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MÖTESINSTANS PARAGRAFER 

Kyrkorådet §§ - 47-64 

DATUM FÖR MÖTET  TID PLATS 

15 mars 2022  18:00 – 20:30 Digitalt, via Teams 

NÄRVARANDE 

Se separat sida 

Sammanträdesprotokoll 
  

Utses att justera: Oddbjörn Ericsson 

 
Justeringens plats 
och tid: Digitalt, under vecka 12 

 

Underskrifter: Sekreterare  

 Ellenor Ågevall 

 Ordförande  

 Kjell Svantesson 

 Justerare  

 Oddbjörn Ericsson 
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Mötesdeltagare 

Ordinarie ledamöter: 

Kjell Svantesson 

Oddbjörn Ericsson 

Hans Cederberg 

Elvira Broddesson Ericsson 

Barbro Norberg 

Lars-Erik Granbacka 

Jon Olofsson 

Per-Erik Eriksson 

Timo Andersson 

Elizabeth Gunnmo 

Örjan Eriksson 

Christin Sundvisson  

Hans-Olof Andersson  

Ersättare: 

Susanne Berglin (med till 19:30) 

Stefan Nilsson  

Kjell Åke Andersson 

 

Närvarande övriga:  

Ellenor Ågevall, sekreterare  

Lars Flensburg från Servicebyrån, med på mötet fram till § 52. 

Per-Olov Olsson, IT-ansvarig, med på mötet fram till § 53. 
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§ 47.   
Sammanträdets öppnande 

Ordföranden förklarade mötet öppnat. Kyrkoherden läste därefter några bibelord, denna gång för att skänka 

en tanke till det pågående kriget i Ukraina.  

 

§ 48.  
Val av protokollsjusterare 

Oddbjörn Ericsson utsågs att justera dagens mötesprotokoll.  

 

§ 49.  
Fastställande av dagordningen  

I dagordningen tillkom punkten ”Engagemang kring kriget i Ukraina”. § 59 utgick eftersom den 

behövde beredas ytterligare i AU.  

Kyrkorådet beslutade  

att fastställa dagordningen. 

 

§ 50.  
Föregående mötesprotokoll  

Samtliga hade tagit del av möteprotokollet från den 15 februari. 

Kyrkorådet beslutade  

att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 

 

§ 51.  
Information om fondinnehav och villkorade bidrag. Lars Flensburg föredrog ärendet 

Lars informerade kring pastoratets olika fonder och placeringar samt värdet på dessa.  

En mer detaljerad bild önskas, för att säkerställa att vi inte har någon koppling till Ryssland. Det 

handlar alltså om ett moraliskt ställningstagande med tanke på omständigheterna i Europa.  

Frågan ställdes huruvida vi kan använda avkastningen på fonderna på ett sätt som gynnar 

församlingsborna. Frågan behövs tas i ekonomiutstkottet inför nästa budgetarbete.  

Lars visade även vilka villkorade bidrag/gåvor som finns i pastoratet. För att pengarna ska kunna tas 

med i bokföringen måste det vara tydligt var medlen ska gå. Det är även viktigt att det tas ett eget 

möte för stiftelsen, utanför församlingsrådet.  

Kyrkorådet beslutade  

att lägga informationen till handlingarna. 



 
 

 

 
MÖTESINSTANS 

Kyrkorådet 

 

 
4 

 

§ 52.  
Information om våra digitala system. Per-Olov Olsson föredrog ärendet 

Per-Olov Olsson gick igenom digitala frågor, främst kring Outlook, men även gällande Teams och lite 

kort kring E-meetings. I informationen betonades att det är bra om alla som har möjlighet använder 

sina svenskakyrkan-mailadresser. 

Kyrkorådet beslutade  

att lägga informationen till handlingarna. 

 

§ 53.  
Information/Rapporter 

1. Rapport från kyrkoherden, som föredrog ärendet: 
 

Christin informerade att hon för tillfället arbetar med semesterönskemålen. På grund av prästbristen 

kan det vara svårt att få ihop sommarschemat, men hon ska ha diskussion med kontraktsprosten för att 

se om vi kan få stöttning från andra församlingar. Ett tjänstebiträde kommer att anställas. I östra 

området är en kantorsvikarie anställd på halvtid för semesterperioden.  
   

Hemsidan är nu tillgänglig för allmänheten och där finns en reklamfilm kopplat till 

rekryteringsprocessen. I Kyrkans tidning utkommer annons ut nu på torsdag. 

 

Gällande Brunflo församling har det samråtts med EFS om att sluta avtal. 

 

Den 27:e mars blir det kyrkoherdemottagning med gudstjänst i Revsund. Kyrkbuss kommer avgå från 

östra och södra delen. Det kommer även att skickas ut en inbjudan till efterföljande middag.  

 

Christin kommer att ha semester i två veckor, från den 28 mars och framåt. Olof Roos går under denna 

period in som vikarierande kyrkoherde.  

