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Plats: Församlingsgården Ulricehamn, Sen/eringslokalen

Tid: Kl. 16.00-18:25

Omfattning: §§41-52

Beslutande ledamöter markerade med x, tjänstgörande ersättare med xx, endast närvarande
med xxx.
Ledamöter:

x Helge Hesslefors, Posk,ordförande
x Lars-Erik Josefson, KV, vice ordförande
x Rolf Davidsson, S

x Charlotta Nilsson, C
x Inge Klassan, C
x Ingvar Klasson, KV

Sara Carling, KV
x Birgit Andersson, KV

Anders Lahrin, Posk
x Jörgen Theander, Posk
x Berith Gunnarsson, Posk

x Inger Henriksson, Posk
x Henrik Lööv, kyrkoherde

Ersättare:

xx Monica Brolin C (ersättare för Sara Carling)
xx Kent-Åke Claesson, Posk (ersättare för Anders
Lahrin)
xxx Mats Enander, S

Jan Forsman, S

Thomas Hjalmarsson, Posk
xxx Jan Oscar Jansson, Posk

Christina Johansson, KV
xxx Lars Neuman, C
xxx Sven-Olof Sandberg, Posk

Niclas Sunding, SD
Ingela Sörensen, KV

Övrig deltagare: Berit Frändås begravningsombud §§ 41 - 45
Boje Elebo fastighetschef
Kurt Eriksson kyrkogårdschef

Justering: Inge Klassan utses att jämte ordförande justera protokollet.
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plats: Församlingsexpeditionen
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§ 41 Kyrkorådets öppnande
Kyrkoherde Henrik Lööv inledde mötet med tankar om friheten i Kristus och att tjäna
varandra i kärlek med utgångspunkt från Paulus brev till galaterna kap. 5. Vi samlades i
bön för vårt möte och för framtiden. Ordförande Helge Hesslefors hälsade samtliga
välkomna och förättade upprop.

§ 42 Sekreterare.
Till att skriva dagens protokoll valdes Birgit Andersson.

§ 43 Fastställande av föredragningslista.
Föredragningslistan fastställdes.

§ 44 Budget 2021
Lena Fredriksson, Servicebyrån, Borås, reodgjorde för tidsplanen och förutsättningarna
för budgetarbetet under året samt för budgetens uppläggning.
56, 6% av budgeten är personalkostnader, 23, 6% är faslig hetskostnader.
2021 års resultat är beräknat till - 5 676 tkr. Ev. intäkt för försäljningen av Ansgarsgården
är ej inräknad.

l långtidsplanen beräknas resultatet år 2022 bli - 3 milj., för år 2023 - 4 milj. En anledning
till minusresultaten är att lönehöjningar är beräknade till 3%/år men intäkterna från
kyrkoavgiften beräknas vara oförändrade fram till 2025.
Antalet utträden påverkar budgeten starkt. Än så länge har dock antalet utträden under
2020 varit färre än 2019.
Målkapitalet är 35 milj. kr vilket beslutades 2019 och gäller t o m 2021.
Kyrkorådet beslutade föreslå Kyrkofullmäktige
Att lägga fram den föreslagna budgeten för 2021 för beslut
Att behålla en oförändrad kyrkoavgift på 1,24 kr
Att äska till Kammarkollegiet 10 626 tkrför begravningsverksamhetens nettokostnad.

Med anledning av att pastoratet står inför en stor investering i Gällstad, där ombyggnaden av
kyrkan nyss påbörjats för att inrymma även församlingshem, föreslog Jörgen Theander i ett
tilläggsyrkande
Att avskrivningstiden beräknas till 10 år istället för föreslagna 25 år samt
Att pastoratet räknar med så mycket direktavskrivning som möjligt vid stora investeringar.
Kyrkorådet beslutade föreslå Kyrkofullmäktige enligt Jörgens Theanders
tilläggsyrkande.

§ 45 Kyrkogårdsärenden
Kurt Eriksson, som tillträtt tjänsten som kyrkogårdschef för hela det blivande Ulricehamns
pastorat informerade om aktuella kyrkogårdsärenden, bl. a. initiativet att anlägga
blomsterängar på delar av kyrkogårdar. Berit Frändås betonade även betydelsen "av
insektshotell.

Charlotta Nilsson informerade om Kyrkogårdsutskottets svar till Gällstads Hembygdsförening
angående deras skrivelse gällande två gravar på Gällstads & S Sams kyrkogård.

§ 46 Fastighetsärenden
Fastighetschef Boje Elebo föredrog följande faslig hetsärenden:

a) Marbäcks församlingshem
Försäljningen av Marbäcks församlingshem har dragits tillbaka. Orsaken är att Miljö-
och byggnämnden i Ulricehamns kommun meddelat att en ny fastighetsindelning
måste göras för att fastighetsgränserna ska stämma med detaljplanen. En remsa vid
den tilltänkta tomtgränsen är kommunal mark och måste köpas in av pastoratet innan
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försäljning av Marbäcks församlingshem kan ske. Beräknad kostnad är ca 80.000 kr
inkl. planändringar. Förhoppningen är att Miljö- och byggnämnden ser detta som ett
prioriterat ärende och påskyndar handläggningen.
Kyrkorådet beslutade
Att uppdra åt fastighetschefen att gå vidare med inköp av tomtremsan
Att fullfölja försäljningen av Marbäcks församlingshem
Att Bildstenen, som Kyrkan fått som gåva, flyttas från församlingshemmets tomt till
kyrkplanen efter det att konstnärerna underrättats.

