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Mötesdeltagare 

Ordinarie ledamöter: 

Kjell Svantesson 

Oddbjörn Ericsson 

Hans Cederberg 

Elvira Broddesson Ericsson 

Barbro Norberg 

Lars-Erik Granbacka 

Jon Olofsson 

Lars Blixt, ersättare för Per-Erik Eriksson 

Timo Andersson 

Elizabeth Gunnmo 

Örjan Eriksson 

Christin Sundvisson  

Hans-Olof Andersson  

Ersättare: 

Susanne Berglin 

Kjell-Åke Andersson 

Närvarande övriga:  

Ellenor Ågevall, sekreterare  
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§25 

Sammanträdets öppnande 

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Därefter följde en inledning av kyrkoherden med några 

bibelord.  

 

§26 

Val av protokollsjusterare 

Till protokollsjusterare valdes Elizabeth Gunnmo. 

 

§27 

Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställdes, med tillägget ”Anställning komminister Oviken-Hackås”. (§43.) 

 

§28 

Information / rapporter 

  

1. Information från verksamheten 

 

Kyrkoherden informerade att: 

 

• Kansliet arbetar bland annat med nyorganisering av dokument i systemet, etablering av olika 

ordningar, främst gällande diarieföring och arkivering. Det arbetas även med att skapa en 

struktur över hur protokollen ska förmedlas ut till ledamöter och anställda.  

 

• Det kommer snart vara möjligt att boka dop via nätet. Finns också planer på arbete kring 

dopuppföljning.  

 

• Ledningsgruppen har haft diskussioner kring ekonomiskt bistånd och hur detta ska 

handläggas, exempelvis gällande orgelskötsel. Det har även kommit upp frågor om jäv, vilket 

det redan beslutats kring.  

 

• Vi ska annonsera efter komministrar. Christin visade ansökningsfilmen som kommer att visas 

på Facebook. Vi kommer även att annonsera i Kyrkans tidning och i ÖP-magasin.  

 

• Begravningsadministratörerna har en önskan att få träffa de lokala begravningsbyråerna, för 

att diskutera gränserna mellan dessa och oss som kyrka.  

 

 
2. Fastighetsutskottet 

 

Hans Cederberg informerade att fastighetsutskottet har haft två möten. De kommer att ses på tisdagar 

före AU:s möten. Utskottet kommer att vara i Svenstavik nästa gång och då ägna sig åt den kyrkan. 
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Hans poängterar att det är viktigt att informationen kring fastigheter går via fastighetschefen till FU. 

En fråga som kommer att hanteras i närtid är ett uppsagt hyresavtal i Borgvattnet.  

 

 
3. Begravningsutskottet 

 

Jon Olofsson informerade att begravningsutskottets första möte blir den 23:e februari. De kommer då 

att diskutera grundskötsel för gravrätter, avgifter för desamma samt hur många år kostnaden ska 

fördelas på.  

 

 

 

4. Utbildning för kyrkorådet med Nils Nordung  

 

Ordföranden informerade att kyrkorådets arbetsutskott har föreslagit att anta offert för två halvdagars 

utbildning i att vara kyrkoråd. Utbildningen är för de ordinarie ledamöterna i kyrkorådet. Tanken är att 

det ska vara en för- och eftermiddag någon gång i april – maj. 

 
 

5. Syftesparagrafen 

 

 

Kyrkoherden visade en PowerPoint över ”Syftesparagrafen”, som handlar om vårt uppdrag i 

kyrkorådet samt församlingens uppdrag. 

 

 
 

6. Kommunikationsplan 

 

Kyrkoherden visade och beskrev kommunikationsplanen för Sydöstra Jämtlands pastorat. 

Kommunikationsplanen kommer så småningom att finnas tillgänglig för allmänheten. 

