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Mötesdeltagare 

 
 

Ordinarie ledamöter: 
 

Kjell Svantesson 

Oddbjörn Ericsson 

Gunilla Olsson, ersättare för Hans Cederberg 
 

Catarina Raswill Antán, ersättare för Elvira Broddesson Ericsson 

Susanne Berglin, ersättare för Barbro Norberg 

Lars-Erik Granbacka 

Jon Olofsson 

Stefan Nilsson, ersättare för Per-Erik Eriksson 

Timo Andersson 

Elizabeth Gunnmo 

Örjan Eriksson 

Christin Sundvisson 

Hans-Olof Andersson 

 
 

Närvarande övriga: 
 

Ellenor Ågevall, sekreterare 
 

Daniel Hansson, Företagsliv, deltog på mötet till ca 12:15 

Lars Flensburg, Servicebyrån, deltog på mötet till ca 13:00 

Ulf Petersson, kyrkogårdschef Sydöstra Jämtlands pastorat, deltog på mötet till ca 14:00 
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§ 65. 

Sammanträdets öppnande 
 

Ordföranden förklarade mötet öppnat. Kyrkoherden inledde mötet med några bibelord, härrörande till 

den nyss gångna påsken och Kristus uppståndelse. Christin poängterade även vikten av att leva här 

och nu - att vara närvarande i det som sker. 

 
 

§ 66. 

Val av protokollsjusterare 

 

Stefan Nilsson utsågs att justera dagens protokoll. 

 

 

§ 67. 

Fastställande av dagordningen 

 

Dagordningen fastställdes. 
 

Kyrkorådet beslutade 

att fastställa dagordningen. 

 

 

§ 68. 

Föregående mötesprotokoll 
 

Samtliga hade tagit del av mötesprotokollet från den 15:e mars. 
 

Kyrkorådet beslutade 

att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 

 

 

§ 69. 

Ekonomi – bokslut från föregående år (se bilagor) 

 

• Daniel Hansson från Företagsliv gick igenom Fors-Ragunda, Håsjö och Bräcke- 

Revsunds pastorats bokslut, vilka samtliga var hämtade från årsredovisningarna. 

• Fokus låg på uppföljning från budget. Ett konstaterande är att pandemin påverkat samtliga 

bokslut överlag. 

• Inga frågor gällande Håsjö pastorats bokslut. 
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• En fråga uppstod gällande Fors och Ragundas pastorats överskott på 8,5 MKR, och hur 

mycket av detta som är finansiellt. Svaret från Daniel var att det handlar om en summa på ca 4 

MKR. 

• En fråga inkom även gällande Fors och Ragundas lån på 6 MKR och vad detta gällde. 

Pengarna användes till ett nytt personalutrymme för vaktmästeriet vid kyrkan i Pålgård. 

Lokalerna var utdömda och ett flerårigt arbete har pågått med nybyggnation. Totalt sett 

belastade den största summan begravningsverksamhetens konto. Lånet användes även till 

ljuskronor till Fors kyrka. 

• Fråga gällande Bräcke-Revsunds resultaträkning: En skuld på 1,13 MKR ligger kvar sedan 

2020. Frågan uppkom varför skulden ej är reglerad samt vad den gäller. Daniel återkommer 

kring denna fråga, men det är troligt att det handlar om branden på vaktmästeriet. 

• Lars Flensburg från Servicebyrån redovisade resultaträkningen för Brunflo, Marieby, 

Lockne och Näs pastorat samt Södra Jämtlands pastorat. 

• Inga frågor inkom gällande dessa pastorats bokslut. 
 

• Lars gick även igenom resultaträkningen för Sydöstra Jämtlands pastorat, som i dagsläget ser 

positiv ut. Stor bidragande del till detta är alla vakanta prästtjänster. 

• Bilagorna från samtliga resultaträkningar kommer att medfölja detta kyrkorådsprotokoll. 

 
 

Kyrkorådet beslutade 

att godkänna samtliga årsredovisningar, samt skicka vidare beslutet till kyrkofullmäktige. 

 
 

§ 70. 

