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MÖTESINSTANS PUNKTER 

Arbetsutskott 2023-01-11 1-16 

DATUM FÖR MÖTET  TID PLATS 

11 januari 2023 18:00 – 21:30 Skepplanda församlingshem 

NÄRVARANDE 

 

Lars Ivarsbo 

Annica Hamnegård Claesson 

Lars Olsson 

Örjan Claesson 

Solveig Gustavsson (ersätter Jan-Åke Bernsten) 

 

Per-Martin Andersson, kyrkoherde 

Magdalena Hellberg, kyrkokamrer 

 

Sammanträdesprotokoll 
  

Utses att justera: Lars Olsson 

 

 

Underskrifter: Sekreterare  

 Magdalena Hellberg 

 Ordförande  

 Lars Ivarsbo 

 Justerare  

 Lars Olsson 

 

 

 

Justerat: 2023-01-19 
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1. Sammanträdets öppnande 

 

Upprop genomförs.  

 

 

2. Val av protokollsjusterare 

 

Beslutas att Lars Olsson justerar protokollet 

 

 

3. Fastställande av föredragningslista 

 

AU godkänner dagordningen. 

 

 

4. Kyrkoherdens rapport 

 

- 12-13 januari kommer all personal att åka på personaldagar till Åh stiftsgård. På agendan står 

att arbeta med församlingsinstruktion och årshjul för stödfunktioner och verksamheter.  

- Vi har kört igång med att hålla en del gudstjänster i Skepplandas och S:t Peders 

församlingshem. Detta är en åtgärd för att spara energi.  

- I Skepplanda församlingshem är it-utrustningen upprustad i form av ny projektor och 

ljudanläggning i stora salen samt ny tv och konferenskamera i lilla salen.  

- Fönsterarbetena i stora salen, Skepplanda församlingshem, är klara. En del tilläggsarbeten i 

form av utbytta plåtar och snickeri var nödvändiga att utföra i samband med fönsterbytena. I 

budget 2023 finns medel för att byta ytterligare några fönster vid ungdomsentrén. 

- En ny luftvärmepump kommer att installeras i stora salen, Skepplanda församlingshem den 17 

januari. Detta är en åtgärd för att spara energi.  

- Jörgen Tjusling, vaktmästarvikarie för Viktor Ahl Färdmar, söker nya arbeten och kommer att 

säga upp sig när han fått annat jobb. Han har då en månads uppsägningstid.  

- Annons för säsongsanställda kyrkogårdsarbetare kommer att publiceras inom några veckor i 

Alekuriren och Ttela.  

- Alpha-kurs är startad i Skepplanda. Kenny Eriksson anställs på timmar för att laga mat till 

denna verksamhet.  

- Fritidsgården i Ale-Skövde församlingshem: Ett avtal kommer att skrivas när föreningen är 

bildad och registrerad.  

 

AU godkänner rapporten.  

 

 

5. Ekonomisk rapport 

 

Arbete pågår med att bokföra det sista vad gäller år 2022. 

Inget att rapportera om ännu för 2023.  

 

AU godkänner den ekonomiska rapporten.  
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6. Motion ”Borttagande av sammanträdesarvode i kyrkofullmäktige och kyrkoråd” 

 

AU fortsätter att diskutera inkommen motion.  

 

Vidare beredning. 

 

7. Motion ”Vinterväghållning av gångvägar till Skepplanda kyrka” 

 

AU fortsätter att diskutera inkommen motion.  

 

Vidare beredning.    

 

8. Uppvaktningspolicy 

 

AU diskuterar förslag till uppvaktningspolicy samt gör en del justeringar.  

 

AU föreslår kyrkorådet att fastställa uppdaterad uppvaktningspolicy.  
 

9. Askgravplats Hålanda kyrkogård 

 

En askgravplats är planerad att anläggas på Hålanda kyrkogård. Församlingsrådet i Skepplanda-

Hålanda tillsammans med Jan-Åke och Pierre får i uppdrag att bestämma specifik plats och 

utformning av askgravplatsen.  

 

10. Info kring sjukhuskyrkan 

 

Kungälv-Ytterby församling säger upp avtalet kring sjukhuskyrkan från och med 2024-01-01. 

Ambitionen är att teckna ett nytt avtal med oss under våren 2023 där en indexuppräkning ingår. 

AU ställer sig positiva till förslaget från Kungälv-Ytterby församling och vi inväntar nytt 

avtalsförslag samt tar med oss de tänka höjningarna inför budget 2024.  

 

AU godkänner informationen.  

 

11. Muslimsk begravningsplats 

 

Mölndals pastorat har sagt upp gällande avtal angående särskilda gravplatser på Livereds 

begravningsplats. Avtalet slutar gälla 2023-12-31. 

 

Per-Martin redogör för att arbetet med att få till en muslimsk begravningsplats i vårt närområde 

har stagnerat. En fortsatt dialog förs i första hand med Starrkärr-Kilande församling.  

 

I och med uppsägningen från Mölndals pastorat behöver frågan aktualiseras på nytt.  

 

AU godkänner informationen.  
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12. Lokalförsörjningsplan 

 

En handlingsplan för hur vi ska arbeta med vår lokalförsörjningsplan ska tas fram. Vi gör redan 

idag en hel del arbeten men vi kan göra mer och koppla det tydligare till planen.   

 

Inför rundresan 16 mars ska AU:s ledamöter läsa igenom planen och därefter ska handlingsplan 

upprättas.  

 

Vidare beredning.  

 

13. Fastighetsförvaltning 

 

Fastighetsförvaltning diskuteras.  

Pierre inbjuds att delta på nästkommande AU.  

 

Vidare beredning. 

 

14. Publicering av protokoll på hemsidan 

 

Protokoll från kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlingsråd och arbetsutskott ska framöver 

publiceras på hemsidan. Inget formellt beslut krävs.  

 

 

15. Sammanträdestider höst 2023 

 

Lämnat förslag till sammanträdestider hösten 2023 gås igenom och justeras.  

 

Efter justeringarna fastställer AU sina egna sammanträdestider.   

AU föreslår kyrkorådet att fastställa sammanträdestiderna för kyrkorådet.  
 

 

16. Extra kyrkofullmäktige 2023 

 

Ett extra kyrkofullmäktigemöte planeras till den 7 september 2023. 

Innehållet kommer att beredas vidare: möjligtvis går det att kombinera någon utbildningsinsats 

med en kyrkopolitisk debatt.  

 

Vidare beredning.   

 

 

 

Mötet avslutas 21:30. 

 
 


