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        2021-06-03  
 

Plats och tid            Trång 173 samt digitalt via Zoom kl 18.30-19.30 

 
Beslutande  

Viveka Asproth 

Britt Carlsson 

Anna Eriksson 

Carina Grahn Hellberg 

Mikael Lindé 

Bengt Nord 

Lena Persson 

Hanna Pettersson, kyrkoherde 

Maria Nyberg-Ståhl 

Hans Åsling, ordförande 

Kerstin Annerssvens, ers Ritva Bring 

Mikael Sjödin, ers Gunnar Hellström 

 

 

 
 

   

Övriga närvarande 

& adjungerade Karin Gradin, ej tjg ersättare 

Jonas Thelander, fastighetsförvaltare, t o m §  
Catrin Haglund, sekreterare 
                                 

Utses att justera          Carina Grahn Hellberg            

 

Justeringens Kyrkans hus, Krokom, senast torsdagen den 17 juni  2021                                                                                     
plats och tid                

Underskrifter Sekreterare___________________________________________ 

 

 Ordförande  __________________________________________ 

 

 Justerande_____________________________________________ 

  

ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen hade tillkännagivits genom anslag. 

 

Organ Kyrkorådet i Krokoms pastorat  Paragrafer  43-53 

 
Sammanträdesdatum    2021-06-03 

 

Datum då anslaget sätts upp 2021-06-  Datum då anslagets tas ned 2021-06- 
 

Förvaringsplats för protokollet   Kyrkoarkivet, Kyrkans hus i Krokom 
 

Underskrift___________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 
Utdragsbestyrkande 
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Öppnande § 43 

Sammanträdet öppnades av ordförande Hans Åsling efter inledande bön 

av kyrkoherde Hanna Pettersson. 

 

 

Upprop § 44 

 Upprop förrättades. Tio ordinarie ledamöter och två tjänstgörande  

ersättare är närvarande.  

 

 

Val av protokolls- 

justerare 

 

 

 

§ 45 

Kyrkorådet beslutade välja Carina Grahn Hellberg till att justera dagens 

protokoll. 

 

 

Adjungering § 46                                                                        

Kyrkorådet beslutade adjungera fastighetsförvaltare Jonas Thelander  

t o m § 48 samt kamrer Catrin Haglund till sekreterare. 

 

 

Fastställande av  

dagordning 

§ 47                                                                              

Kyrkorådet beslutade fastställa dagordningen. 

Information om  

renovering av  

Hotagens kyrka 

§ 48                                                                             

Fastighetsförvaltare Jonas Thelander informerade kyrkorådet om den på-

gående renoveringen av Hotagens kyrka. Det är många olika arbeten som 

ska utföras; putslagning och målning av främst tornets fasader, målning av 

taklist, lanternin, ljudluckor, dörr och fönsterbänkar. Korset med korsglob 

ska förgyllas, så även visaren och siffrorna på tornuret samt inskriptions-

tavlan ovanför entrén. Fönstren ska målas, taket bytas på tornspiran och 

diverse reparation av tak kommer också att göras. 

 

Uppdraget med omläggning av tak på tornhuv och lanterningolv beror av 

plåtens skick och har visat sig vara lämpligt att utföra. 

Kopparplåten är gammal och dålig på alltför många ställen. Underlig-

gande takbrädor är delvis lösa och utan underlagspapp. Som sagt,  

omläggning bör utföras men p g a  tillkommande arbeten och en snäv  

tidplan kommer åtgärden troligen behöva utföras våren 2022. Delvis bero-

ende av stiftets svar på vår tilläggsansökan KAE. 

 

Ursprungligt ansökt totalbelopp enl. budget: 6 583 191:- 

Beslutad max ersättning (KAE): 2 947 846:- (Motivering: Avdrag 

687 499:- för målningen av taket som sker med modernare metod än 

enligt projekteringen). 
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Totalbelopp bästa anbud: 7 890 125:- 

Varav kostnad takmålning: 331 250:- (Enligt Option C i bifogat anbud) 

 

Krokoms pastorat ansöker om mer bidrag utifrån anbud: 50% av 

(7 890 125 – 331 250) = 3 779 438:- 

Skillnad mot beviljat (KAE): 3 779 438 -2 947 846 = 831 592:-   

(Ansökt extra bidrag) 

 

Kyrkorådet tackade Jonas för informationen. 

 

Val av ambitionsnivå 

GDPR 

§ 49                                                                                   

Pastoratet har nytt dataskyddsombud och har fått frågan om att välja en 

ambitionsnivå för arbetet med GDPR. 

 

Kyrkorådet beslutade att fastställa ambitionsnivå 3; att dataskyddspro-

cessen dokumenteras och standardiseras för både lednings- och designar-

bete. Denna process är integrerad i organisationens övriga processer som 

informationssäkerhet och kvalitetsprocesser. Alla i organisationen följer 

anvisade processer. 

 

 

Brandlarm  

Krokoms och  

Rönnöfors kyrkor 

 

§ 50 

Rönnöfors och Krokoms kyrkor saknar brandlarm. Kyrkogårdschef  

Joachim Reineke har begärt och fått in fyra offerter. 

Arbetsutskottet har den 11/5 2021 tagit del av sammanställning av dessa 

offerter, diskuterat frågan och beslutat föreslå kyrkorådet att installera 

larm. 

I budget 2021 finns endast medel till Rönnöfors kyrka men arbetsutskottet 

gör bedömningen att det är väldigt viktigt att kyrkorna är skyddade med 

brandlarm. 

 

Kyrkorådet beslutade att anta offert från Siemens och installera brand-

larm i Rönnöfors och Krokoms kyrkor genom att använda 

budgeterade 100 tkr för Rönnöfors kyrka, omfördela 150 tkr från nödbe-

lysning kyrkor vid larm och strömavbrott samt använda sig av den av kyr-

kofullmäktige beslutade möjligheten att använda upp till 200 tkr för icke 

budgeterade investeringar. 

 
 

Anmälan av 

delegationsbeslut  

§ 51                                                        

Kyrkoherden anmälde att församlingspedagog Maja Björk-Edlund bevil-

jats tjänstledighet med 20% under höstterminen. Vikarie för Maja blir 

Nina Hallin. 
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Övriga frågor § 52 

Britt Carlsson informerade om att hon deltagit på personalens sista  

(digitala) storsamling inför sommaren och hälsat och tackat från kyrkorå-

det. 

 

Kyrkoherden frågade om planerna för nomineringsmöten till församlings-

råd efter hösten kyrkoval och tipsade om hur Alsen och Offerdals försam-

lingar tänkt sig. Kyrkorådet tackade för att frågan väckts och tar upp det 

efter sommaren. 

 

 

Avslutning  § 53 

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat. 

  

  

  

  

  

  

  

 