Information/Rapporter 
 

• Kyrkoherden informerade: 

 
• På grund av meningsskiljaktigheter mellan SKAO och Kommunal kommer det att krävas 

vissa omförhandlingar gällande den personal som har kollektivavtal. Kommunal har varslat 

till strejk och medling pågår. Våra vaktmästare är inte uttagna i strejk, men får ej arbeta 

övertid. Det är även blockad mot nyanställningar. 

 
• Personalfrågor: Alla eventuella nyanställningar måste beslutas av kyrkorådet. Trots vakanser 

så är den totala budgeten begränsad. Pensionsavgångar närmar sig och det är viktigt att 

kyrkorådet tar höjd för att göra en plan gällande bemanningen. Tror att det är bra att 

kyrkorådet får bearbeta såväl budget som personalkostnader, och därefter se vilken nivå vi ska 

ligga på. Detta gäller flera områden av personalen. 

 
• Kommunikation: Extra teknisk utrustning för kommunikation har köpts in i samband med 
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sammanslagningen. Anders Gustavsson är kvar hos oss fram till juni månad, han har bland 

annat jobbat med att filma kyrkor och att uppdatera bildarkivet. Rekryteringskampanjen är 

fullföljd. Vi har tyvärr inte fått in några ansökningar, förutom en pensionerad präst som kan 

tänka sig att vikariera. Vi tar dock med oss all positiv respons som kampanjen bidragit till. 

Det kommer att behöva göras en analys av kommunikationen framöver, vad det kostar och 

hur detta ska bedömas. Detta gäller tex. den typ av annonsering som går ut i brevlådorna. 

Kommunikationsgruppen skulle behöva göra ett underlag och presentera för kyrkorådet. 

 
• Vi kan förmodligen få två pastorsadjunkter till oss, i januari och juni nästa år. 

 
• Det har påbörjats en arbetsmiljödialog i de olika arbetsområden. Framför allt med fokus på 

den organisatoriska sociala arbetsmiljön. Anna Hillgren kommer att åka ut i de nya 

arbetslagen och undersöka hur det fungerar, samt utifrån detta göra en sammanställning. 

 
• Det arbetas även med en beredskapsplan för det nya pastoratet. Det kommer dessutom att 

arbetas fram en krigsberedskapsplan. 

 
• Ett lönekartläggningssystem är framarbetat, där medarbetare läggs in och där det ska finnas en 

balans i lönesättningen. 

 

 

 
• Fastighetsutskottet informerade: 

 
Stefan Nilsson och Timo Andersson meddelade att de framför sin information under nästa 

kyrkorådssammanträde, när Hans Cederberg är på plats. 

 

 

 
• Kyrkogårdsutskottet, representerat av Jon Olofsson, informerade: 

 
Den 27:e april påbörjas en rundvandring i pastoratet med översyn av kyrkogårdar, detta med start i 

södra området. Utskottet har även arbetat fram olika rutiner gällande gravrätter. 

 

 
• Grundskötsel, Ulf Petersson informerade: 

 
Södra Jämtlands pastorat och Brunflo pastorat har haft grundskötsel sedan tidigare. Nu gäller samma 

regler angående grundskötsel för hela Sydöstra Jämtlands pastorat. Information och erbjudande om 

detta är utskickat till samtliga innehavare som berörs. Detta har härlett till många samtal till 

kyrkogårdsförvaltningen. Samtliga som har ringt och haft frågor har dock varit nöjda efter samtalen. 
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• Grafisk profil för Sydöstra Jämtlands pastorat 
 

Se §88. 
 

• Barnrättsperspektivet 

 
Det skall alltid tas hänsyn till barnrättsperspektivet när beslut fattas. Den punkten återkommer vi till 

under ett annat sammanträde. 

 
• Policy för representation 

• Riktlinjer för resor 

• Vision och policy för hållbarhetsarbete 

• Policy för kompetensförsörjning 

• Leasingbilar 

 
Samtliga dessa policys är under arbete och underlag kommer under ett senare möte. 