 

Nu på fredag kommer Christin att delta i möte med fältprosten, gällande det nya säkerhetsläget.  

 

 
 

2. Fastighetsutskottet. Hans Cederberg föredrog ärendet. 

 

Fastighetsutskottet hade sitt tredje möte förra veckan. De var då i Svenstakyrkan och lade fokus på 

planer och projekt gällande just den byggnaden. FU kommer att samla in information gällande 

önskemål kring restaurering av kyrkan. Detta från personalgruppen samt församlingsrådet i Berg, för 

att därefter sammanställa och rapportera till kyrkrådet.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
MÖTESINSTANS 

Kyrkorådet 

 

 
5 

 
3. Begravningsutskottet. Jon Olofsson föredrog ärendet.    

 

Begravningsutstkottet hade sitt första möte den 23/2 i Brunflo. Det talades bland annat en del om 

Ljungå kapell och den lantmäteriförrättning som pågår där. Övriga punkter som togs upp under mötet 

kommer att avhandlas under nästa kyrkorådssammanträde. Det gäller bland annat höjning av 

grundskötselavgiften samt frågor kring blomplantering.  

 
 

4. Instruktioner för utskotten   
 

Detta är under arbete. Varje utskott ska ta fram sina egna instruktioner, som sedan fastställs av 

kyrkorådet.  

 

 

5. Delegering till församlingsråden    

 

Det måste finnas en tydlig intstruktion gällande deligering till församlingsråden. Det finns framtagna 

förslag för detta som kommer att diskuteras i AU den 31:a mars. 

 
 

6. Sponsring- vilka principer skall gälla 

 

Det måste finnas en enhetlig policy för detta. Den ska arbetas fram.  

 

 

7. Inköpspolicy     
 

Denna policy behöver kompletteras, och kommer att tas upp igen under nästa möte.  

 

 

8. Klädpolicy, kyrkoherden föredrog ärendet.   

      
Klädpolicyn är inte helt färdig, men på gång. En lista gällande vad som ingår enligt avtal är skapad. 

Även denna skall behandlas i AU.  

 

 

 

9. Hyra av lokaler. Hans Cederberg föredrog ärendet.     
 

Hans förklarade att målsättningen med lokalhyrorna är att det ska vara lika principer, men att det finns 

ett antal lokala avvikelser, som exempelvis lokala avtal, lokalstorlek etc.  

 

De lokalhyror som funnits tidigare i de gamla pastoraten ligger kvar tills vidare – med undantag för 

dopfika och minnesstund. Diskussion uppstod kring detta, och det bestämdes då att frågan skulle 

återupptas under paragraf 63.    
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10. Information om det nya pastoratet i resp. kommun  
 

Det kan vara en bra idé att informera exempelvis kommunledningen, men även andra lokala instanser, 

gällande bildandet av Sydöstra Jämtlands pastorat. Detta för att öka kunskapen kring kyrkan och det 

nya pastoratet. Det kommer att plockas fram ett förslag till detta framöver.  

 

Förslag kom upp att på att lägga fram informationen i tex. ett kommunfullmäktige.  

 

 
11. Befattningsbeskrivning för kyrkoherden 

 

Denna är nu fastställd av arbetsutskottet.  

 

12. Kyrkoherdemottagning 27 mars i Revsund  
   

Ärendet redan föredraget, se § 53 .1.  

 

 
13. Pilgrim. Hans och Christin föredrog ärendet.  

 

I Bräcke-Revsund fanns tidigare ett projekt;”Pilgrim utan gränser”. Barbro Norberg och Hans 

Cederberg har jobbat med detta som förtroendevalda och bland annat haft samarbete med 

hembygdsföreningar. Intentionen är att projektet ska fortgå, men i det nya pastoratet.  

 

Christin har skickat in ansökan till Länsstyrelsen för underhåll av två vägar som är en del av 

Pilgrimsleden.  

 

Det är bra om det bildas en grupp som vill arbeta med denna typ av frågor.  

 

 

14. Biskopsvisitation  
 

Det är planerat en biskopsvisitation i pastoratet. Den kommer att äga rum under februari 2024.  

 
 

15. Beredskapsplan. Kyrkoherden föredrog ärendet.  

 

Det ska beslutas om en samverkansplan som rör hela stiftet. Det behövs även skapas en kris- och 

beredskapsplan för vårt nya pastorat.  

 

Pastoratets skyddskommitté kommer att ha sitt första möte på torsdag.  

 

 

 
16. Kyrkorådsutbildning 23–24 maj    

 

Inbjudan till denna utbildning har gått ut till alla berörda. Den kommer att äga rum i Persåsen.  
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Kyrkorådet beslutade  

att lägga informationen från samtliga sexton punkter till handlingarna. 

