betryggande säkerhet tillgodoses.  

Medlen ska förvaltas i enlighet med kyrkoordningens 47 kap, Ekonomisk förvaltning för 
församlingar och pastorat, där 2§ beskriver ”på sådant sätt att kravet på god avkastning 
och betryggande säkerhet tillgodoses. Medlen ska därtill förvaltas på ett etiskt 
försvarbart sätt i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar”. Växjö pastorat ska 
följa tillämpliga delar av Svenska kyrkans nationella nivås gällande finanspolicy och 
placeringsregler. 

Årligen ska Kyrkorådet få rapport om pastoratets olika innehav och i början av en ny 
mandatperiod bör styrdokumenten Reglemente för medelsförvaltningen samt 
Placeringspolicy tas upp till beslut i Kyrkofullmäktige respektive Kyrkorådet. 

 
 
 

Arbetsutskottets förslag till Kyrkorådet 

Kyrkorådet beslutar 

att godkänna rapporten om pastoratets aktuella värdepappersinnehav 

att fastställa pastoratets medel för god betalningsförmåga till 65 mkr för 2022. 

att fastställa pastoratets Placeringspolicy gällande för mandatperioden 2022-2025. 

 
Kyrkorådets förslag till kyrkofullmäktige 

Kyrkofullmäktige beslutar 

att fastställa Reglemente för medelsförvaltningen gällande för mandatperioden  

2022-2025. 
__________________________________ 
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Arbetsutskottet   2022-04-19   §   31 
 
Kyrkorådet   2022-04-27   §   51 forts. 
 

 

 

I Kyrkorådet föredrar ekonomichefen aktuella aktieinnehav och principerna för 
pastoratets förvaltning utifrån gällande styrdokument, Reglemente för 
medelsförvaltningen samt Placeringspolicy. 

 

 

Kyrkorådet beslutar 

att godkänna rapporten om pastoratets aktuella värdepappersinnehav. 

att fastställa pastoratets medel för god betalningsförmåga till 65 mkr för 2022. 

att fastställa pastoratets Placeringspolicy gällande för mandatperioden 2022-2025. 

______________________________________________________________________ 

 

 

Kyrkorådets förslag till Kyrkofullmäktige 

Kyrkofullmäktige beslutar 

att fastställa Reglemente för medelsförvaltningen gällande för mandatperioden  

2022-2025. 
_________________________________ 
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Arbetsutskottet   2022-04-19   §   33 
 
Kyrkorådet   2022-04-27   §   52 
 
 
 
Dnr P 2022-4 1.1 
 
 
Tecknande av bank, sommar 2022 

Växjö pastorats, org. nr. 252004-7701, bankkonton inkl. bank- och plusgiro inklusive av 

kyrkorådet förvaltade stiftelser samt kollektmedel tecknas av två av nedanstående 

personer i förening. 

Kanslichef   Jörgen Waldén 

Ekonomichef  Camilla Carlsson 

Ekonomisekreterare Anette Karlsson 

Administratör  Helena Wolff 

Administratör  Camilla Johansson 

Föreslås att för tiden 2022-06-07--2022-08-12 utöver ovanstående befattningshavare ge 

behörighet att teckna pastoratets bankkonton till: 

vikarierande ekonom  Moa Paulsén 

administratör  Britt-Marie Bark 

HR-chef  Karolina Lerman 

 

behörighet att var för sig flytta och överföra medel mellan pastoratets egna konton har 

ekonomichef Camilla Carlsson, ekonomisekreterare Anette Karlsson och administratör Helena 

Wolff. 

Föreslås att för tiden 2022-06-07--2022-08-12 utöver ovanstående befattningshavare ge 

behörighet att flytta och överföra medel mellan pastoratets egna konton till: 

vikarierande ekonom  Moa Paulsén 

 

Arbetsutskottets förslag till Kyrkorådet 

Kyrkorådet beslutar 

att ge vikarierande ekonom Moa Paulsén, administratör Britt-Marie Bark och HR-chef 

Karolina Lerman behörigheter enligt förslaget. 