 

Kyrkorådet beslutade 

att lägga informationen från samtliga punkter till handlingarna. 

 

 

§ 71. 

Diskussionsfrågor 

 

Inga ärenden 

 

 

 
Beslutsärenden 

 
 

§ 72. 

EFS-ansökningar (se bilaga) 
 

AU föreslår kyrkorådet att låta respektive församlingsråd att besluta själva gällande samarbeten, samt 

att medel för detta ska tas av varje församlingsråds budget/”stimulanspeng”. Detta gäller alltså även 

EFS-ansökningar. 

Förslag ligger även på att församlingsråden tecknar avtalen, men i samråd med kyrkorådet. 
 

Kyrkorådet beslutade 

att de aktuella EFS-ansökningarna hanteras via Brunflo församlingsråd samt 

att församlingsråden tecknar samarbetsavtal efter att ha haft samråd med kyrkorådet. 
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§ 73. 

Delegationsordningen (se bilaga) 

 

Ett förslag på justerad delegationsordning presenterades. 

 
Kyrkorådet beslutade 

att anta förslaget gällande den justerade delegationsordningen. 

 
 

§ 74. 

Inköpspolicy (se bilaga) 

 

Inköpspolicyn fokuserar bland annat på att inköp i första hand ska göras lokalt. 

 
Kyrkorådet beslutade 

att bifalla förslaget till inköpspolicy. 

 

 
§ 75. 

Riktlinjer för begravningsverksamheten i Sydöstra Jämtlands pastorat (se bilaga) 

 
Ulf Petersson föredrog ärendet. Riktlinjerna påvisar hur begravningsverksamheten är organiserad, 

inklusive begravningsplatser osv. Dokumentet behövs fastställas för att därefter lämnas in till 

Härnösands stift. 

 
Kyrkorådet beslutade 

att bifalla förslaget till reglementet gällande riktlinjer för begravningsverksamheten, samt att 

skicka vidare beslutet till kyrkofullmäktige för fastställande. 

 

 
 

§ 76. 

Reglemente begravningsverksamheten (se bilaga) 
 

Ulf Petersson föredrog ärendet. Detta handlar om ett reglemente som skickas ut tillsammans med 

gravbreven. 

Kyrkorådet beslutade 

att bifalla förslaget gällande reglementet för begravningsverksamheten, samt att skicka vidare 

beslutet till kyrkofullmäktige för fastställande. 
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§ 77. 

Prislista gravskötsel (se bilaga) 

 

Information gavs gällande ny prislista för gravskötsel, gällande Sydöstra Jämtlands pastorat. 
 

Kyrkorådet beslutade 

att fastställa förslaget gällande prislista för gravskötsel, samt att skicka vidare beslutet till 

kyrkofullmäktige för fastställande. 

 

§ 78. 

Ljungå Kapell (se bilaga) 

 

SCA har överlåtit Ljungå kapell till Sydöstra Jämtlands pastorat. SCA kommer att betala en summa på 

500 000 kr till pastoratet. Dessa pengar ska användas till framtida fastighetsunderhåll av kapellet och 

ej förfogas av församlingen. 

Kyrkorådet beslutade 

att godkänna överlåtelsen av Ljungå kapell. 

 
 

§ 79. 

Dataskyddsorganisationen i Sydöstra Jämtlands pastorat (se bilaga) 

 

Det behöver bildas en ledningsgrupp samt en arbetsgrupp som arbetar med dataskyddsförordningen. 

Förslag har framtagits. 

 
Kyrkorådet beslutade 

att bifalla förslaget gällande de grupper som ska arbeta med dataskyddsförordningen. 

 

 

 
§ 80. 

Beslut ang. klädpolicy (se bilaga) 
 

Klara och tydliga riktlinjer gällande klädsel har funnits för samtliga förra pastorat, nu är detta 

sammanfogat till ett och samma dokument. Vaktmästarna har sett dokumentet och godkänt det. 

 
Kyrkorådet beslutade 

att anta förslaget till klädpolicy. 
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§ 81. 