 

 

Kyrkoherden uppmuntrade till att informera och annonsera lokalt gällande det nya pastoratet, men att 

samtidigt involvera de kommunikationsansvariga så att det blir rätt grafisk profil. Flera av 

ledamöterna påpekade att det är viktigt att det bör gå ut till hela pastoratet att församlingarna jobbar på 

som tidigare men med fler resurser. 

 

 
 

7. Församlingsinstruktionen 

 

Kyrkoherden visade beskrivande PowerPoint över församlingsinstruktionen – vad den är och vad den 

ska innehålla.  

 

Christin kommer under senare delen av våren ta kontakt med Göran Lundstedt från stiftet och 

tillsammans med honom starta upp utveckling av vår församlingsinstruktion. Detta arbete bör såväl 

förtroendevalda som anställda vara delaktiga i och samtidigt tänka igenom sin målbild enligt GUDM.  
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8. Ny revisor efter Monica Göthesson 

 

Ordföranden informerade: Ny revisor måste utses under kyrkofullmäktige. Valberedningens 

ordförande har fått informationen.  

 

Kyrkorådet beslutade  

att lägga informationen till handlingarna.  

 

 

§ 29.  
Ekonomi.  

Ett arv för har skänkts till Stuguns och Hällesjö kyrkor, med 30 000 kr till vardera kyrka. Pengarna är 

skänkta för utsmyckning och dylikt.  

Kyrkorådet beslutade  

att lägga informationen till handlingarna.  

 

§ 30.  
Personal.  

Kyrkoherden uttryckte att hon upplever att arbetslagen i det nya pastoratet fungerar bra. Det är 

förhandlat med vision och KyrkA om årsarbetstid och möjligheten att ta ut timbank.  

Ledningsgruppen träffas var fjortonde dag, och utöver detta har Christin telefonkontakt varje torsdag 

med dem.  

Det har beslutats om en skyddskommitté. Denna består av:  

Från Kommunal: Joakim Kangasharju, Håkan Malmberg samt en ännu ej utsedd representant från 

södra området.  

Hans Åke Grinde från Vision,  

Katarina Montonen från KyrkA  

samt en ännu ej utsedd representant från Lärarförbundet.  

Arbetsgivaren kommer att ha fem representanter till skyddskommittén; Christin Nygren-Sundvisson, 

Ulf Petersson, Kristian Edelsvärd, Anna Hillgren och Jon Olofsson.  

Planen är tre sammanträden per termin.  

 

Christin har sökt bidrag från stiftet för Ulrika Nordin, som läser till församlingspedagog.  

Kyrkorådet beslutade  

att lägga informationen till handlingarna.  
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§ 31.  
Diskussionsfrågor 

 

1. Personalförmåner      
 

Diskussion fördes kring personalförmåner, vilket ledamöterna var överens om är mycket viktigt.  

Förslag på att gå igenom tidigare dokument över personalförmåner och utifrån dessa skapa ett nytt 

arbetsunderlag.  

 

Kyrkoherden informerade kring budgetering för arbetslagens fika, samt förslag på en årlig 

friskvårdsdag för hela arbetslaget.  

 

Kyrkorådet beslutade  

att lägga informationen till handlingarna samt att AU ska komma med ett heltäckande förslag 

till nästa kyrkoråd.  

 
 

2. Vem ansvarar för att beslut som tas i KR verkställs?  

 

Frågan uppkommer med anledning av att ordföranden blivit kontaktad av vår revisor, gällande en 

firma som skulle anlitas men som inte fått någon signal gällande detta.  

 

Kyrkoherden menade att det är hon som ska ta ansvaret. Hon kommer framöver att sitta tillsammans 

med sekreteraren och gå igenom kyrkorådsprotokollet för att därefter skicka vidare protokollsbeslut 

till de berörda. Det kan även vara bra om AU har en punkt under sina sammanträden som heter 

”uppföljning av fattade beslut”.  

 

Kyrkorådet beslutade  

att lägga informationen till handlingarna. 