________________________________ 

 

Kyrkorådet beslutar 

enligt förslaget. 
______________________________________________________________________ 
Exp: Kanslichef, ekonomichef 2022-05-09  
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Kyrkorådet  2022-04-27   §   53 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domprostens rapport 

Domprost Thomas Wärfman rapporterar om iakttagelser efter de första veckornas tjänst 
i Växjö pastorat. 
 

- Mycket fungerar i Växjö pastorat; barn blir döpta, avlidna begravs, människor 
firar gudstjänst.  

- Uppfattar att många anser att pastoratets organisation och indelning är 
komplicerad. Anser att vi har ett behov av att se över detta. 

- Behöver tid för att tala med människor innan några bestämda uppfattningar 
delges. 

- Är beredd att fatta beslut och att delta i beslut, styrning- och ledningsfrågor är 
viktiga. Hur detta ska formas tar tid. Ser att jag har kommit hit för att delta i dessa 
processer. 

- Vi behöver börja om processen med församlingsinstruktion, sätta upp en tidplan 
och involvera människor i processen. Vi har också ett behov av en 
lokalförsörjningsplan som vi efter uppstart av församlingsinstruktionsarbete hakar 
i processen. 

Biskopsvisitation i höst, kan vara till nytta i våra processer. 

Sannolikt kommer arbetet ta ca 1,5 år. 

 

Kyrkorådet samtalar och resonerar om arbetsprocessen för 
församlingsinstruktionen. 

 

 

Kyrkorådet tackar för rapporten. 

______________________________________________________________________ 
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Kyrkorådet 2022-04-27   §   54 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport fastighetsärenden 

Kyrkogårds och fastighetschef Mats Lindblad rapporterar.  
 
Målsättningen att vi ska hålla oss inom budgetramen. 

- Driftskostnaderna har vid årsskiftet 2021/2022 ökat, i första hand gällande elleveranser 

o Upphandlad elportfölj justerad med spotpris - ökat 

o Nätavgifter el ökat 

o Effektavgifter ökat 

- Elkostnaderna ökar trots relativ lågt nyttjande av byggnaderna  

- Landsortskyrkor hög förbrukning 

- Flera landsortskyrkor med lågt nyttjande, 20-40 tillfällen per år har kostnader som 
permanentuppvärmda kyrkor. 

- Genomgång har skett av driftskostnader, lokalanvändning, bokning/värme-system, med 
pastoralcheferna. 

- T o m april har 23% av årskostnaden för el förbrukats (högst 40-50%) och 37% för 
fjärrvärme. 
 

Åtgärder 

- Sänkt temperatur vid ej verksamhet till 10-12 C (12-15 C) 

- Sänkt temperatur vid verksamhet till 18-19 C (20-22C)  

- Höjda riktvärden för relativ fuktighet till 70% 

- Utbildning personal i rutiner för bokning/värme 

- Planera verksamheten så att inte kyrkorna är ”permanentuppvärmda” vid endast få 
nyttjandetimmar per vecka. 

- Kantorsvärmare prövas 

- Trimma värmesystemen – komplettera med styrsystem 

- I permanentuppvärmda kyrkor ses gällande drifttider över 

 

Ordförande Maria Karlsson (S) frågar angående upphandling av entreprenader och 
ledamoten Gudrun Holmberg (C) frågar angående uppvärmning, fukt och isolering. 

Kyrkogårds- och fastighetschefen svarar. 
 

 

Kyrkorådet tackar för rapporten. 
___________________________________________________________________ 
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Arbetsutskottet   2022-04-19   §   28 
 
Kyrkorådet   2022-04-27   §   55 
 
 
 
Dnr P 2022-32 1.1 
 
 
Riktlinjer för Diakonigåvan och ekonomisk rådgivning 

Pastoralchef Daniel Sjöö föredrar bakgrund och förslag till nya riktlinjer för 
Diakonigåvan. I arbetet har en arbetsgrupp ur diakonkollegiet medverkat. 

