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JUSTERING SIGNATUR   UTDRAGSBESTYRKANDE 

    
  

 
 

PLATS OCH TID 

Skellefteå Landsförsamling, församlingsgården 19.00-21.25 

 

 
NÄRVARANDE 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Louise Bystedt 

Bert Lundmark 

Annika Nyman 

Daniel Steinwall 

Britt-Marie Fougstedt 

Hans Marklund 

Björn Lundström, närvarade till kl 20:00 §8 

Janet Lundberg 

Alf Lindén 

Jasmin Ravaghi 

Lars Lundmark 

Klas Bergman 

Rikard Fräki 

Elizabeth Westerlund 

Kurt Vallmark 

Ellinor Forsell Lindberg 

Per-Anders Lindholm 

Carina Strand 

Albin Vidmark 

Katrin Lundmark 

Elisabeth Engberg 

Per Olof Marklund 

Malin Lindahl 

Rosalie Keller 

Cathrine Eiderhäll 

Kersti Karlsson 

Thomas Burström 

Birgitta Burström 

Alexandra Lundman 

Per Lundberg 

Anneli Wahlin Näsström 

Linda Strandberg 

 

Tjänstgörande ersättare 

Peter Stensmar 

Christer Felth 

Åsa Lundman 

Roger Larsson 

 

Närvarande ersättare 

 

Sekreterare 
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§ 1 Inledning 

 

Kyrkoherde Ulrika Markgren höll en inledning. 

- - - - - 

 

 

§ 2 Öppnande av mötet 

 

Ordförande Daniel Steinwall förklarade sammanträdet för öppnat.  

- - - - - 

 

 

§ 3 Upprop 

 

Sekreteraren förrättade uppropet. 

- - - - - 

 

 

§ 4 Fråga om kallelse skett i laga ordning 

 

Fullmäktige konstaterade att kallelsen till mötet har skett i laga ordning. 

- - - - - 

 

 

§ 5 Justerare  

 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Rosalie Keller och Cathrine Eiderhäll. 

- - - - - 

 

 

§ 6 Delgivning 

 

-Hans Marklund informerade om det arbete pastoratet gör för flyktingar från Ukraina. 

-Kyrkoherden informerade om invigning av Söderkyrkan och Katolska kyrkan, nystart av Svenska 

kyrkans unga i Skellefteå, det pågående arbetet med lokalförsörjningsplan och nya askgravlunder (i 

Finnträsk, Sunnanå och Alhem) som kommer att invigas de kommande månaderna. 

-Kyrkoherden informerade även om den nya organisationen inom församlingsverksamheten som gäller i 

pastoratet sedan 2022-05-01 som bl a innebär att de fem församlingsherdar vi tidigare hade har ersatts av 

3 pastorala chefer. 

Lars Elveros, ekonomichef 

 

Övriga deltagare 

Ulrika Markgren, kyrkoherde 
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- - - - - 

 

 

§ 7 Verksamhetsuppföljning 2021 

 

Kyrkoherden informerade kortfattat om verksamhetsuppföljning 2021.  

 

Kyrkofullmäktige beslutade enligt kyrkorådets förslag 

 

att godkänna verksamhetsuppföljning 2021. 

- - - - - 

 

 

§ 8 Årsredovisning 2021 

 

Föredrogs budgetuppföljning och årsredovisning avseende 2021. 

Bokslutet för 2021 uppvisar ett resultat på + 17,9 miljoner kr jämfört med +0,3 mkr i budget. 

 

Begravningsavgiften är -2,6 mkr pga lägre begravningskostnader, erhållna bidrag är +0,6 och övriga 

intäkter inkl. vinst från avyttring av anläggningstillgångar är +12,6 mkr jämfört med budget. 

Externa kostnader +0,4 mkr huvudsakligen pga sänkta kostnader pga covid då många verksamheter ställts 

in och ställts om med lägre kostnader som följd. Personalkostnader +4,4 mkr pga nedsatt arbetsgivaravg, 

bemanningsändringar, upplöst lönereserv, mm. Av- och nedskrivningar +1,2 mkr pga att nedskrivning 

krematorieugn flyttas till 2022 samt lägre och senarelagda investeringar 2021. Finansiella poster +1,0 

mkr huvudsakligen pga extra värdepappersutdelning samt koncernkontoränta. 

 

Kyrkofullmäktige beslutade enligt kyrkorådets förslag 

 

att fastställa årsredovisningen för 2021. 

- - - - - 

 

 

§ 9 Revisionsberättelse 2021 

 

Föreligger revisionsberättelser från de auktoriserade revisorerna, EY, samt de förtroendevalda revisorerna 

gällande 2021. Revisorerna tillstyrker att kyrkofullmäktige fastställer resultaträkningen och 

balansräkningen. Revisorerna tillstryker även att kyrkorådets ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret. 

 

Kyrkofullmäktige beslutade  

 

att lägga revisionsberättelserna för 2021 till handlingarna. 

- - - - - 

 

 

§ 10 Fastställande av pastoratets resultat- och balansräkning 2021 
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Kyrkofullmäktige beslutade 

 

att fastställa framlagd resultaträkning och balansräkning för 2021. 

- - - - - 

 

 

§ 11 Ansvarsfrihet 

 

Kyrkofullmäktige beslutade 

 

att bevilja kyrkorådet i Skellefteå pastorat ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning. 

Kyrkorådets ledamöter och ersättare deltog inte i beslutet. 

