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Kyrkorådet beslutar att utse Ann-Marie Ericson att justera protokollet, torsdag 29 november 
efter sammanträdet. 

Budget 2021 och flerårsplan 2022-2023 D nr: F 2020-355 
Servicebyrån har upprättat en ny budgetskrivelse på uppdrag av arbetsutskottet. Budget 2021 
är anpassad utifrån att all verksamhet troligen inte kommer att genomföras under våren 2021 
på grund av läget i världen med anledning av Coronapandemin. Under 2021 ska kyrkorådet 
och församlingens ledning arbeta aktivt med budgetprocessen. 

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta 

att fastställa kyrkoavgiften för 2021 till 81 öre 
att godkänna en budgetavvikelse om -500 tkr om de verksamheter som ställts in på 

grund av Coronapandemin kan genomföras, 
att i övrigt fastställa budgeten för 2021 i enlighet med förslaget, samt 
att anta den ekonomiska flerårsplanen för åren 2022-2023 som riktlinje för den 

framtida verksamhet. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

§ 112 Mötesdagar 2021 D nr: F 2020-356 
Förslag till mötesdagar 2021 presenteras. Kyrkorådet beslutar om dagar för kyrkoråd och dess 
utskott. 

Kyrkorådet beslutar om mötesdagar 2021 enligt följande: 

Arbetsutskottet: 11 januari, 8 februari, 12 mars, 12 april, 10 maj, 14 juni, 9 augusti, 
13 september, 11 oktober och 22 november. 

Fastighets utskottet: 9 februari, 13 april, 10 augusti och 12 oktober. 

Kyrkorådet: 25 januari, 22 februari, 22 mars, 26 april, 24 maj, 28 juni, 23 augusti, 
27 september, 25 oktober och 6 december. 

Valnämnden: 18 januari, 15 februari, 15 mars, 19 april, 17 maj, 21 juni, 16 augusti, 
30 augusti, 13 september och 18 oktober. 

Kyrkofullmäktige och valnämnden beslutar om sina mötesdagar. 

§ 113 Mötet avslutas 
Per Gustav Hanner bad en bön. Ordförande förklarar mötet avslutat. 
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