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Kyrkofullmäktige 2021-05-11 
Ärende 1, 2 

Ärende 1, 2 

Mötets öppnande 

Upprop och justering 

Handling: 
* Uppropslista



Kyrkofullmäktige Gävle församling – uppropslista 
Ledamöter Ersättare 

Socialdemokraterna Socialdemokraterna 
1   Roberth Krantz 1  Alexander Engvall 
2   Lena Ålander 2  Christoffer Bastholm 
3   Eva Löfqvist 3  Matilda Sundquist Boox 
4   Ulf Bengtsson 4  Björn Häägg 
5   Malin Van Der Kaaij 5  Linnea Manzanares 
6   Claes-Håkan Jansson 6  Peter Bergström 
7   Aina Myrberg 7  Jasmine Larsson 
8   Kjell Johansson 
9   Marie Rogsberg 
10 Sara Astner 
11 Charlotte Karlsson 
12 Anders Östlin 
13 Lea Lindberg 
14 Yasmine Haenflein 

Centerpartiet  Centerpartiet  
1  Urban Sjölander 
2  -- 
3  -- 

Fria liberaler i Svenska kyrkan Fria liberaler i Svenska kyrkan 
1  Styrbjörn Granquist 1  Kristina Hermansson Åreng 
2  Annika Bergström 2  Lennart Cassinger 

Miljöpartister i Svenska kyrkan Miljöpartister i Svenska kyrkan 
1  Ann Katrin Myles -- 

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan Partipolitiskt obundna i Svenskakyrkan 
1  Viveka Sohlén 1  Lena Mattsson 
2   Mattias Larsson 1  Agnes Florin 
3   Erik Tiveskog 2  Minoo Niazzadeh 
4   Boel Johansson 3   -- 
5   Curt-Ingvar Hamrén 4   -- 
6   Galina Moroz 
7   Karl-Åke Jansson 
8   Susanne Bodin Nordin 
9   Gudrun Raccuia 
10 Anna Eriksson 
11 Ruth Edfeldt 

Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna 
1  Mattias Eriksson 1  Lena Eriksson  
2  Marcus Lagerroos 2  Hans Säterhof 
3  Agneta Stjernström 
4  Olle Larsson 

Övriga med yttranderätt 
T f kh Sven Hillert (KO 3 kap § 20) 

Förslag till justerare: Utses vid sammanträdet 

Tid för justering: 18 maj kl. 16.30, Teknikparken 
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Ärende 4 
 
Nya ledamöter i kyrkofullmäktige i Gävle församling 
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Ärende 5 
 
Ny ersättare i kyrkofullmäktige i Gävle församling 
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Ärende 6 
 
Fyllnadsval Valnämnden 
Dnr F-2021-54 
 
Avgången ledamot: Claes-Håkan Jansson 
 

a) Ordförande 
b) Vice ordförande 

 
 
 
 
Beslutsförslag 
Valberedningen lämnar förslag på ordförande och vice ordförande i Valnämnden Gävle 
församling. 
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Ärende 7 
 
Avgift, namnplatta askgravlunden BAL1 0001, Bomhus kyrkogård 
Dnr BV-2021-12 
 
 
 
Förslag till beslut 
Kyrkofullmäktige beslutar 
att kostnaden för namnplatta som monteras i askgravlunden BAL1 0001 på Bomhus kyrkogård 
fastställs till 1950 kr för verksamhetsåret 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handling: 
* Protokollsutdrag KR 210420, § 19 Avgift, namnplatta askgravlunden BAL1 0001, Bomhus 
kyrkogård 
* Avgift, namnplatta askgravlunden BAL1 0001, Bomhus kyrkogård 





 
 
 

 
 

 

DOKUMENT SIDA 

Avgift namnplatta askgravlund BAL1 0001, Bomhus kyrkogård  

UPPRÄTTAT AV DATUM DOKUMENTBETECKNING  

Roger Bergel 2021-03-18      BV-2021-12       
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Avgift, namnplatta askgravlunden BAL1 0001 Bomhus kyrkogård 
 
I enlighet med de föreskrifter och rekommendationer som finns angivna i BEDA, 
begravningshandbok från Kyrkokansliets avdelning för begravningsverksamheten, ska avgift 
fastställas för namnplattor i askgravlunden BAL1 0001, Bomhus kyrkogård.  
 
Huvudmannen svarar för en gemensam plats/anläggning där namnen på de gravsatta kan 
anges. Uppsättning och utformning av namnplattor ordnas av förvaltningen mot avgift som 
betalas av dödsboet/anhöriga. 
 
Avgiften baseras på kostnaden för den faktiska namnplattan men även för den del av 
anläggningen som används för montering av samma namnplatta. Tillika ingår del av kostnad 
för utsmyckningsplats avsedd för snittblommor och ljus. 
 