Den ekonomiska rådgivningen i Växjö pastorat har som grunduppfattning att kommuner 
och myndigheter har ansvar, utifrån sitt regelverk, att sörja för den enskildes rättigheter. 
När en person inte får den hjälp den har rätt till, är vår uppgift i första hand att stödja 
personen i kontakten med olika myndigheter.  

Diakonigåvan är Växjö pastorat och församlingarnas insamling av gåvomedel som är 
avsedda för användning till enskilda med syfte att hjälpa och underlätta vid tillfälliga 
ekonomiska svårigheter. Som komplement vid riktigt akuta situationer då en person 
saknar medel för att köpa mat finns, efter särskilt beslut, hjälp att få i form av matkasse 
från Diakonicentrum. Den som söker ekonomiskt stöd ges alltid rådgivning och 
vägledning om sin ekonomiska situation. 

Den nya rutinen innebär i korthet att: 

- syfte och arbetssätt förtydligas, 

- en biståndsgrupp bildas för handläggningen av biståndsansökningar, 

- att handläggning, beslut och utbetalningar görs vid färre tillfällen, normalt 4 
gånger per år. 

Några språkliga justeringar redovisades på sammanträdet. 

 

 

Arbetsutskottets förslag till Kyrkorådet 

Kyrkorådet beslutar 

att fastställa Riktlinjer för Diakonigåvan och ekonomisk rådgivning. 
_________________________________ 

I Kyrkorådet föredrar domprost Thomas Wärfman förslaget. 

 

Kyrkorådet beslutar 

att fastställa Riktlinjer för Diakonigåvan och ekonomisk rådgivning enligt förslaget. 
______________________________________________________________________  
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Arbetsutskottet   2022-04-19   §   38 
 
Kyrkorådet   2022-04-27   §   56 
 
 
Dnr P 2021-37 1.1 

 
Inbjudan att lämna synpunkter, stiftsstyrelsen, dnr S2021-0471 

Ordförande Maria Karlsson följt av kanslichef Jörgen Waldén redogör för ärendet. 

1) Stiftsstyrelsen instämmer i beslut 2022-03-29 i domkapitlets yttrande 2021-12-14 om den av 
Kyrkorådet föreslagna indelningsändringen av församlingarna Tävelsås, Vederslöv och 
Kalvsvik. I korthet innebär domkapitlets yttrande: 

- Berörda församlingarna fungerar redan idag som en enda församling i fråga om 
gudstjänstlivet. Det skulle därmed vara ändamålsenligt att församlingarna går samman till en. 

- Utifrån domkapitlets kunskap om församlingslivet i Växjö pastorat gör domkapitlet den 
preliminära bedömningen att det finns skäl för kyrkorådet att initiera en process som närmare 
ser över Växjö pastorats församlingsindelning. Domkapitlet menar att såväl sammangående 
som delning av församlingar bör prövas i en sådan översyn. Under normala omständigheter 
hade det varit naturligt att invänta denna översyn innan beslut kan fattas om det nu 
föreslagna församlingssammangåendet. 

- På grund av svårigheterna att tillsätta församlingsråd i Vederslövs församling kan det ändå 
vara lämpligt att så snart som möjligt fastställa den nu föreslagna indelningen. 

- Domkapitlet tillstyrker den nu föreslagna indelningsändringen. 

2) Stiftstyrelsen beslutar vidare att stiftskansliet ska remittera namnförslagen Tävelsås-
Vederslöv-Kalvsviks församling respektive Kalvsviks-Tävelsås-Vederslövs församling till 
berörda församlingar, pastoratet m.fl. 