b) G ras ryd
Efter diskussion om främst användningen av nettoinkomsten vid försäljningen av
fastigheten Gräsryd
Beslutade Kyrkorådet föreslå Kyrkofullmäktige
Att sälja fastigheten Gräsryd
Att ge fastighetschefen i uppdrag att genomföra försäljningen
Att 50% av nettoinkomsten från försäljningen används till verksamheten lokalt
Att Kyrkoherden ges i uppdrag att tillsammans med Hössna församlingsråd besluta
kring användandet av dessa medel i ordinarie budgetprocess
Att den del av nettoinkomsten från försäljningen som inte sätts av för satsningar i
Hössna församling skall placeras långsiktigt.

c) Gällstads och S Sams kyrka
Fastighetschefen informerade att ombyggnaden av Gällstads och S Sams kyrka nu
inletts och beräknas bli klar under hösten 2021. Arkitektkontoret Krook & Tjäder gör en
kompletterande utvidgning av köksdelen i enlighet med diskussionen vid Kyrkorådets
möte i Gällstads kyrka i september. Lokala Rådet i Gällstad informeras. Blue Wall gör
en prissättning av det tillkommande arbetet. Kostnaden tas ur posten Tillkommande
utgifter.

d) Gällstads församlinghem
Fastighetschefen informerade att han tillsammans med kyrkoherden träffat
representanter från olika föreningar i Framtid Gällstad som visat intresse för att köpa
församlingshemmet. Nya kontakter kommer att tas.

§ 47 Interimsärenden
Ordföranden informerade om det pågående interimsarbetet:

a) Kyrkoherde Carolina Davidson kommer fr o m 1 januari arbeta 75% med
interimsarbetet och 25% med fortsatt tjänst som kyrkoherde i Redvägs församling.
Johanna Jarvid har sökt och erhållit tjänsten som vikarierande komminister under ett
år i Redväg. Carolina Davidson kommer att ha Moserummet som sitt arbetsrum i
Församlingsgården i Ulricehamn.

b) På Interimsstyrelsens arbetsutskott den 11 november kommer Servicebyrån att
presentera en skuggbudget för 2021 , dvs hur budgeten för det kommande året skulle
se ut om Redväg, S Ving och Ulricehamns pastorat redan då skulle bildat ett nytt
Ulricehamns pastorat.

c) Under 2021 ska en gemensam församlingsinstruktion för Ulricehamns nya pastorat
arbetas fram. Arbetet kommer att följa den tidsplan som Skara stifts stödmodell
"Vägen Vidare" anger för arbetet med församlingsinstruktioner.

d) Interimsstyrelsens arbetsutskott har beslutat att inga KAE-ansökningar ska göras
under 2021 från Ulricehamns pastorat, Redvägs församling och S Vings pastorat.

e) Birgit Andersson redogjorde för de överväganden som bör göras inför det beslut som
ska tas i nästa sammanträde med Interimsdelegerade om antalet mandat i
Kyrkofullmäktige i det nya Ulricehamns pastorat. Ledamöterna i Kyrkofullmäktige och
Kyrkorådet ska representera pastoratet i dess helhet och se till hela pastoratets bästa.
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§ 48 Personal
a) Personalförändringar i diakontjänster. Kyrkoherde Henrik Lööv informerade att

diakon Frida Segerdahl (tidigare Gustafsson) sagt upp sin tjänst. Tjänsten har tagits
upp med blivande kyrkoherde i nya pastoratet Carolina Davidson. Förslag är att
vakanssätta diakontjänsten nu och låta den behovsprövas framgent utifrån den
ekonomiska situationen och prioriteringar av verksamhet i det nya pastoratet.

b) Personalförändringar i musikertjänster med påverkan på pastoratets
körverksamhet l och med Annika Perssons pensionsavgång och därmed indragning
av en musikertjänst slås tre körer i Marbäck samman till en musikalkör i Gällstad'
under ledning av Mikael Ryde. l Ulricehamn erbjuds Kammarkörens och Korallens
medlemmar att ingå i en ny Ulricehamns kyrkokör som skall ledas av Ruth Lindholm.

c) Avtackning av Annika Persson och Frida Segerdahl sker den 22 november i Tvärreds
kyrka.

§ 49 Verksamheter
Information från pastoratets krisgrupp med anledning av Covid 19 och aktuella
forhållningsregler och restriktioner. Kyrkoherde Henrik Lööv informerade att inga
förändringar i verksamheter och gudstjänstutbud är aktuella i dagsläget. Medvetenheten om
att förändringar kan ske snabbt är stor då smittoläget ser ut att förvärras. Planeringen inför
advents- och jultiden är osäker.

§ 50 Anmälningsärenden.
Inga anmälningsärenden är anmälda.

§ 51 Mötesplanering
Kyrkofullmäktige torsdagen den 5 november med budget 2021 i Tvärreds kyrka
KR AU den 11 november,
Kyrkoråd den 2 december
Eventuell jullunch den 15 december

§ 52 Kyrkorådet avslutas
Orföranden tackar ledamöterna för visat intresse och förklarar mötet avslutat.


