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§ 50 Sammanträdets öppnande. 
 Ordförande Kjell Svantesson hälsar välkommen och öppnar mötet. 
 
§ 51 Närvaro. 
 Sekreteraren antecknar närvarande ledamöter och ersättare. 
 
§ 52 Val av justeringsperson. 
 Stefan Nilsson utses att justera dagens protokoll. 
 
§ 53 Fastställande av dagordning. 
 Dagordningen fastställs med tillägg av följande punkter. 
 Ny paragraf 58, Avtal om leasing . 
 Under Övriga frågor, information från arbetsgrupper. 
 
§ 54 Föregående mötes protokoll. 
 Inga frågor finns på protokollet, som därmed läggs till handlingarna. 
 
§ 55 Interimskyrkoherden informerar. 
 Interimskyrkoherde Christin Sundvisson informerar om att organisationsförslaget bear-
 betats i personalarbetsgruppen och interimsledningsgruppen. Avstämning har gjorts 
med  alla pastorat och synpunkter har inhämtats. Hon upplever en positiv respons, åtminstone 
 acceptans för förslaget. En riskbedömning har gjort och vid information till de fackliga 
  organisationerna var responsen positiv. Nästa steg är förhandling med de fackliga 
orga- nisationerna. En skyddskommitté ska bildas. 
  
 Kommunikationsgruppen arbetar med en broschyr till alla medlemmar. 
 Christine har träffat Kansliet och inhämtat deras synpunkter, befattningsbeskrivningar 
  ska preciseras. 
 Christin har också haft kontakt med Stiftet om prästrekrytering och föreslår att Interims-
 styrelsen skriver till Stiftsstyrelsen för att lyfta frågan där och kommer att tillsammans 
  med ordförande författa skrivelse. 
  
 Christin har fått förfrågan från Södra Jämtlands pastorat om att vara kyrkoherde där un-
 der andra halvåret 2021. Hon ska diskutera frågan med sin arbetsgivare. 
 
§ 56 Information, diskussion och genomgång av utskickade handlingar. 
 Styrelsen konstaterar att det är intressant läsning och att det ger bra inblick i arbetsgrup-
 pernas arbete. 
 
§ 57 Beslut om organisation av Sydöstra Jämtlands Pastorat.  
 Förslag till organisation av det nya pastoratet har tagits fram och presenteras av ordfö-
 ande. 
 Interimsstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet och föreslår Interimsstyrelsen att 
  fatta följande beslut: 

• Att organisationen för verksamheten skall bestå av 4 verksamhetslag, ledda av en 
Verksamhetschef direkt underställd kyrkoherden. 
 

• Att det inrättas en kyrkogårdschefstjänst direkt underställd kyrkoherden. 
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• Att organisationen för vaktmästarna byggs upp med tre arbetslag som leds av en  
arbetsledande vaktmästare, direkt underställd kyrkogårdschefen. 
 

• Att det inrättas en tjänst som fastighetsansvarig direkt underställd kyrkogårdschefen. 
 

• Att den administrativa enheten skall bestå av följande funktioner till att börja med.  
Verksamhetscontroller/HR-och arbetsmiljö, IT, Ekonomicontroller, Kommunikation, 
sekreterare för KH-kyrkoråd/Kyrkofullmäktige samt stöd för församlingsråden, 
administrativt stöd för begravnings/kyrkogårdsverksamheten, löner.  
 

• Att till personalen gå ut med en förfrågan att anmäla intresse för de 4 
verksamhetschefstjänsterna. 
 

• Att till personalen gå ut med en förfrågan att anmäla intresse för de tre tjänsterna som 
arbetsledande vaktmästare. 
 

• Att till personalen gå ut med förfrågan om att anmäla intresse att vara sekreterare för 
KH/kyrkoråd. 
 

• /kyrkofullmäktige och vara församlingsråden behjälplig med administration. 
 

• Att till personalen gå ut med förfrågan om att anmäla intresse att vara administratör 
för kyrkogårds-och begravningsverksamheten. 
 

• Att till personalen gå ut med förfrågan om att anmäla intresse att vara samordnare på 
kansliet och dess verksamhet. 
 

• Att börja förbereda rekryteringsprocessen av nya präster. 
 

• Att det i budgeten avsätts medel för att kunna utbilda de som får arbetsledande roller. 
 Beslut 
 Fastställa organisation av Sydöstra Jämtlands pastorat enligt förslag. 
 
 
§ 58 Leasing av maskiner till Södra Jämtlands pastorat. 
 Offert på 2 stycken redskapsbärare har inkommit, 1 200 000 kr + moms. Kampanjpris 
  till och med 31/5 2021, rabatt 84 000 kr. 
 Beredningsgruppen för begravningsverksamhet föreslår att leasingavtal tecknas på 60 
  månader, 19 832 kr/månad. 
 Avtal tecknas av det nya pastoratet. 
 Maskin i Klövsjö flyttas till Berg och gammal maskin i Berg blir inbytt. 
 Beslut 
 Teckna leasingavtal på 60 månader, 19 832 kr/månad, för 2 stycken redskapsbärare till 
  Södra Jämtlands pastorat. 
 
§ 59 Övriga frågor. 

• Oddbjörn Ericsson informerar om Församlingsrådsgruppens arbete. De intervjuer har 
gjorts med ordförandena i församlingsråden har sammanställts av Nils Nordung som 
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också gjort en första analys av materialet. Arbetsgruppen kommer nästa gång att börja 
diskutera de olika slutsatser som Nils presenterat i sammanställningen. Det finns 
”problemområden” och oklarheter som behöver diskuteras och identifieras och där 
förslag till ändringar bör tas fram. Där det finns goda exempel på väl fungerande 
arbetssätt, rutiner och delegationer ska vi dela med oss av dem och se om de är 
tillämpliga i det nya pastoratet. 
 

• Jon Olofsson informerar om att Beredningsgruppen för begravningsverksamhet har 
diskuterat gravskötselavtal och grundskötsel av gravar från och med 2022, hantering v 
återlämnade gravstenar, gravrättstid och kostnad, samt hur det blir med 
begravningsombud i fortsättningen, idag har vi fyra. 
 

• Elizabeth Gunnmo informerar om kommunikationsgruppens tankar om hur 
information ska spridas ut till allmänheten och verksamheterna och hur information 
från verksamheterna och församlingarna ska kunna samlas in till kommunikatören för 
publicering på hemsida mm. För att det ska fungera behövs någon form av 
redaktionskommitté. Det behöv även kompetens att sköta marknadsföring lokalt, 
därför behövs en kompetensinventering i nuvarande organisation. 
 

• Ann-Katrin Eriksson, Härnösands stift säger att hon är imponerad av det jobb som 
politiker och personal lagt ner och säger att vi kan känna oss stolta. 

 
 
§ 60 Sammanträdet avslutas. 
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