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STARRKÄRR-KILANDA FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kyrkofullmäktige 2020-11-12 

 
Plats och tid: Starrkärrs församlingshem kl. 18.30 
  
Närvarande: 
  
Socialdemokraterna 
Ledamöter: 

Kyrkans framtid 
Ledamöter: 

Sverigedemokraterna 
  

Kerstin Ljungkvist 
Seppo Tallheden 
Lena Orstadius 
Gun Andersson 
Ingrid Inhammar  
Anita Amdin 
Klas Karlsson 
Jenny Albinsson 
 

Kurt Nielsen 
Anitha Kristiansson 
Elisabeth Bergdahl 
Eva Lans Samuelsson 
Emma Agneman 
Niklas Amdin 
Anna-Lena Sager 
 

  

  
Övriga deltagare: Gul Ali, ekonomikonsult t.o.m. §19/20; Margareta M Jerrestrand, kyrkoherde; Dan Oltéus, kamrer  
 

 

 
Underskrifter 

 
 
Sekreterare 

  
Paragrafer 13 – 28/20 

 

  Dan Oltéus   
  

 
Ordförande 

   

  Eva Lans Samuelsson   
  

Justering 
   

  Anita Amdin  Anna-Lena Sager  

 
 
 
 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Starrkärr-Kilanda församling, Kyrkofullmäktige 

Sammanträdesdatum 2020-11-12 

Datum för anslags uppsättande 2019-11-13 

Datum för anslags nedtagande 2019-12-04 

 Förvaringsplats för protokollet Starrkärr-Kilanda församling, församlingsexpeditionen 

 

Underskrift 

 

 Dan Oltéus 
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Kvällens sammanträde hölls helt digitalt och samtliga ledamöter och övriga deltagare som deltog 
gjorde detta via länk.  
Presidiet, samt sekreteraren och kyrkoherden, ledde mötet från Starrkärrs församlingshem. 
 
§13/20 Sammanträdets öppnande 
 Ordföranden hälsade välkommen och förklarade sammanträdet för öppnat och 

informerade samtliga hur sammanträdet skull genomföras. 
Vid beslutspunkterna §18-24/20 tillfrågade ordföranden var och en i turordning deras 
ställningstagande.  

 
 
§14/20 Närvaro – upprop 
 Dan Oltéus förrättade upprop.  
 
 
§15/20 Val av sekreterare 
 Ordföranden föreslog att Kyrkofullmäktige väljer Dan Oltéus till sammanträdes 

sekreterare.  
 
BESLUT Kyrkofullmäktige beslutade välja Dan Oltéus till sammanträdets sekreterare. 
 
 
§16/20 Val av justeringspersoner samt tid och plats för justering 
  Ordföranden föreslog att protokollet justeras redan nästa dag den 13 november 

kl. 9:30 på församlingsexpeditionen, Älvängen. Detta på grund av att kyrkoavgift mm 
ska registreras senast den 14 november. 
Ordföranden föreslog att Anita Amdin och Anna-Lena Sager väljs till att justera 
protokollet. 

 
BESLUT  Kyrkofullmäktige beslutade välja Anita Amdin och Anna-Lena Sager att tillsammans 

med ordföranden justera protokollet den 13 november kl. 9:30 på församlings-
expeditionen, Älvängen. 
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§17/20 Beslut om kallelsen skett i laga ordning 
 Ordföranden redogjorde att kallelse till sammanträdet skett genom personlig kallelse 

innehållande dagordning med handlingar samt via församlingens hemsida. Det har 
även funnits annons i Ale-kuriren gällande det planerade sammanträdet den 3 
november.  
Då det planerade sammanträdet den 3 november blev uppskjutet och att kvällens 
sammanträde sker digitalt har samtliga ledamöter och ersättare fått information om 
detta via e-post eller brevledes. För att tekniskt kunna genomföra sammanträdet har 
presidiet beslutat att minska antalet ledamöter till detta sammanträde då detta är en 
rekommendation från biskop och kontraktsprost. 
Inför kvällens sammanträde har även ett ”testmöte” anordnas den 10 november för 
den som så önskade. 

 
BESLUT Kyrkofullmäktige beslutade att kallelsen skett i laga ordning. 
 
 
§18/20 Kyrkoherden har ordet 

 Ordföranden föreslog att flytta punkten till näst sista punkt och kalla den för Aftonbön. 
 
