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§ 24 Kyrkorådets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna. Kyrkoherde Henrik Lööv
inledde mötet med att läsa föregående söndags episteltext från 2:a Kor. 12. och påminde
om att våra gävor är olika men Guds ande densamme och när vi samverkar och Guds
ande får använda våra gåvor blir det till det bästa.

§ 25 Budget 2021 och ekonomisk långtidsprognos.
Lena Fredriksson från GAS servicebyrå, presenterade den långtidsprognos för
Ulricehamns pastorat för 2021 - 2025 som gjorts utifrån SKRs rapport för Svenska
kyrkans prognostiserade ekonomi. På fem år är beräkningen ett minus på ca - 23
miljoner. Samtal om den kommande utmaningen att skapa ekonomisk hållbarhet. Vilka
kostnader står vi inför och hur vi skall arbeta med att inte medlemmar lämnar kyrkan samt
att hantera och prioritera rätt i de kostnader vi har.

§ 26 Kyrkogårdsärende:
a) Återlämnande och återupplåtande av gravrätter

Kyrkogårdschef Boje Elebo informerar om de gravrätter som återlämnats och
återupplåtits. Beslut tagna i kyrkogårdsutskottet.

b) Medel i budget 2021 för investeringar och större underhåll
Boje Elebo informerar om och beskriver skälen till de största investeringarna och
underhållskostnaderna. Inköp av en större lastmaskin, byggande av förråd med plats
för kommande Elbil, byggnation av utrymme för personal, toalett m. m. i Finnekumla.
Kyrkorådet berredes möjlighet att yttra sig.
Beslut: Kyrkorådet beslutar i enlighet med kyrkogårdsutskottets förarbete av
äskningar i Budget 2021. Se KgU. §60

c) Hanteringar av gravstenar med högt kulturhistoriskt värde
Boje Elebo redogör för de prioriteringar som lett fram till att arbeta och bevara de
gravstenar med mycket högt kulturhistoriskt värde Klass 1. Nu har kammarkollegiet
kommit med en ny skrivelse som öppnar för att ytterligare gravplatser s. k. klass 2-
gravar kan åtgärdas med begravningsavgiften. Kyrkogårdsutskottet vill avvakta med
att åtgärda klass 2-gravar, men att låta dessa stå kvar till efter
pastoratssammanslagningen för att samordna handläggningen. Kyrkogårds utskottet
föreslår KR att fatta beslut enligt följande 4 Att-satser:
Att: Inga grawårdar med höga kulturhistoriska värden klass 2, enligt senast gjorda
kulturhistoriska inventeringen utförd av västarvet, tas bort ifrån kyrkogårdarna.
Att: Eventuella rabatter läggs igen och att kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för
gräsputs samt att grawårdaren är säkert monterad som en del av
begravningsverksamheten.
Att: Inga ändringar görs i de avtal som är tecknade med hembyggdsföreningama.
Om en hembyggdsförening önskar säga upp avtalet och avsäga sig ansvaret för
skötseln av en klass 2-grav så bevaras den och sköts på samma sätt som övriga
klass 2-gravar.
Att: Detta beslut gäller till frågan tas upp igen i det nya pastoratet efter
sammanslagningen.
Beslut: Kyrkorådet beslutar i enlighet med kyrkogårdsutskottets förslag. Se KgU §62

d) Skrivelse från Gällstads hembyggdsförening.
Helge Hesslefors redogör för skrivlesen med begäran om att bevara två gravstenar
på Gällstad kyrkogård. Ärendet lämnas till kyrkogårdsutskottet för behandling. Ingen
av dessa gravstenar tas bort innan beslut fattats på nästa kyrkoråd.
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e) Fråga om gemensamt kyrkogårdsutskott
Begravningsutskottet Berit Frändås lyfter frågan om vikten av att det kommande
gemensamma kyrkogårdsutskottet kommer samman, att begravningsombudet kallas
och att ny tillträdande kyrkogårdschef sammankallar.

§ 27 Fastighetsärenden

a) Information
Ordförande informerar om att pastoratet fått skriva på ett tillägg till köpeavtalet av
Ansgarsgården då ärendet drar ut ytterligare på tiden eftersom detaljplan är fortsatt
överklagad.

b) Försäljning av Marbäcks församlngshem
Fastighetschef Boje Elebo och kyrkoherde Henrik Lööv informerar om pågående
process, se utförligare AUs protokoll 2020-08-12 §44b.

c) Information om Finnekumla församlingshem
Fastighetschefen redogör för de alternativ som arbetats med av försäljning med
rivning och nybyggnation av en mindre fastighet för personal och t. ex. toaletter med
mindre utrymme för besökare. Ett nytt alternativ har framkommitmed intresserad
köpare. Se utförlig beskrivning i AUs protokoll 2020-08-12 §44c Lokala rådet i
Finnekumla ges möjlighet att yttra sig och kyrkorådet likaså. Frågan återkommer för
ett slutgiltigt beslut.

d) Gräsryd

Boje Elebo informerar inför försäljning av fastigheten Gräsryd. Mäklare är
kontaktad och ytterligare mäklare skall kontaktas. Alternativen vid försäljning är
att sälja heta fastigheten eller att stycka av och sälja fastigheten i delar. En
avstyckning måste i sådana fall göras klar innan någon del av försäljningen kan
genomföras. Det blir då en fördröjning av försäljning på minst ett år. AUs beslut
är att fortsätta försäljningen av fastigheten i ett stycke.
Hössna församlingsråd är eniga i att genomföra försäljningen i enlighet AU:s
beslut. Fastighetschefen ges uppdrag att undersöka fler mäklare för att därmed
gå vidare med försäljningen.

