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Kyrkorådet 2 §§ 11–28 

PLATS DATUM FÖR MÖTET 

Petrigården 2022-03-01 

 TID FÖR MÖTET 

   17.00 – 19.30 
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Sammanträdesprotokoll 
  

Utses att justera: Eva-Lil Olofsson 

 
Justeringens plats och 
tid: Nederluleå församlings expedition V9 

 

Underskrifter: Sekreterare 

 

 

 

 

 

 Patrik Samin 

 Ordförande 

 

 

 

 

 

 Catarina Grönlund 

 Justerare 

 

 

 

 

 

 

 Eva-Lil Olofsson 
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Mötesdeltagare 

Anita Johansson Hallin (s) 

Carolina Söderberg (POSK) 

Catarina Grönlund, ordförande (BorgA)  

Celina Falk (POSK) 

Conny Sundström (kr)  

Eva-Lil Olofsson (s) 

Nora Kemi (s) 

Urban Wikström (c) 

Helena Öberg (s) 

Agneta Olofsson (ViSK) 

 

 

Magnus Lind, Vikarierande kyrkoherde 

  

  

Närvarande ersättare 

Anna-Maria Grönlund (POSK) 

Ann-Sofi Öberg (BorgA) 

Anette Asplund (FK) 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 
Patrik Samin, Kanslichef 
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§ 11 Sammanträdet öppnas  

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat. Närvaro enligt lista ovan. 

§ 12 Justering 

Eva-Lil Olofsson utses till att justera protokollet. Kanslichef meddelar när protokollet är klart för 

justering. 

§ 13 Fastställande av dagordning 

Dagordningen följer utskickad kallelse.  

 

Kyrkorådets beslut 

Kyrkorådet fastställer dagordningen.  

§ 14 Begravningsverksamheten 

Ordförande i kyrkorådet går igenom delegationsprotokoll för begravningsverksamheten. 

– Delegationsprotokoll pågående gravrätter dnr BV2021-1-8.1. 

– Delegationsprotokoll förnyelse av gravrätt dnr BV2021-2-8.1. 

– Delegationsprotokoll godkända gravvårdar dnr BV2022-3-8-1 

 

Ett inkommande meddelande delges kyrkorådet som behandlar bilkörandet på kyrkogården. 

Arbetsutskottet anser att detta är ett enstaka ärende och att inga åtgärder är nödvändiga för tillfället. 

Kyrkorådets reflektioner 

Chefen för begravningsverksamheten får återkoppla till personen som har skickat in brevet och 

bevaka om det kommer in fler synpunkter från allmänheten. 

Kyrkorådets beslut 

Kyrkorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna.  
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§ 15 Kyrkofullmäktiges arbetsordning DNR F2022-35 

I kyrkoordningen 3 kap. beskrivs kyrkofullmäktiges uppdrag i församlingen. Lokala kompletterande 

riktlinjer beskrivs i en arbetsordning som beslutas av kyrkofullmäktige. Kanslichefen har granskat 

nuvarande riktlinjer och justerat materialet utifrån nuvarande kyrkoordning. 

Kyrkorådets reflektioner 

Ledamot Anette Asplund undrar om det är stora förändringar. Kanslichefen svara att det är små 

justeringar och rensning av text som finns reglerat i kyrkoordningen. 

 

Kyrkorådets beslut 

Kyrkorådet beslutar att fastställa kyrkofullmäktiges arbetsordning för beslut i kyrkofullmäktige. 

§ 16 Kyrkorådets arbetsordning DNR F2022-36 

Arbetsordning gäller för kyrkorådets arbete i Nederluleå församling och beskriver styrelsens 

uppgifter, ansvar och arbetssätt utifrån och i tillägg till vad som stadgas i kyrkoordningen och övriga 

Svenska kyrkans bestämmelser. Kanslichefen har sett över nuvarande arbetsordning utifrån 

kyrkoordningen och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations rekommendationer. 

 

 

Kyrkorådets beslut 

Kyrkorådet beslutar att fastställa arbetsordning som gäller fram till nytt beslut fattas. 