BESLUT Kyrkofullmäktige beslutade att bifalla ordförandens förslag och flytta punkten till näst 

sista punkt. 
 
 
§19/20 Fastställande av verksamhetsplaner för 2021 
 Kyrkoherden föredrog församlingens verksamhetsplaner för verksamhetsåret 2021. 
 Kyrkofullmäktige diskuterade verksamhetsplanerna och ställde frågor som besvarades 

av Kyrkoherden.  
 
BESLUT Efter avslutad diskussion beslutade Kyrkofullmäktige att fastställa verksamhets-

planerna för 2021. 
 
 
§20/20 Föredragande av budget 2021 samt flerårsplan 2022-2023 

Ekonomikonsult Gul Ali föredrog Kyrkorådets förslag till budget för 2021.  
   
 Gul Ali lämnade sammanträdet. 
 
§21/20 Fastställande av kyrkoavgift 

Ordföranden föreslog Kyrkofullmäktige att fastställa kyrkoavgiften för 2021 till 1,09 kr i 
enlighet med Kyrkorådets förslag. 

  
BESLUT Kyrkofullmäktige beslutade att fastställa kyrkoavgiften för år 2021 till 1,09 kr. 
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§22/20 Fastställande av begravningsavgift 
Ordföranden föreslog Kyrkofullmäktige fastställa begravningsavgiftens nettokostnader 
för år 2021 till en summa om 5 745 tkr. i enlighet med Kyrkorådets förslag. 
Sekreteraren meddelade att begravningsombudet, Willy Kölborg, tillstyrker förslaget. 

 
BESLUT Kyrkofullmäktige beslutade att fastställa begravningsavgiftens nettokostnader för år 

2021 till en summa om 5 745 tkr. 
 
 
§23/20 Fastställande av budget 2021 

Ordföranden föreslog Kyrkofullmäktige fastställa budget 2021 och flerårsplanen  
2022 – 2023 i enlighet med Kyrkorådets förslag. 

 
BESLUT Kyrkofullmäktige beslutade att fastställa budget 2021 och flerårsplanen 2022 – 2023. 
  

 
§24/20 Fastställande av gravskötselavgifter 
 Ordföranden föredrog det i kallelsen bifogade förslaget till gravskötselavgifter för 

2021. 
 Avgifterna lämnas oförändrade från föregående år. 
 
BESLUT Kyrkofullmäktige beslutade fastställa följande gravskötselavgifter för 2021: 
 Gravsort:  Skötselpris: 
 Urngrav  900:- 
 Gräsgrav   1 050:- 
 Enkelgrusgrav  1 200:- 
 Dubbelgrusgrav   1 350:- 
 Stor familjegrav   1 700:- 
  Krans  325:- 
  
 
§25/20 Församlingsinstruktion (FIN) 
 Ordföranden föredrog ärendet och redogjorde för personalens och arbetsgruppens 

arbete att föreslå Kyrkofullmäktige att fastställa framlagd FIN. 
   
 
BESLUT Kyrkofullmäktige beslutade att fastställa framlagd FIN. 
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§26/20 Information 
Sammanträden 2021 

 Ordföranden föredrog det av Kyrkorådet fastställda sammanträdesdatum för år 2021. 
 
 Ny kyrka i Älvängen 
 Kyrkoherden informerade om vad som skett i arbetet med ny kyrka i Älvängen. Det 

planerade mötet med kommunen som skulle skett tidigare under dagen blev av 
kommunen inställt då det inte fanns någon ny information att lämna till församlingen. 

 Fullmäktige ställde frågor som besvarades av kyrkoherden och presidiet. 
 
 Kyrkoval 2021 

Ordföranden informerade om att församlingen bekostar nomineringsgruppernas 
kostnader för valsedlar.  

 
 Digitala sammanträden 

Ordföranden meddelade att församlingen har vidtagit åtgärder för att förbättra 
möjligheterna till mer funktionsmässiga sammanträden framöver. 

 
 Digitala gudstjänster 

Kyrkoherden lämnade information kring församlingens arbete kring digitala 
sändningar. 

 Kyrkofullmäktige diskuterade frågan. 
  
 
§27/20 Aftonbön 
 Kyrkoherden höll en kort aftonbön.  
 
 
§28/20 Sammanträdets avslutande 

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och deltagande samt förklarade 
sammanträdet för avslutat. 


