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§ 31 
 
Justerare 
 
Till att justera dagens protokoll väljs Kenneth Ohlsson. 
 
 
    
§ 32 
 
Inledning 
 
Kyrkoherde Gertrud Malmberg inleder sammanträdet med bön. 
 
 
 
§ 33 
 
Miljöbokslut 2021  Dnr P 2022-13 
(bilaga) 
 
Karin Molander, fastighet, informerar om miljöbokslut 2021. 
 
Miljö och tillgänglighetsrådet föreslår att klimatkompensera i enlighet med Svenska kyrkans 
policy. Förslaget är att för varje krona skall 50% gå till klimatprojekt för Svenska kyrkans 
internationella arbete. Resterande 50% till att minska den egna verksamhetens miljöpåverkan 
i form av 
 

- nya ugnar och spisar på barnhemmet i Uganda 
- utreda möjligheterna för solcellspaneler på St Mikaelsgårdens tak. 

 
Årets miljöbokslut visar att Uddevalla pastorat skall klimatkompensera sin genomförda 
verksamhet 2021 med 47 000 kr, en nedåtgående trend jämfört med 2020 ( 50 000 kr ) 
 
Kjell Grönlund tar upp frågan gällande vår resepolicy och yrkar på att denna ses över och att 
policyn har ett miljöperspektiv. 
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BESLUT 
 
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta 
 

- att godkänna miljöbokslut 2021. 
 

- att avsätta 47 000 kr, för klimatkompenserande åtgärder, enlig Miljö och 
tillgänglighetsrådets förslag ovan. 
 

- att resepolicyn ses över och att ärendet tas upp igen, i kyrkorådet. 
 
 
 

§ 34 
 
Agape – lägesrapport om verksamhetsuppföljning. 
(bilaga läggs till protokollet) 
 
Ordförande ger en lägesrapport. 
 
BESLUT 
 
Kyrkorådet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
 
 
§ 35 
 
Revisorer för av kyrkorådet förvaltade stiftelser  Dnr P 2022-9 
(bilaga) 
 
Bilaga är utskickad till dagens sammanträde 
 
BESLUT 
 
Kyrkorådet beslutar 
 

- enligt utskickat förslag. 
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§ 36 
 
Lägesrapport förskolan Diamanten 
 
Kyrkoherden och Administrativa chefen ger en lägesrapport gällande barn och personal och 
dess framtid. Planeringen flyter på enligt plan. 
 
Frågan ställs vad som händer med Förskolans lekplats? 
 
 
 
BESLUT 
 
Kyrkorådet beslutar 
 

- att frågan gällande lekplatsen tas upp längre fram, då vi har beslutat, vilken 
verksamhet som skall bedrivas i förskolans lokaler. 

 
- att tacka för informationen 

 
 

 
§ 37 
 
Förskolan Diamanten - staket 
 
Innan beslut togs om nerläggning av förskolans verksamhet, beslutades och beställdes ett 
staket, som skulle finnas runt förskolans altan, för att skapa lugn och trygghet, runt dess 
verksamhet. 
Beslut togs om inköp av staket i höstas. Beställningen gjordes klar och tanken var att staketet 
skulle vara monterat och klart innan vintern. Efter dialog med företaget och för att vinna lite 
tid, bestämdes att pastoratet skulle återkomma till företaget under våren. 
 
Då sedan beslut tog om nerläggning av förskolan, så är frågan, om staketet skall monteras 
eller ej. Företaget önskar nu få betalt för materialet och vill ha besked, om de skall montera 
staketet under våren. 
 
Det finns olika alternativ: 
Att staketet monteras enligt plan och beslut eller att kyrkorådet inhiberar tidigare beslut. 
Oberoende de två olika alternativen, behöver fakturan betalas till företaget, antingen med eller  
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utan arbetstid, för att montera. 
 
Sammanträdet ajourneras och återupptas igen. 
 
 
BESLUT 
 
 
Kyrkorådet beslutar 
 

- att inhibera dess tidigare beslut, att inte montera och sätta upp staketet, eftersom 
övervägande av ledamöterna anser detta, då vi inte i dagsläget är klara med vad som 
skall vara i lokalerna, Materialet till staketet förvaras i pastoratet tillsvidare och 
fakturan till företaget betalas. 