3) Stiftskansliet uppdras inhämta yttrande från Växjö pastorat i fråga om Växjö pastorats 
inställning till att lämna den prästerliga minimibemanningen oförändrad. 

 

 

Arbetsutskottets förslag till Kyrkorådet 

Kyrkorådet beslutar 

att sända stiftsstyrelsens fråga angående vilket av namnförslagen som föredras till 
berörda församlingar för yttrande. 

att uppdra till domprosten att planera in samråds- och informationsträffar i de tre 
berörda församlingarna. 

att uppdra till kanslichefen att bereda ett svar på församlingsrådet i Kalvsviks 
frågeställningar, särskilt angående församlingens fastighetsgåva Dönjanet 

att skicka förslaget om indelningsändring av Tävelsås, Vederslöv och Kalvsviks 
församlingar till en enda församling till samtliga församlingsråd inom Växjö pastorat för 
yttrande. 
___________________________________ 
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Arbetsutskottet 2022-04-19   §   38 
 
Kyrkorådet 2022-04-27   §   56 forts. 
 
 
 
 
I Kyrkorådet redogörs för ärendet av kanslichef Jörgen Waldén och domprost Thomas 
Wärfman. 
 
Kyrkorådet samtalar om den fortsatta indelningsprocessen. 
 
 
 
Kyrkorådets beslutar 

att sända stiftsstyrelsens fråga angående vilket av namnförslagen som föredras till 
berörda församlingar för yttrande. 

att uppdra till domprosten att planera in samråds- och informationsträffar i de tre 
berörda församlingarna. 

att uppdra till kanslichefen att bereda ett svar på församlingsrådet i Kalvsviks 
frågeställningar, särskilt angående församlingens fastighetsgåva Dönjanet. 

att skicka förslaget om indelningsändring av Tävelsås, Vederslöv och Kalvsviks 
församlingar till en enda församling till samtliga församlingsråd inom Växjö pastorat för 
yttrande. 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp: Domprost, kanslichef 2022-05-09  



 

  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
    

 Datum:  

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 

12 

Arbetsutskottet   2022-04-19   §   39 
 
Kyrkorådet   2022-04-27   §   57 
 
 
 
Dnr P 2022-18 1.3 
 
 
Remissvar ”Kyrkostyrelsens mandat att tillhandahålla administrativa tjänster” 

I Kyrkokansliets promemoria beskrivs det huvudsakliga innehållet i förslaget. 

Ett tillägg i kyrkoordningens kapital 10, avseende den nationella nivåns uppdrag, som 
tydliggör den nationella nivåns uppdrag att tillhandahålla administrativa tjänster direkt till 
församling, pastorat, andra kyrkliga samfälligheter och stift. Tillägget i kyrkoordningen 
föreslås i huvudsak mot bakgrund av det beslut som togs vid kyrkomötet 2019 om att 
etablera ett för Svenska kyrkan gemensamt lönecenter. Mot bakgrund av att det finns 
planer på att den nationella nivån ska kunna tillhandahålla även andra former av 
administrativa tjänster direkt till andra organisatoriska enheter, föreslås ett tillägg i 
kyrkoordningen som möjliggör även en sådan utveckling. 

Kyrkokansliets förslag till tillägg i kyrkoordningens 4 kap. Förslag till lydelse §4: 

”Kyrkostyrelsen får på uppdrag av en församling, ett pastorat, en kyrklig samfällighet för 
särskilda uppgifter eller ett stift tillhandahålla administrativa tjänster till sådan enhet.” 

Förslag till remissvar: 

Kyrkorådet i Växjö pastorat tillstyrker den föreslagna förändringen i kyrkoordningen att ge 

Kyrkostyrelsen mandat att tillhandahålla administrativa tjänster och vill även framföra följande: 

Kyrkostyrelsens föreslagna mandat att kunna erbjuda tjänster till församlingar och pastorat kan 

vara till god nytta i den samverkan som bör kunna ske inom hela Svenska kyrkan under 

förutsättning av att det är efterfrågade tjänster som kan avropas, dvs ett riktigt kund-

leverantörsförhållande där tjänsterna erbjuds. 

