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Protokoll Nr 5 § 26-32 
Tid 2020-06-15, kl. 17.30–18.00  
Plats Kumla församlingshem  
_________________________________________________________________________________ 
 

 Ordförande  
  Torbjörn Ahlin 
   
 Justerande  
  Erik Jönsson 
   
 Sekreterare  
  Fredrik Fogberger 
_________________________________________________________________________________ 
 
ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag. 
 
Organ Kyrkorådet i Kumla pastorat 

 
Sammanträdesdatum 2020-06-15 
Datum för anslags uppsättande 2020-06-16 
Datum för anslags nedtagande 2020-07-14 
Förvaringsplats för protokollet Gamla prästgården, Kumla 
Underskrift: 
 

 
 
Fredrik Fogberger 

 

Beslutande Torbjörn Ahlin, ordförande   
 Lars Malmberg, vice ordförande   
 Carl-Johan Löthgren   
 Jan Engman   
 Elinor Falk   
 Erik Jönsson   
 Bo Jernberg, kyrkoherde   
    
    
    
    
    
Övriga närvarande Fredrik Fogberger, kyrkogårds- och fastighetschef   
    
    
    
    
    
    
    
    
Utses att justera Erik Jönsson   
    
Justeringens  
plats och tid 

Församlingshemmet, Kumla 
2020-06-15 

  

    
Underskrifter    
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§ 26 Protokollsjustering 
          
  Justering av protokollet sker i anslutning till kyrkorådets möte 15 juni 2020. 
 
 Beslut 
 Erik Jönsson utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 
____ 
 
§ 27 Firmatecknare Kumla pastorat 

 
Ny kanslichef utses som firmatecknare för Kumla pastorat ihop med övriga firmatecknare. 

 
 Beslut 

Kyrkorådet utser kyrkoherde Bo Jernberg, 750419-4833, kyrkorådets ordförande Torbjörn 
Ahlin, 511122-6618, HR-specialist Helén Kindgren, 710515-0127 samt kanslichef Maria 
Engdahl, 630822-6205, att två i förening, teckna Kumla pastorats firma. 
Beslutet gäller under perioden 2020-06-15 till 2021-12-31. 

____ 
 
§ 28 Firmatecknare Kumla pastorats stiftelser 

 
Kumla pastorat förvaltar i dagsläget två stiftelser, Stiftelsen Anna Lisa Nessers minne, org. nr 
802480-7656, Stiftelsen Greta och Manne Fredrikssons minnesfond, org. nr 875002-7321. 
Samtliga stiftelsers tillgångar är i nuläget placerade på Penningsmarknadskonto 7651-13-60865, 
i Swedbank. 

 
Beslut 
Kanslichef Anna Markström, 701105-4629, har slutat vid Kumla pastorat och därför upphör 
hennes rätt att teckna nämnda stiftelser 2020-06-15. 
 
Kyrkorådet utser kyrkorådets ordförande Torbjörn Ahlin, 511122-6618, kyrkoherde Bo 
Jernberg, 750419-4833 samt kanslichef Maria Engdahl, 630822-6205, att var för sig teckna de 
två nämnda stiftelserna som är under Kumla pastorats förvaltning. 

____ 
 
 
§ 29 GDPR-ombud Kumla pastorat 
  
 Dataskyddsförordningen har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för att skydda 
 personuppgifter. Mycket liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen. Om organisationen 
 behandlar känsliga uppgifter ställs särskilda krav. Religiös tro är klassat som en känslig uppgift. 
 Då Kumla pastorats kärnverksamhet består av behandling av känsliga uppgifter ska ett 
 dataskyddsombud utnämnas. 
 

Anna Markström har avslutat sin tjänst som kanslichef och då behöver ett nytt GDPR-ombud 
utses. Kyrkorådet föreslås utse kanslichef Maria Engdahl till GDPR-ombud för Kumla pastorat. 

  
Beslut   
Kyrkorådet utnämner kanslichef, Maria Engdahl till dataskyddsombud för Kumla pastorat from 
2020-06-15 

____ 
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§ 30 Anmälan av delegationsbeslut 

Anmälan av delegationsbeslut nr 2, avseende förändring av KH ersättare i Ekeby 
församlingsråd.  
Beslut 
Anmälan läggs till handlingarna 

____ 
 
§ 31 Ordförandebeslut kring Gravskötsel 
 

Under våren och försommaren har Covid-19 pandemin begränsat möjligheterna för en enskild 
gravrättsinnehavare, eller annan person som i dess ställe, sköter plantering och skötsel av gravvården. 
Kyrkogårdsenheten tog då fram ett förslag om erbjudande om enklare skötsel mot en summa, se bilaga till 
punkten.  
 
Kyrkorådets ordförande beslutade att tjänsten enklare skötsel 1 och 2 kan erbjudas under perioden 2020-
03-16 – 2021-07-31 för att underlätta gravskötsel. 

 
Beslut 
Kyrkorådet bifaller kyrkorådets ordförandebeslut 

____ 
 
§ 32   Personalfråga 
          
         Kyrkoherde Bo Jernberg informerar om den aktuella frågan. 
 
____ 
 
 
 
Ordförande tackar för visat intresse. 
  


	Beslutande