Diskussion förs om hur de medel som kommer till pastoratet genom
försäljningen skall användas. Charlotta Nilsson påpekar att det som står i
testamentetsskrivningen om att endast avkastningen kan användas i
verksamheten. Charlotta ger KR förslaget att placera försäljningssumman så
att den ger avkastning på lång sikt och inte äts upp i verksamheten under en
kortare period. Undersökningen av hur pastoratet får använda
försäljningssumman är utförd med stiftsjurist och revisor. Frågan om
skattesatsen lyfts igen, men är inte avgörande för försäljning. Charlotta Nilsson
föreslår Kyrkorådet att fatta nytt beslut framgent om hur medlen används och
förordar en återinvestering med användande av enbart avkastningen.

Henrik Lööv lyfter att samtal om hur köpeskillingen skall användas har förts av
den grupp som KR gav uppdraget att diskutera hur försäljningen skall gå till
väga. l dessa samtal har inte alternativet att återinvestera summan och enbart
använda avkastningen lyfts som ett alternativ. Att trots det ta beslut om något
sådant vid ett senare skede skulle förändra förutsättningarna som låg till grund
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för beslutet om försäljningen och urholka uppdraget den tillsatta gruppen fick
av KR

e) Gällstad och Södra Sam
Anbudsförfarande pågår och avgörs 31/8 och beslut behöver fattas i september
månad. Då nästa KR är planerat till andra veckan i oktober. Kyrkorådet får då kallas till
möte i september för beslut. Nytt möte planeras för beslut i kyrkorådet torsdag 17/9
kl. 17:00. Fastighetskommittén arbetar fram ett förslag och handlingar skickas en
vecka före.

f) Församlingsgården Ulricehamn
Boje Elebo Informerar om fortsatt anpassning av församlingsgården i Ulricehamn. Se
AUs protokoll §39f.

g) Takomläggning kyrkans gård
Information om anbud på takomläggning kyrkans gård med en kostnad på 285 000kr.

§ 28 Interimsärende:
Ordförande Helge Hesslefors redogör och informerar om processen med rekrytering av

kyrkoherde till det nya Ulricehamns pastorat. Inten/juer sker i nästkommande vecka av de
4 sökande. Beslutet av anställning kommer efter 16 september.

§ 29 Budget 2021
a) Kyrkoherde Henrik Lööv informerar om ytterligare äskningar av fondmedel för budget

2021
b) Information om att friskvårdbidrag höjs med 10Okr/anställd och år 2021, detta för att

komma i balans med övriga enheter i nya pastoratet.
c) Boje Elebo redogör för de fördyrade kostnader som konservatorn föreslagit vad gäller

de föreslagna textelrenoveringar som planerats. KAE är sökt och frågan till kyrkorådet
är om respektive församling kan tänka sig att ta de kostnader som blir utöver från
repektive församlings fondmedel. Förslag från Birgit Andersson föreslår att Åsundens
församlingsråd får titta på frågan innan beslut fattas. Ingvar Klassan ställer frågan om
kostnaderna är relevanta för församlingsens verksamhet. Församlingsråden kan
också titta på den frågan. KAE är beviljat till 2021 och fondmedel behöver in i budget
så frågan får arbetas med skyndsamt med en tillägsäskning. KR beslutar enligt
förslaget.

d) Kyrkoherden informerar om att förra årets satsning med pengar att använda för lokal
församlingsutveckling har sänkts och lagts i en gemensam pott, vilken kyrkoherden
förfogar över. Det ger också en mer enhetlig hantering.

§ 30 Personalärenden
a) Information om att Kurt Eriksson är anställd som ny kyrkogårdschef i pastoratet på

60% och börjar sin anställning tisdag 1/9.
b) Kort information om tjänstledighet.

§ 31 Verksamhet
Kyrkoherden informerar om att pastoratet deltar på den kommande Pridefestivalen med

en ordnad föreläsning på Ulricehamns torg 24 /8. Platserna är begränsade och behöver
bokas.

§ 32 Anmälningsärenden
a) Kyrkoherden informerar om att pastoratet vid tidigare Världscupstävlingar bidragit

med kostnaderna för en konsert med en kostnad på 100 000kr. Kommande Värdscup
föreslår verksamheten att pastoratet istället deltar som sponsor med 50 000kr och att
vi då också får möjlighet att slå upp vårt tält och möta människor på området.

§ 33 Mötesplanering

<^.

..tf

h(-



ULRICEHAMNS PASTORAT
Kyrkorådet

PROTOKOLL
2020-08-19

Kyrkoradets AU onsdag 16 sept. kl. 15:00 med budget 2021
Klad Extra mote-torsdag 17se.pt- .kl-17:00 fö~rbesluTom byggentreprenad i Gällstad.
ordtna. r;emote onsda9en den 14okt: kl: 16:00 me7budLget'20y2y1yc'tl'eprenaa ' ua"stac1'

den 5 november med budget 2021

§ 34 Övriga frågor
a) Tillägsäskningar i budget

^^£X^^- Kos'naden blev 959kr ̂  ^"
^S^oTsl^ÄS^^^^

§ 35 Mötets avslutande

orforandeltackar. ledamöterna för ett väl genomfört möte trots omständia
avslutar mötet med att vi vinkar va~randra"påaate'i:s'e'ende. 'ulc uws umslanal9neterna' samt

-~f> c-,
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