Att tvinga in församlingar och pastorat i enhetliga lösningar är inte synonymt med effektivisering 

eller kvalitetsökning, särskilt inte om tjänsterna ska finansieras genom att en större del av 

kyrkoavgifterna går till nationell nivå. 

Kyrkostyrelsen behöver säkerställa en väl fungerade ”kunddialog” och organisation för att ge 

pastorat och församlingar riktigt inflytande tidigt i utvecklingsprocesserna. Allt för att de framtida 

tjänsterna som tas fram ska bli rätt utformade och till verksamhetens nytta.  

 

Arbetsutskottets förslag till Kyrkorådet 

Kyrkorådet beslutar 

att fastställa remissvaret enligt förslaget. 
__________________________________ 

 
Kyrkorådet beslutar att fastställa remissvaret enligt förslaget 
______________________________________________________________________  
 
Exp: Kanslichef 2022-05-09  
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Arbetsutskottet   2022-04-19   §   34 
 
Kyrkorådet   2022-04-27   §   58 
 
 
 
Dnr P 2022-30 1.1 
 
 
Arbetsordning Kyrkorådet 

Ordförande Maria Karlsson redogör för behovet av att se över Kyrkorådets nuvarande 
arbetsordning och att ledamöterna är delaktiga i arbetet. 

Frågor som varje ledamot i kyrkorådet föreslås gå igenom är: 

- Är den bra? 

- Saknas något? 

- Finns det något som bör tas bort? 

Förslag till tidplan är att beslut om en reviderad arbetsordning för kyrkorådet ska kunna 
fattas senast i september. 

 
 
 
Arbetsutskottets förslag till Kyrkorådet 

Kyrkorådet beslutar 

att ledamöterna uppdras att inkomma med synpunkter på nuvarande skrivning 

att en reviderad arbetsordning lyfts till beslut senast september 
_________________________________ 

 

 

Kyrkorådet beslutar 

att ledamöterna uppdras att inkomma med synpunkter på nuvarande skrivning. 

att en reviderad arbetsordning lyfts till beslut senast september. 
______________________________________________________________________ 

  



 

  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
    

 Datum:  

Justerare Utdragsbestyrkande 
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Kyrkofullmäktiges presidium  2022-03-22 
 
Kyrkorådet  2022-04-27   §   59  
 
 
 
 
 
Arbetsordning för Kyrkofullmäktige 

Kyrkofullmäktiges presidium föreslår justeringar i samband med att arbetsordningen för 
kyrkofullmäktige aktualiseras i beslut för den nya mandatperioden 2022-2025. 

Justeringarna som föreslås sammanfattas i: 
 

- Interpellationer  

En ny §26 införs som reglerar interpellationer dvs skriftlig fråga med möjlighet till 
efterföljande debatt. 

- Ang. Interpellationer, Frågor och frågor vid Ledamöternas frågestund  

Dessa får ställas till; ordförande och vice ordförande i kyrkofullmäktige, 
kyrkorådet, kyrkorådets arbetsutskott och kyrkorådets begravningsutskott. 

- Valberedning 

§29 med ändrad lydelse i inledningen av andra stycket till Valberedningen ska 
bestå av minst fem ledamöter. 

 
 
 
Kyrkorådets beslut 

att Kyrkorådet ställer sig bakom presidiets förslag till Kyrkofullmäktige. 