Den totala kostnaden för del av anläggning beräknas uppgå till 516 114 kr.  
Varje namnplatta inklusive frakt kostar under år 2021, 1279 kr.  
Totalt finns det plats för 1200 namnplattor.  
Kostnaden per namnplatta beräknas då bli 1710 kr. 
 
Dock föreslås kostnaden fastställas till 1950 kr, för att på så sätt undvika prisjustering under 
de närmsta åren. Vilket får anses vara en del av etableringsfasen för det i Gävle nya 
gravskicket. 
 
Förslag till beslut 
att kostnaden för namnplatta som monteras i askgravlunden BAL1 0001 på Bomhus 
kyrkogård fastställs till 1950 kr för verksamhetsåret 2021. 
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Ärende 8 
 
Skötselkostnad vid upplåtelse av grav med begränsad gravrätt 
Dnr BV-2021-23 
 
 
 
Förslag till beslut 
Kyrkofullmäktige beslutar 
att kostnaden för skötsel i 25 år vid upplåtelse av grav med begränsad gravrätt ska baseras på 
halva kostnaden för gravskötseltjänsten Nivå I enligt vid var tid gällande prislista.  
att kostnaden för skötsel i samband med förlängning av begränsad gravrätt ska baseras på 
halva kostnaden för gravskötseltjänsten Nivå I enligt vid var tid gällande prislista.  
att i samband med återlämning, återtagande eller förverkande ej återbetala av 
gravrättsinnehavaren tidigare erlagd engångsavgift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handling: 
* Protokollsutdrag KR 210420, § 21 Skötselkostnad vid upplåtelse av grav med begränsad 
gravrätt 
* Skötselkostnad vid upplåtelse av grav med begränsad gravrätt 
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Skötselkostnad, begränsad gravrätt, kulturhistoriskt värdefulla gravar  

UPPRÄTTAT AV DATUM DOKUMENTBETECKNING  

Roger Bergel 2021-03-18      BV-2021-23       
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Skötselkostnad vid upplåtelse av grav med begränsad 
gravrätt, kulturhistoriskt värdefulla gravar, skötsel enligt 
7 kap 8 § begravningslagen 

 
Enligt 7 kap 8 § Begravningslagen får en gravrätt upplåtas med begränsningar som avser 
bestämmande över gravanordningens utseende och beskaffenhet samt gravplatsens utsmyckning och 
ordnande i övrigt. 
 
Vid upplåtelse med en begränsad gravrätt är det upplåtaren som ansvarar för att gravplatsen hålls i 
ordnat och värdigt skick. Upplåtaren ansvarar för skötseln, men gravrättsinnehavaren får betala en 
engångssumma för skötseln i 25 år. Vid en förlängning av gravrätten till följd av en ny gravsättning 
får kostnad för de ytterligare år som gravplatsen ska skötas av huvudmannen tas ut. 
Det är betydelsefullt att kyrkogårdarna inte blir öde utan att gravar som kan återbrukas verkligen blir 
attraktiva och kulturmiljöerna förblir intakta. Det får även anses vara viktigt att ta dessa gravar i 
anspråk och därmed minska behovet av framtida utvidgning av våra begravningsplatser. Den kostnad 
som upplåtaren tar ut för att säkerställa grundskötseln av gravar som upplåts med begränsad gravrätt 
bör därför hållas på en rimlig och attraktiv nivå. 
Förslaget är att kostnadsberäkningen vid upplåtelse av grav med begränsad gravrätt baseras på halva 
kostnaden enligt var tids gällande prislista för gravskötsel motsvarande Nivå I.  
Detta skulle för 2021 motsvara: 
 
Gräsgrav 4 375 kr 

   avgift per år utöver befintlig gravrätt vid gravsättning 175 kr 

Grusgrav:  6 875 kr 

   avgift per år utöver befintlig gravrätt vid gravsättning 275 kr 

Inhägnad gravplats i gräsyta:  6 875 kr 

   avgift per år utöver befintlig gravrätt vid gravsättning 275 kr 

 
Avgiften betalas som en engångsavgift i samband med upplåtelse eller förlängning och återbetalas ej. 
 
Förslag till beslut 
att kostnaden för skötsel i 25 år vid upplåtelse av grav med begränsad gravrätt ska baseras på halva 
kostnaden för gravskötseltjänsten Nivå I enligt vid var tid gällande prislista.  
att kostnaden för skötsel i samband med förlängning av begränsad gravrätt ska baseras på halva 
kostnaden för gravskötseltjänsten Nivå I enligt vid var tid gällande prislista.  
att i samband med återlämning, återtagande eller förverkande ej återbetala av gravrättsinnehavaren 
tidigare erlagd engångsavgift 
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Ärende 9 
 
Lokalförsörjningsplan – mål och planeringsförutsättningar 
Dnr F-2021-43 
 
 
 
Förslag till beslut 
Kyrkofullmäktige beslutar 
att fastställa mål- och planeringsförutsättningar för upprättandet av en lokalförsörjningsplan 
för Gävle församling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handling: 
* Protokollsutdrag KR 210420, § 24 Lokalförsörjningsplan – mål och 
planeringsförutsättningar  
* Lokalförsörjningsplan – mål och planeringsförutsättningar 





2. Mål och planeringsförutsättningar 

Kapitlet innehåller en sammanfattning av de mål och förutsättningar som ligger till grund för 
upprättandet av lokalförsörjningsplanen, inklusive en redogörelse för kyrkofullmäktiges mål 
för lokalförsörjningen. 