 

§ 54.  
Ekonomi 

Ordföranden informerade att inga nya punkter tillkommit under denna paragraf. Vi väntar in boksluten 

från de gamla pastoraten.  

Kyrkorådet beslutade  

att lägga informationen till handlingarna. 

 

§ 55.  
Personal. Kyrkoherden föredrog ärendet. 

Christin informerade att SKAO har sagt upp avtalet och att ingen lönerevision är påbörjad.  

Kyrkorådet beslutade  

att lägga informationen till handlingarna. 

 

§ 56.  
Diskussionsfrågor 

Inga nya frågor under denna paragraf. 

 

Beslutsärenden: 

 

§ 57.  
Byte av namn på utskott 

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet att besluta att begravningsutskottet byter namn till 

kyrkogårdsutskottet. 

 

Kyrkorådet beslutade  

att anta förslaget att byta namn på begravningsutskottet till kyrkogårdsutskottet. 
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§ 58.  
Policy ang. Jäv 

AU föreslår KR att fatta beslut att anta förslaget till policy ang. jäv (se bilaga) 

 

Kyrkorådet beslutade  

att fastställa policyn ang. jäv. 

 

§ 59.  
EFS-ansökningar 

(Paragrafen utgår då ärendet behöver beredas ytterligare i AU.) 

 

§ 60.  
Ansvarig för skogsskifte i Borgvattnet 

AU föreslår kyrkorådet att fatta beslut att utse Lars Blixt som ansvarig för det aktuella skogsskiftet. 

 

Kyrkorådet beslutade  

att anta förslaget att utse Lars Blixt som ansvarig för skogsskiftet i Borgvattnet. 

 

§ 61.  
Äskande om medel för Svenstakyrkan, Hans Cederberg föredrar ärendet. Se bilaga. 

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet bifalla förslaget enligt bilaga. Ärendet skickas till 

kyrkofullmäktige för avgörande. 

 

Kyrkorådet beslutade  

att bifalla förslaget enligt bilaga, samt skicka ärendet vidare till kyrkofullmäktige. 

 

§ 62.  
Personalförmåner 

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet att bifalla förslaget ang personalförmåner för anställda inom 

Sydöstra Jämtlands Pastorat. 

  

Kyrkorådet beslutade  

att bifalla förslaget gällande personalförmåner för anställda inom Sydöstra Jämtlands pastorat, 

med kompletteringen att friskvårdstimmen är en halvtimme för halvtidsanställda. 
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§ 63.  
Nya frågor  

1.Begravning av icke tillhörig. Kyrkoherden föredrog ärendet:  

 

Kyrkorådet behöver besluta om summa för begravning om kyrkoherden av pastorala skäl säger ja till 

begravning av icke-kyrkotillhörig. Förslag på en summa av clearingkostnaden x 3.  

Kyrkorådet beslutade  

att ta ett principiellt beslut att ta den föreslagna summan vid denna typ av begravningar. 

 

2.Lokalhyror:  

Förslag på att ej ta ut hyror för uthyrning av lokal vid dopfika och minnestunder.  

Kyrkorådet beslutade  

att bifalla förslaget att ej ta ut någon hyra vid dopfika eller minnesstund.  

 

3.Kriget i Ukraina. Kyrkoherden föredrog ärendet:  

 

Vad är vårt uppdrag som kyrka gällande kriget i Ukraina och hur kan vi bistå till de krigsdrabbade? 

Christin informerade att det har kommit propå från Östersunds kommun där de inventerar vad olika 

organisationer kan bidra med. Har skickat ut frågan i arbetslagen. Vi kan ej upplåta lokaler, men vi 

kan erbjuda stöd och hjälp på annat sätt i sammanhanget. Det finns en sida på Kyrknätet, nationell 

nivå, som handlar om hur man kan bistå.  

 

4.Fråga gällande församlingsrådens ”egna” pengar. Vad får medlen användas till?  

 

Kyrkoherden läste upp vad som står i stadgarna och förtydligade tanken kring pengarnas 

användningsområden.  

 

5.Fråga gällande dop och begravning:  

 

Förslag inkom att vi även ska tillkännage vilka som är döpta, i våra tillkännagivanden i samband med 

gudstjänst. 

 

 

 



 
 

 

 
MÖTESINSTANS 

Kyrkorådet 

 

 
10 

6.Laddstolpar. Hans Cederberg föredrog ärendet:  

 

Hans informerade gällande de laddstolpar för elbilar som ska sättas upp. Målsättningen är att de ska 

sättas upp på de flesta ställena i pastoratet.  

 

7.Revsunds församling:  

 

Hur löste sig frågan gällande snöskottning till privatpersoner? Jon tar med sig frågan till 

kyrkogårdsutskottet.  

Kyrkorådet beslutade  

att lägga informationen från samtliga punkter till handlingarna. 

 

§ 64.  

Avslutning 

Ordföranden avslutade mötet ca 20.30.  
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