§ 17 Delegationsordning DNR F2022-37 

Kyrkorådet har att fastställa en delegationsordning som tydligt visar till vem/vilka personer och/eller 

organ som kyrkorådet har fört över beslutanderätten till gällande vissa uppgifter.  

När kyrkorådet delegerar skall det handla om ”verklig” beslutanderätt, det vill säga sådana beslut 

som, om delegation inte skett, normalt ligger på kyrkorådet. Delegationsordningen ska inte omfatta 

ärenden av ren verkställande karaktär som omfattas av kyrkoherdens mandat. Kanslichefen har 

justerat underlaget utifrån rekommendationer från Luleå stift. 

 

 

Kyrkorådets beslut 

Kyrkorådet beslutar att fastställa delegationsordning som gäller fram till nytt beslut fattas.  
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§ 18 Förtroendeuppdrag DNR F2022-38 

Inom församlingen finns det ett antal uppdrag som ska skötas av förtroendevalda. Förtroendeuppdrag 

regleras av kyrkoordningen och församlingens egen verksamhet. Kyrkorådet ska utse 

förtroendevalda till samtliga uppdrag. Arbetsutskottet har satt samman ett förslag som föredras för 

kyrkorådet. 

Det finns ett behov av kyrkvärdar inom församlingen och det sker på frivillig basis. Kyrkorådet 

kommer att bli kontaktade av ansvarig för kyrkvärdar i kyrkbyn. Finns det ett intresse för att vara 

kyrkvärd i någon av de andra stadsdelskyrkorna tar man kontakt med lokal präst. 

Kyrkorådets reflektioner 

Kan en ersättare ha ett förtroendeuppdrag? Ordförande förklarar att uppdragen fördelas till de 

ordinarie ledamöterna då de normalt är närvarande på sammanträdena.  

Ledamot Anette Asplund tycker det låter klokt att kyrkorådet är delaktig i verksamheten som 

kyrkvärd.  

 

Kyrkorådets beslut 

Kyrkorådet beslutar att godkänna arbetsutskottets förslag till fördelning av förtroendeuppdrag mellan 

kyrkorådets ordinarie ledamöter. 

§ 19 Digitala sammanträden 

Enligt kyrkoordningen 4 kap. 15 a § beslutar kyrkofullmäktige om och i vilken utsträckning 

ledamöter får delta i kyrkorådets sammanträden på distans. Deltagande på distans ska ske på det sätt 

som anges i 3 kap. 17 a §.  

Arbetsutskottet anser att digitala möten inte är optimalt för ett bra sammanträde och beslutsfattande. 

Därför anser arbetsutskottet att det enbart ska vara digitalt om det föreligger speciella behov.  

Ordförande i kyrkorådet eller kyrkofullmäktige tar beslut hur mötet ska genomföras. Sammanträden 

genomförs antingen helt fysiskt på plats eller helt digitalt, dvs alla medverkar digitalt. 

Kyrkorådets beslut 

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige ett förslag till beslut:  

1. digitala sammanträden ska kunna genomföras i församlingen vid behov. 

2. vid digitala sammanträden är alla deltagare med via digitalt media 

3. ordförande i kyrkofullmäktige och kyrkorådet beslutar om ett sammanträde ska genomföras 

digitalt. 
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§ 20 Valberedning 2022-2025 

Kyrkofullmäktige har tillsatt en valberedning för mandatperioden 2022-2025. Kyrkorådet föreslår att 

kyrkofullmäktige ser över valberedningens sammansättning inför valet. 

 

 

Kyrkorådets beslut 

Kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige inför valet ser över och vid behov tar ett nytt beslut på 

sammansättning av valberedning. 

 

 

§ 21 Utbildning för kyrkorådet 

Kanslichefen presenterar en utbildning som erbjuds till de nya ledamöterna i kyrkorådet. Ledamot 

anmäler sig själv. Kanslichef skickar ut länk för anmälan till hela kyrkorådet. 