- - - - - 

 

 

§ 12 Tilläggsäskande investeringsbudget bergvärme Byske kyrka (KR § 44/220320) 

 

Som ett led i pastoratets arbete med miljöfrågor ska den fossila oljan fasas ut i församlingens fastigheter. 

Byske kyrka värms med bergvärme i kombination med en oljepanna och är den sista kyrka där vi avser 

att fasa ut oljepanna. Bergvärmen täcker en del av värmebehovet men oljan behövs för spetsvärme under 

vintern. Inför budgetarbetet för 2022 äskades 825 000 kr för byte av den 22 år gamla värmepumpen samt 

för att utöka bergvärmen genom att samtidigt borra fler hål i backen. Bytet skulle innebära att vi kunde 

upphöra med oljeeldningen. Äskandet om 825 000 kr baserades på fyra olika offerter. Dessa hade olika 

förslag på lösningar med väldigt olika prislappar, allt från under en halv miljon till över två miljoner. 

Inför upphandlingen så har ett bättre och mer precist förfrågningsunderlag tagits och offert har begärts 

från fyra företag. Två offerter har lämnats, vilka har utvärderats med hjälp av Tyréns med fokus på att 

säkerställa en bra funktion. Båda offerterna var dyrare än budgeterat. Den offert som valts är den billigare 

på 1 450 000 kr, vilket är 625 000 över budgeterad kostnad. 

 

Kyrkorådet beslutade 2022-03-20 utifrån ovanstående bakgrund att omdisponera investeringsbudgeten 

för 2022 där 625 000 kr frigörs till bergvärmeinvestering Byske kyrka, genom att övriga investeringar  

framför allt inom fastighet reduceras med totalt samma belopp. Detta för att kunna beställa detta arbete i 

närtid. Ifall vi väntar med beställning till efter fullmäktige i juni kommer leverans av bergvärmepumparna 

ej att kunna ske förrän 2023. 

 

Önskemål om beslut om tilläggsäskande om 625 000 kr ytterligare investeringsmedel 

Med ovanstående bakgrund föreslås Kyrkorådet dessutom att befintlig investeringsram utökas med 

625 000 kr med syfte att även kunna genomföra övriga beviljade investeringar i befintlig budget. 

 

Kyrkofullmäktige beslutade enligt kyrkorådets förslag 

 

att utifrån ovanstående bakgrund utöka total investeringsram för 2022 med 625 000 kr för att 

även kunna genomföra övriga beviljade investeringar i befintlig budget. Pastoratets totala 

investeringsram för 2022 ökar därmed från 10 752 000 kr till 11 377 000 kr.  

- - - - - 
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§ 13  Motion angående Sankt Olovs kyrka (KR § 75/220518) 

 

Föreligger motion från Alf Lindén, St. Olov kyrkan 100 år – Utvecklas till ”ny” centrumkyrka i 

Skellefteå.  I motionen föreslås att ett utvecklingsarbete initieras med syfte att Sankt Olovs kyrka ska 

utvecklas till en centrumkyrka för att fånga det nya Skellefteå som växer fram. Arbetet ska vara klart till 

kyrkans 100-årsfirande, 2027. Tanken är att arbetet ska inspirera övriga församlingar i pastoratet till 

nytänkande. Med syfte att detta mål ska uppnås föreslår motionären att kyrkofullmäktige uppdrar till 

kyrkorådet att ta fram en utvecklingsplan för att nå det mål som beskrivs till 2027 och att tankarna kring 

en centrumkyrka enligt motionens intentioner tas in i lokalförsörjningsplanen.  

 

Kyrkorådet menar att motionären lyfter en viktig fråga: hur vi som kyrka, framåtblickande ska möta 

utvecklingen i ett nytt och växande Skellefteå med omnejd. Dessa frågeställningar är redan nu centrala i 

arbetet med budget, verksamhetsplan, lokalförsörjningsplan och bemanningsplaner. Just nu söker 

pastoratet en innehavare till en nyinrättad tjänst som verksamhetsstrateg, med specifikt uppdrag att arbeta 

strategiskt och tänka i nya banor kring den grundläggande uppgiften inom pastoratet i ett växande 

Skellefteå. Inom pastoratet finns även en särskild utvecklingsgrupp tillsatt för att löpande arbeta med 

dessa frågor.  

Kyrkorådet vill i detta sammanhang poängtera församlingsrådens specifika uppdrag att fånga upp och 

driva utvecklingsfrågor relaterade till respektive församling och dess kyrkor. Utvecklingsplaner för 

församlingens olika kyrkor och frågor om hur verksamheten på olika sätt kan profileras är främst en fråga 

för samtal och diskussion i de olika församlingsråden. Kyrkorådet vill också peka på möjligheten för 

församlingsråd att diskutera frågor gemensamt. Inget hindrar att församlingsråden i Skellefteå 

landsförsamling och Skellefteå Sankt Olovs församling tillsammans arbetar med en utvecklingsplan för 

de stora stadsnära kyrkorna.  

 

Samtal om detta. 

 

Kyrkofullmäktige beslutade enligt kyrkorådets förslag  

 

att med hänvisning till ovanstående anse motionen besvarad.  

- - - - - 

 

 

§ 14 Avslutning 

 

Ordföranden tackade personal och förtroendevalda för medverkan och sammanträdet avslutades.  

- - - - - 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

Lars Elveros 
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Ordförande                                                                  Justering 

 

 

 

 

Daniel Steinwall                                                          Rosalie Keller 

 

 

 

 

                                                                                     Cathrine Eiderhäll 

 

                                                                                      

Sammanträde: 220608 

Datum för anslags uppsättande: 

Datum för anslags nedtagande: 

 

 