Beslut ang. drivmedelsersättning (se bilaga) 

 

Arbetsgivarorganisationen har arbetat fram ett nytt förslag på summa till drivmedelsersättning; 4,20 / 

km. Detta gäller varje enskild anställd samt förtroendevald som har egen bil – med undantag för 

elbilar. 

 
Kyrkorådet beslutade 

att anta förslaget gällande drivmedelsersättning. 

 
 

§ 82. 

Beslut ang. möten på distans (se bilaga) 

 

Enligt kyrkoordningen skall kyrkofullmäktige fatta beslut om att möten kan genomföras på distans. 

 
Kyrkorådet beslutade 

att bifalla förslaget att kyrkorådet, kyrkofullmäktige samt församlingsråden kan ha sina möten 

på distans, samt att föreslå kyrkofullmäktige att besluta enligt förslaget. 

 

 
 

§ 83. 

Instruktion fastighetsutskottet (se bilaga) 

 

En instruktion är skapad gällande fastighetsutskottet och behöver fastställas av kyrkorådet. 

 
Kyrkorådet beslutade 

att anta förslaget gällande instruktion till fastighetsutskottet. 

 
 

§ 84. 

Beslut ang. Pilgrimsgruppens instruktion (se bilaga) 

 

Christin föredrog ärendet och berättade om pilgrimsprojektet, som är ett levande projekt som många 

vill engagera sig i. En pilgrimsgrupp är bildad i pastoratet och har träffats några gånger. Instruktionen 

för gruppen behöver dock fastställas så att de kan påbörja sitt arbete. 

 
Kyrkorådet beslutade 

att fastställa bifogad instruktion för Pilgrimsgruppen. 
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§ 85. 

Instruktion kyrkogårdsutskottet (se bilaga) 

 

En instruktion för kyrkogårdsutskottet är skapad och behöver fastställas av kyrkorådet. 

 
Kyrkorådet beslutade 

att fastställa bifogad instruktion för kyrkogårdsutskottet. 

 

 

 
§ 86. 

Alkohol- spel- och drogpolicy (se bilaga) 
 

En alkohol- spel- och drogpolicy är skapad och behöver fastställas av kyrkorådet. 

 
Kyrkorådet beslutade 

att fastställa bifogat förslag till policy. 

 

 

 
§ 87. 

Sponsringspolicy (se bilaga) 
 

En sponsringspolicy är skapad och behöver fastställas av kyrkorådet. 

 
Kyrkorådet beslutade 

att fastställa bifogat förslag till policy. 

 
 

§ 88. 

Förslag till kommunikationsplan (se bilaga) 

 

En kommunikationsplan är skapad och behöver fastställas av kyrkorådet. 

Denna kommer att, efter ytterligare dialog med AU, kompletteras med ett tillägg där det framgår hur 

vi hanterar kontakt med media. 

 
Framöver kommer det även finnas en tydlig plan för hur vi ska nå de målgrupper som vi kanske inte 

når i dagsläget. 

 
Kyrkorådet beslutade 

att fastställa bifogat förslag till kommunikationsplan. 
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§ 89. 

Beslut ang. bildande av en pilgrimsgrupp (se bilaga) 

 

AU föreslår kyrkorådet att anta förslaget om bildandet av en pilgrimsgrupp samt ge de ekonomiska 

förutsättningar som krävs. 

 
Kyrkorådet beslutade 

att fastställa bifogat förslag gällande bildande av pilgrimsgrupp. 

 

 

 
§ 90. 

Nya frågor 

 
• Christin nämnde verksamhetsuppföljningen som bör finnas färdig för avhandling den 10:e 

maj. 

 
• Kommentarer uppstod kring klädpolicyn: Förslag på att den utvärderas framöver – då ordet 

”kostym” är bortplockat och ersatt av uttrycket ”mörk klädsel”. Vad detta innebär kan 

behövas förtydligas i policyn framöver. 

Det behöver även förtydligas vad som är lämpligt gällande kyrkvärdars klädsel. 
 

Kyrkorådet beslutade 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

 

§ 91. 

Mötets avslutande 
 

Mötet avslutades kl. 14:51. 
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