 

 

Kyrkorådets beslut 

Kyrkorådet tackar för informationen. 
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§ 22 Rekrytering kyrkoherde 

Nuvarande kyrkoherde går i pension nu i juni 2022. Rekrytering av ny kyrkoherde påbörjades före 

jul 2021. Den 15/2 -2022 genomfördes det intervjuer med tre kandidater och ordförande redogör för 

vilka de är och hur de har genomförts. Rekryteringsgruppen valde att gå vidare med två kandidater 

som har genomfört arbetspsykologiska tester och har utfrågats av arbetstagarorganisationerna. 

Rekryteringsgruppen består av ordförande kyrkorådet, ordförande kyrkofullmäktige, chef 

begravningsverksamheten, kanslichef, samt en representant från varje kategori, präst, musiker, 

diakon och pedagog. 

Kyrkorådet får en presentation av kandidaterna och en redogörelse av rekryteringsgruppens 

sammanfattade slutsatser och rekommendationer. 

Sammanfattningsvis visar intervjuer och tester samma sak. Det är två starka kandidater som båda kan 

axla rollen som kyrkoherde för Nederluleå församling. Det som skiljer är personliga egenskaper. 

Personalen och ledningen förordar en av kandidaterna.  

Kyrkorådets reflektioner 

Kyrkorådets ledamöter är överens att personalens åsikter och val väger tungt för ett beslut i 

kyrkorådet.  

Barnkonsekvensanalys 

Enligt KO 4 kap, 8 § ska kyrkorådet verka för barnens bästa och göra barnkonsekvensanalys inför 

beslut.  

• Yrkeskategorierna har haft möjlighet att skicka frågor till rekryteringsgruppen inför 

intervjuerna. De frågorna präglas av församlingens fokusområden som bland annat är barn, 

unga och unga vuxna.  

• Under intervjuerna har kandidaternas bild kring barn och unga blivit tydliga och passar väl 

med församlingens fokus för framtiden.   

 

 

 

Kyrkorådets beslut 

Kyrkorådet beslutar i enighet att förorda Hans Johansson i första hand till tjänsten som kyrkoherde 

och Anna Grenholm i andra hand. 
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§ 23 Aktuellt i församlingen 

Kyrkoherde och ordförande föredrar information som är aktuell i församlingen. 

• Vikarierande kyrkoherde berättar kort om uppstarten av verksamheten efter pandemin som 

kantas av många sjuka i Covid19. Verksamheten upplever att det känns bra nu när grupper 

och aktiviteter kommer i gång. 

• Församlingen söker efter en vikarierande präst i kyrkbyn fram till årsskiftet. Annons ute och 

en ansökan har inkommit. 

Kyrkorådets beslut 

Kyrkorådet tackar och beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

§ 24 Återkoppling från förtroendeuppdrag 

• Närvaro på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation årskonferens  

• Ledamot Celina Falk berättar om fasteinsamlingen och internationella gruppen. 

• Närvaro på samarbetskommittén mellan församlingen och EFS föreningen i Antnäs.  

 

Kyrkorådets beslut 

Kyrkorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

§ 25 Inkomna meddelanden till församlingen 

Inga inkomna meddelanden. 

 

Kyrkorådets beslut 

Kyrkorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 26 Delegationsbeslut från verksamheten  

• Beslut på delegation i verksamheten mellan 210609 - 210921 

(Dnr F2021-2). 

• Delegationsprotokoll för förvärv av kyrkstugor (Dnr F2021-7). 

 

Kyrkorådets beslut 

Kyrkorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

§ 27 Övriga frågor 

• En av kyrkorådets ledamöter har flyttat ut ur församlingen i samband med valet. 

Kyrkoordningen reglerar detta och tillåter personen att vara ledamot i kyrkorådet under 

mandatperioden. Däremot kommer ledamoten inte sitta kvar i kyrkofullmäktige. 

• Det kommer att genomföras en fotografering av kyrkorådet vid nästa sammanträde. 

• Du är vald – Bok för förtroendevalda delas ut. Under mandatperioden kan kyrkorådet 

reflektera och diskutera delar ur boken. 

 

 

§ 28 Sammanträdets avslutas 

Ordförande tackar de närvarande och förklarar sammanträdet avslutat. 

 