 
 
§ 38 
 
Rapport Miljö- och tillgänglighetsrådet 
 
Rådets ordförande informerar om att rådet haft möte den 2 feb 2022. 
 
Rådets ordförande informerar från mötet. 
Ett av ärendena från rådet är solidariskt altarbord. 
Frågan har diskuterats gällande vilka blommor som finns på kyrkans altare. Bakgrunden är att 
pastoratet numera själv står för alla blommor under den varma perioden på året. Vintertid är 
det svårare att få tag på snittblommor som uppfyller etiska och solidariska krav. Ett alternativ 
är att tex använda sig av torkade blommor, men det finns olika perspektiv och uppfattningar 
om detta. 
 
Miljö och tillgänglighetsrådet anser att pastoratet aldrig skall ha importerade blommor som 
altarblommor. 
 
 
 
BESLUT 
 
Kyrkorådet beslutar  
 
 

- att rekommendera församlingsråden att i möjligaste mån, använda sig av närodlade 
blommor. 
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- att tacka för övrig information 
 

 
§ 39 
 
Delegationsbeslut  Dnr P 2022-2 
(bilaga) 
 
Delegationsbesluten är utskickad som bilaga. Information i sin helhet finns hos kansliassistent 
Monica Olsson på kansliet. 
 
 
§ 40 
 
 
Kyrkoherdens information 
 
Kyrkoherden informerar över tänkt framtida organisation, då två av församlingscheferna inte 
kommer att fortsätta på sina tjänster som församlingschefer. 
Även översyn om samordningsuppdragen och kommunikation ses över. 
Kyrkorådet ställer sig positiv och kyrkoherden arbetar vidare med detta och återkommer. 
Dialog kommer att föras med ledningsgruppen, församlingsarbetslagen samt fackliga. 
Målet är att den nya organisationen är klar till hösten. 
 
Information ges också om det pågående projektet, Stefanos, gällande musikernas 
arbetstidsfördelning m.m 
 
 
BESLUT 
 
Kyrkorådet beslutar 
 

- att tacka för informationen 
 
 
 
§ 41 
 
 
Ordförandes information 
 
Ordförande informerar att han träffat församlingsrådet i Dalaberg. 
Dialog fördes om framtida verksamhet. 
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Han informerar också om att kyrkorådet ställer en extra ”pott” till förfogande, för att komma 
igång med uppstart, efter pandemin. 
 
Ordförande informerar om att alla i kyrkorådet har möjlighet att beställa en jacka och en 
pikétröja eller liknade, med Svenska kyrkan Uddevallas, logga på. 
Tag kontakt med kommunikatör Simeon Olander, gällande storlek och beställning m.m 
 
 
BESLUT 
 
Kyrkorådet beslutar  
 

- att tacka för informationen 
 

 
 
§ 42 
 
Administrativa chefen /ekonomens information 
 
  

- Pågående rekrytering av kommunikatör pågår 
 
 

- Det arbetas för fullt med bokslutsarbetet och en lägesrapport ges. 
 
 
BESLUT 
 
 
Kyrkorådet beslutar 
 

- att tacka för informationen 
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§ 43 
 
Övrigt    Dnr KAE 2022-1 
 
 
Upphandling - -exteriör restaurering av Uddevalla klocktorn 
(bilaga) 
 
 
BESLUT 
 
Kyrkorådet beslutar 
 

- att fastslå föreslagen budget för projektet på ca 824 000 kr inkl moms. 
 

- att upphandla anbudsgivaren Bygg Rex AB som entreprenör för projektet och som har 
lämnat det mest fördelaktiga anbudet utefter gällande anbudskriterier. 

 
- att uppdra åt kyrkorådets ordförande och kyrkoherde, att teckna avtal med 

ovanstående entreprenör. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapport från Agape World Ministries 2018-2020 

2018 var arbetsformerna för verksamheten väl etablerade, med ett Drop  In 
Center som fångade upp barn från gatan till en öppen daglig verksamhet med lite 
skolundervisning, hygien, samtal, mat, lek och pyssel samt tvätt av sina kläder. 
Efter några veckor eller månader blev det dags för intag på barnhemmet och då 
kunde 16-20 pojkar som var motiverade väljas ut och erbjudas plats. 