 

§ 32. Förslag arvoden utskottsordföranden 

När arvoden fastställdes så togs inte hänsyn till det arbete som blir i inledningen av det nya pastoratet 

när det gäller ordförande i de två utskott som har bildats. Därför föreslår AU att dessa arvoden justeras 

till att bli lika med arvodet i AU – det vill säga 25% av inkomstbasbeloppet 17,750:-/år. 

 

Förslag till beslut: Att Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta enligt förslaget och att beslutet 

skall gälla från den 1 januari 2022. 

 

Kyrkorådet beslutade  

att föreslå kyrkofullmäktige att besluta enligt förslaget.  
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§ 33.  

Ledamot till regionala samrådsgruppen för det kyrkliga kulturarvet i Härnösands stift; perioden 
2022–2025 

AU föreslår kyrkorådet att godkänna att Ellenor Ågevall får ingå i gruppen. 

 

Kyrkorådet beslutade  

att godkänna att Ellenor Ågevall får ingå i gruppen.  

 

§ 34.  

Fastställande av mötesplan för 2022 

Förslag enligt bilaga 

 

Kyrkorådet beslutade  

att fastställa mötesplanen enligt bilagan. 

 

 

§ 35.  
Fastställande av syfte och mening med församlingsrådens anslag, förslag från 
interimsstyrelsen: 

Kyrkoherden läste upp förslaget i sin helhet: 

”Den verksamhet som ska bedrivas ska finnas i budget. Det anslag som församlingsråden erhållit att 

fritt disponera ska ses som stimulansmedel för att pröva nya idéer som uppstår under året eller för 

oförutsedda verksamhetskostnader. Då det rör verksamheter planeras det i samråd med 

verksamhetspersonalen. Medlen kan också användas för sponsring.”  

 

Kyrkorådet beslutade  

att fastställa förslaget gällande syfte och mening med församlingsrådets anslag 

 

§ 36.  

Fastställande av förslag till befattningsbeskrivningar (se bilaga) 

Kyrkoherden visade förslag på ”Befattningsbeskrivning Sydöstra Jämtlands pastorat” med några 

exempel från olika arbetsområden.  

Informerade även kring hur övertid kan godkännas i efterhand, vid behov av snabb utryckning.  

Kyrkorådet beslutade  

att fastställa förslaget till befattningsbeskrivningar.  

 

§ 37.  
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Fastställande av förslag till tjänsteförteckningar (se medföljande bilaga) 

Kyrkoherden visade och förklarade bilagan.  

 

Kyrkorådet beslutade  

att fastställa förslaget till tjänsteförteckningar.  

§ 38.  

Utse förtroendevald i skyddskommitté 

Arbetsutskottet föreslår att Jon Olofsson representerar de förtroendevalda i skyddskommittén. 

 

Kyrkorådet beslutade  

att utse Jon Olofsson som representant till skyddskommittén.  

 

§ 39.   

Barnrättsperspektivgrupp  

Arbetsutskottet föreslår att gruppen formellt fortsätter sitt arbete, att ersättning betalas ut enligt 

arvodesreglementet, samt att Lennart Berggren ingår som förtroendevald. Denna grupp kommer att 

beskrivas mer ingående under nästa kyrkoråd.  

 

Kyrkorådet beslutade  

att utse Lennart Berggren som representant i Barnrättsperspektivgruppen.  

 

§ 40.  

Fotografering av kyrkogårdar och fastigheter (se bilaga) 

En offert har lämnats gällande 360-graders fotografering av våra kyrkogårdar och fastigheter, för att 

så småningom använda på hemsidan. Arbetsutskottets förslag är att kyrkorådet antar den offert som 

lämnats. 

 

Kyrkorådet beslutade  

att anta den offert som lämnats gällande fotografering av kyrkogårdar och fastigheter.  

 

§ 41.  
Arvode för anställda som har förtroendeuppdrag. 
 