 
 
 
Kyrkofullmäktiges presidiums förslag 

Kyrkofullmäktige beslutar 

att fastställa arbetsordning för kyrkofullmäktige enligt förslaget. 
____________________________________ 

 
  



 

  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
    

 Datum:  

Justerare Utdragsbestyrkande 
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Begravningsutskottet   2022-04-20   §   67  
 
Kyrkorådet   2022-04-27   §   60 
 
 
 
Dnr 260/BV2022-87 
 
 
Skötselpriser 2023 

Förvaltningen har upprättat förslag till skötselpriser för 2023 enligt bilaga D. Förslaget 
innebär en prisjustering med i genomsnitt + 2% på samtliga artiklar. Skötselpriserna kan 
beroende på rådande osäkerhet i omvärlden och osäkra energi-, material- och 
drivmedelskostnader behöva justeras ytterligare en gång under hösten 2022. 

Gällande skötselpriser för askgravplats Torparängen område Rösena kvarteret R gäller 
detta från beslutsdatumet  
 
 
 
Begravningsutskottets beslut 

att beslutet gällande skötselpriser för askgravplats vid Torparängens begravningsplats, 
område Rösena, kvarter R gäller från beslutsdatumet  

att godkänna upprättat förslag till skötselpriser 2023 enligt bilaga D samt föreslå till 
kyrkofullmäktige Växjö pastorat att besluta anta upprättat förslag till skötselpriser 2023 
med reservation att prisjustering kan krävas under hösten 2022. 

___________________________________ 
 
 

Kyrkorådets förslag till Kyrkofullmäktige 

Kyrkofullmäktige beslutar 

att anta upprättat förslag till skötselpriser 2023 med reservation att prisjustering kan 
krävas under hösten 2022. 
__________________________________ 

  



 

  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
    

 Datum:  

Justerare Utdragsbestyrkande 
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Kyrkorådet  2022-04-27   §   61 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport från Begravningsutskottet 
 
Utskottets ordförande Karin Ljung rapporterar från sammanträde 2022-04-20, bl.a. 
behandlades: 
 

- 23 nya kulturgravar på Tegnérkyrkogården 

- Ang. överklagande flytt av gravsatt aska. Länsstyrelsen har beslutat i enlighet 
med utskottets beslut. 

- Beslut ang. gravplatsbestämmelser vid Torparängens begravningsplats. 

- Skötselpriser 2023 

- Budgetförutsättningar 2023. 

- Invigning av Torparängens begravningsplats sker lördagen den 14.e maj, varmt 
välkomna. 

 
 
 
Kyrkorådet tackar för rapporten. 
______________________________________________________________________ 

  



 

  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
    

 Datum:  

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 

17 

Kyrkorådet  2022-04-27   §   62 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport från Diakonirådet 
 

Ordförande Maria Karlsson rapporterar: 

 

- Diakonistämma genomförs den 9.e maj, då tar Jonas Ek över som ordförande. 

 

 

Kyrkorådet tackar för rapporten. 
______________________________________________________________________ 

  



 

  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
    

 Datum:  

Justerare Utdragsbestyrkande 
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Kyrkorådet  2022-04-27   §   63 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ledamöternas frågestund 
 

- Lena Johansson frågar angående planeringen för askgravplatsen på Bergunda 
kyrkogård. 
 
Kyrkogårds- och fastighetschef Mats Lindblad svarar att det förslag som togs 
fram behöver jobbas vidare med. Vår landskapsingenjör som har designat 
många av våra askgravplatser är åter sommaren 2023, troligt genomförande 
sommaren 2024. 
 

- Christer Svensson frågar angående hur många motioner och skriftliga frågor som 
lämnades in till kyrkofullmäktige förra mandatperioden. 
 
Vice ordförande Olle Sandahl beskriver sin syn på arbetskulturen och påminner 
om att alla nomineringsgrupper är representerade i Kyrkorådet och där kan ge 
uttryck för förslag och idéer som främjar verksamheten. 

 
 
 
Ordförande Maria Karlsson finner att inte fler frågor finns och tackar därmed ledamöter 
och tjänstemän för kvällens sammanträde och förklarar detsamma för avslutat. 
________________________________________________________________ 