 

På barnhemmet stannade de i upp till sex månader och fick då gå i den egna 
skolan varje dag för att hitta sin nivå och repetera de kunskaper de redan fått i 

tidigare skolgång, ofta bara ett par år samt förbereda sig för återkomst till den 
vanliga skolan. 

 

 

De fick också öva sin sociala samvaro, återuppliva eller hitta en relation till Gud, 
lära sig att följa regler och ordningar, odla och sköta smådjur. Ofta bar de med sig 
olika sjukdomar och eftersom hygienen inte var bra spred de sig lätt till andra. 
Medicinska utgifterna blev ofta rätt höga. 

Bilag § 34
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Formellt arbetade föreståndaren Isaac Mwambu hårt på att få verksamheten 
godkänd av myndigheterna som började strama åt alla de verksamheter som 
vände sig till gatubarn av vilka vi fått bedömningar om att de är runt 30,000 i 
Kampala. Regeringen ville få bort dem som bara gav mat och på så vis hjälpte 
barnen att leva vidare på gatan. 

Myndigheterna satte upp 16 olika avgörande kriterier och Agape föll strax utanför 
ramarna, men fick tid på sig att utveckla de sista områdena. Samtidigt arbetade 
Agape vidare i samverkan med de social myndigheterna och skaffade 
vårdnadstillstånd för varje barn de tog hand om. Polisen och socialtjänsten såg en 
väl fungerande verksamhet och kom då och då med barn som ingen tog hand om 
och överlämnade dem i Agapes vård. 

2018 fick Agape äntligen en ny styrelse med kompetenta yngre personer som har 
egen erfarenhet av hjälpverksamhet av olika slag och i olika funktioner. Det har 
bidragit till att styrelsemötena har blivit mer dynamiska och erfarenheter från 
andra ställen påverkat verksamheten positivt. 

Det sista steget är ju integreringen i familj och skola på hemorten och det skedde 
också i samverkan med socialtjänsten. Det krävdes oftast ett aktivt sökande efter 
pojkarnas familjer och sedan att hitta lämplig familj att lämna honom i. Ofta hade 
de rymt pga föräldrarnas skilsmässa eller konsekvenserna av den, så det var inte 
så enkelt att göra en bra placering. Ibland har det blivit hos andra släktingar. 

Genom att Agape sedan stöder barnens skolgång ekonomiskt direkt till skolan får 
de en utomstående rapport om hur det går och bidrag utgår bara om de går i 
skolan. År för år blir det allt fler som finns i olika delar av landet och i olika skolor 
så ett mål är förstås att föräldrarna alltmer skall ta över ansvaret för sina barns 
utbildning i den mån de kan. 

Under den här perioden startades också föräldradagar som de föräldrar som haft 
barn på barnhemmet bjöds in till. Där undervisades och samtalades kring frågor 
om familjeliv och barnuppfostran. Det var mycket uppskattat. Tyvärr kom 
pandemin in och satte sådana träffar på paus.                          

I sin strävan att styra upp frivilligorganisationernas insatser blev också Agape 
tvingade att lägga ner Drop In Centrets verksamhet. Istället påbörjades under  
2021 det som man planerat och längtat efter under en tid, att starta upp en egen 
enkel yrkesutbildning. Nu fanns en tom lokal och lärare anställdes och ungdomar 
togs in, både flickor och pojkar. Dels sådana som gått igenom Agapes program 
och dels några fattiga ungdomar från omgivningen. Det senare för att skapa good 
will i grannskapet och för att ge dessa barn en chans i livet. 

Pandemin har förstås påverkat verksamheten till stor del. Matpriserna har gått 
upp och kostnaderna för transporter likaså. Bara hälften av passagerarna har varit 
tillåtna i bussarna så priserna har dubblerats. Personalen har vaccinerats och 
barnen har hållits på området för att hålla smittan borta och det fungerade trots 
stor spridning i samhället. 

Det stora problemet har varit stödet till skolavgifter som betalats ut och sedan 
har regeringen stängt alla skolor och inga pengar återbetalats. Alla har fått sin 
skolgång fördröjd och förlorat minst ett år.  

Under flera år har ca 40-45 pojkar per år fått göra resan från gatan tillbaka till 
familj och skola. Ca 80 har fått stöd att gå i skolan, en siffra som hållit sig ganska 
konstant under åren, med undantag för den sista pandemitiden. 