Arbetsutskottet har diskuterat frågan och föreslår att anställda som har förtroendeuppdrag har rätt till 

arvode. Om arbetet inte kan omdisponeras ska tjänstledighet begäras samt ersättning för förlorad 

arbetsinkomst. 

 

Kyrkorådet beslutade  

att fastställa förslaget. 
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§ 42.  
Terminalglasögon (se bilaga) 

 

Förslag på att medarbetare som har mer än en timmes dagligt arbete vid bildskärm ska erbjudas 

terminalglasögon, till en maxkostnad. AU föreslår kyrkorådet att besluta enligt förslaget (se bilaga). 

 

Kyrkorådet beslutade  

att fastställa förslaget gällande terminalglasögon.  

 

 

§ 43.  
Anställning av komminister Oviken-Hackås 

 

Kyrkoherden föreslår att vi anställer Kristin Knutsson som komminister i Oviken-Hackås och att 

Christin föreslår lön samt anställningsdatum, vilket blir tidigast i juni månad.  

 

Kyrkorådet beslutade  

att fastställa förslaget gällande anställning av Kristin Knutsson. 

 

 

§ 44. 
Frågor från Stuguns församlingsråd via Lars-Erik Granbacka 

1. Hur har informationen gått ut till kyrkoråden och församlingarna i de tidigare 

pastoraten gällande ärenden som inte har hunnits göras färdiga? 

Hur samlar vi upp dessa ärenden och fördelar i nya kyrkorådet och de nya 

utskotten? 

 

Kyrkoherden menade att det i dagsläget inte finns någon sådan förteckning, men att det måste finnas 

en form framöver för att lyfta dessa ärenden i de nya församlingsråden samt i kyrkorådet.  

 

Det poängterades från Hans Cederberg att tidigare ärenden ofta gällt fastigheter, och att dessa ärenden 

har från hans församlingar skickats vidare till fastighetsansvarig.  

 

F.d. Håsjö pastorat har försökt se till att ärendena följt med till interimsstyrelsen.  

 

Ordföranden ber att fastighets- samt arbetsutskottet tar med frågan och kollar upp om det finns 

ärenden kvar som följas upp.  

 

Kyrkorådet beslutade 

att ta frågan vidare till fastighets- samt arbetsutskottet. 
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2. Det verkar vara en snedfördelning mellan församlingarna i den östra delen – 

några församlingar har fått gudstjänst alla veckor medan andra har fått var 

tredje vecka. Vad beror detta på, och varför har ingen förklaring funnits att få 

från ansvariga? 

 

 

Kyrkoherden förklarade att det varit mycket att hantera i början av pastoratsbildningen. Hon menade 

att gudstjänstplaneringen säkert kan bli bättre justerad i framtiden och är öppen för att samråda kring 

detta med såväl verksamhetschef som församlingsråd. Personalbristen är dock ett bekymmer, men det 

är ett alternativ att använda sig av veniater.  

 

Kyrkoherden visade därefter en sammanställning över hur ofta vi firar gudstjänster i alla våra 

församlingar, för att visa hur det är uträknat – dvs. utifrån antalet medlemmar/invånare i 

församlingarna.  

 

Lars-Erik tar med svaren på sina frågor tillbaka till församlingsrådet.  

 

 

Kyrkorådet beslutade 

att lägga informationen till handlingarna.  

 

 

§ 45. 
Övriga frågor 

 

Jon Olofsson undrade över delegering till församlingsråden gällande blomster- och minnesfonder. Tar 

på egen hand frågan vidare till AU.  

 

Lars Blixt önskar klargörande gällande mandat över ett skogsskifte som Borgvattnets församling äger. 

Ordföranden menar att det behöver fattas beslut kring detta, med en särskild delegation för ansvaret 

över skogsskiftet.  
 

Kyrkorådet beslutade 

att lägga informationen till handlingarna.  

 

 

§ 46. 

Avslutning 

 

Ordförande avslutade mötet. 

 

Mötet avslutades 20:30. 
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