Agape har också under åren samverkat med andra frivilligorganisationer för stöd 
åt båda hållen, likaväl som med sociala myndigheter och polisen. 
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Vi ser fram emot 2022-23 

Det finns spännande planer för framtiden för Agape World Ministries. Ett nålsöga 
för att få verksamheten godkänd av staten var att det finns för litet utrymme för 
lek och sport på barnhemmet. Ett annat problem är att matpriser stiger och 
Agape inte kan dra in så mycket pengar till verksamheten av egen kraft. Bara lite 
grönsaksodling och djuruppfödning. 

 

 

En sömnadsutbildning skulle kunna ge lite inkomster och större odlingar skulle 
kunna bidra till matförsörjningen i detta bördiga jordbruksland. Därför har det 
funnits en dröm om att kunna köpa mark strax utanför Kampala där lämpliga hus 
skulle kunna uppföras och mark odlas. Då skulle också pojkarna kunna lära sig 
glädjen i att odla och få nya kunskaper att ta med sig hem. 

Med hjälp av bidrag från Second Hand i Uddevalla skall nu fler symaskiner köpas 
in för att utöka och stärka sömnadsutbildningen. Nu har också ekonomiska 
möjligheter genom en gåva från Second Hand i Uddevalla och ett arv yppats för 
att kunna införskaffa mark och planen framåt blir då att hitta en lämplig plats för 
etablering av barnhemsverksamheten på landsbygden. 

Då skulle scenariot kunna se ut så här: 

Fortsätta med att hitta pojkar i 8-14-årsåldern på gatorna genom samverkan med 
fältarbetare. Erbjuda plats för dem på barnhemmet utanför staden. Fortsatt stöd 
till skolavgifter för dem som passerat barnhemmet. Yrkesutbildning på olika 
områden för dem som inte kan eller vill fortsätta skolan eller har gått ut den. 

Med större faciliteter skulle verksamheten även kunna omfatta flickor på 
barnhemmet och inte bara i yrkesutbildningen. 

För att skapa inkomster kan platser erbjudas på barnhemmets egna skola för 
närboende barn, liksom platser på yrkesutbildningen. Sömnadskursen säljer t ex 
skoluniformer och andra produkter. Odling och husdjursuppfödning bidrar till 
hushållet i hög utsträckning. För detta behövs säkert någon anställd samt insatser 
av pojkar på barnhemmet och från yrkesutbildning i odling. 

Allt detta kommer att ta några år att bygga upp, med det skulle kunna göra 
verksamheten att rädda barn från gatan mer långsiktigt hållbar. Eftersom 
ledningen fungerar så väl finns det stora möjligheter att bygga vidare på det 
arbete som pågår på Agape World Ministries. 

Driftsstödet kommer att behövas också fortsättningsvis under överskådlig 
framtid, men en ökad självförsörjningsgrad är ett viktigt mål att sträva emot. 
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Fortsätta med att hitta pojkar i 8-14-årsåldern på gatorna genom samverkan med 
fältarbetare. Erbjuda plats för dem på barnhemmet utanför staden. Fortsatt stöd 
till skolavgifter för dem som passerat barnhemmet. Yrkesutbildning på olika 
områden för dem som inte kan eller vill fortsätta skolan eller har gått ut den. 

Med större faciliteter skulle verksamheten även kunna omfatta flickor på 
barnhemmet och inte bara i yrkesutbildningen. 

För att skapa inkomster kan platser erbjudas på barnhemmets egna skola för 
närboende barn, liksom platser på yrkesutbildningen. Sömnadskursen säljer t ex 
skoluniformer och andra produkter. Odling och husdjursuppfödning bidrar till 
hushållet i hög utsträckning. För detta behövs säkert någon anställd samt insatser 
av pojkar på barnhemmet och från yrkesutbildning i odling. 

Allt detta kommer att ta några år att bygga upp, med det skulle kunna göra 
verksamheten att rädda barn från gatan mer långsiktigt hållbar. Eftersom 
ledningen fungerar så väl finns det stora möjligheter att bygga vidare på det 
arbete som pågår på Agape World Ministries. 

Driftsstödet kommer att behövas också fortsättningsvis under överskådlig 
framtid, men en ökad självförsörjningsgrad är ett viktigt mål att sträva emot. 

 

 