2.1 Mål och utgångspunkter i församlingsinstruktionen 

Enligt Svenska kyrkans bestämmelser ska lokalförsörjningsplanen relatera till 
församlingsinstruktionen. Det betyder att lokalförsörjningsplanen ska bidra till att 
församlingarna kan utföra sitt uppdrag och sin kallelse i lokaler som är ändamålsenliga med 
en långsiktigt hållbar resurshushållning.  
 
Gävles församlingsinstruktion innehåller bland annat följande övergripande målsättningar för 
församlingarnas arbete. Församlingen ska: 
 

 ha barn och unga som högst prioritet. 
 uttrycka diakoni genom kärlek till medmänniskan, gemenskap, värnandet om 

skapelsen och kamp för rättvisa. 
 ha ansvar för den värld vi lever i, för att skapa fred och rättvisa, värna klimat och 

miljö, och ge vidare den jord vi lånar till framtida generationer att leva och verka i. 
 ta ansvar för kyrkans tro och tolkning, och det ansvaret delar kyrkan med många. 
 vara kyrka tillsammans - ideella, förtroendevalda, anställda, gudstjänstgrupper, 

körsångare, och många andra – och gemensamt kan vi åstadkomma mycket för att 
stärka hopp och framtidstro. 

 

2.2 Mål och utgångspunkter i vision och verksamhetsplanen 
 
I kyrkoordningen framgår vad som är pastoratets grundläggande uppgift.  
Verksamhetsplan beskriver mer konkret vilka strategiska vägval, verksamhetsmål och 
aktiviteter pastoratet arbetar utifrån, år 2020, för att på bästa sätt 
 genomföra vår grundläggande uppgift, fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva 

diakoni och mission 

 uppfylla pastoratets vision; möter människor, är djärvt diakonal och delar tro tillsammans.  
Möter människor innebär, kyrkan är tillgänglig och öppen för alla. Kyrkan möter oss där vi lever 

och verkar. Där längtan efter sammanhang och gemenskap finns. Där önskan om reflektion över 

livsfrågor finns. Där behov av att bli sedd och lyssnad på finns. Där finns kyrkan! 

Djärvt diakonal innebär, kyrkan är en modig och aktiv samhällsaktör med Jesus som förebild. 

Kyrkan i Gävle hörs, syns och agerar och gör det gärna tillsammans med andra. Där mänsklig nöd och 

utsatthet finns. Där behov av rättvisa och trygghet finns. Där längtan efter kärlek finns. Där finns 

kyrkan! 

Han tog ett barn och ställde det framför dem  
Markusevangeliets nionde kapitel där Jesus tar ett barn, ställer det framför lärjungarna och säger att den 
som tar emot ett barn tar emot mig. Bibelordet ger mönster för hur vi ska vara kyrka. Vi ska i allt värna 
barnens bästa och därför ta ansvar för den värld Gud skapat åt oss och framtida generationer. Detta ord 
av Jesus är också svar på ett större varför i denna församlingsinstruktion. Därför ska vi med Jesus som 
förebild ha barnen främst. Då vänds hierarkier upp och ner, liv och värdighet försvaras.  
(Ur Församlingsinstruktion för Gävle Församling) 



Tro tillsammans innebär, kyrkan är en mötesplats genom hela livet. Kyrkan ger tron näring genom 

bön, samtal, gudstjänst och medmänsklighet. Där önskan om att bli mött som den jag är finns. Där 

längtan efter att växa och mogna finns. Där längtan efter att möta Gud finns. Där finns kyrkan! 

 

Gävle församlings verksamhetsplan utgår ifrån 10 vägval. 

1. Svenska kyrkan i Gävle spelar en viktig roll i barns och ungas liv 
2. Svenska kyrkan i Gävle har ett rikt och varierat gudstjänstliv 
3. Svenska kyrkan i Gävle byggs upp av alla medlemmar och det ideella engagemanget har 

avgörande betydelse 
4. Svenska kyrkan i Gävle bidrar med förutsättningar för människor att leva ett värdigt liv, 

diakonala resurser prioriteras efter mänskliga behov 
5. Svenska kyrkan i Gävle är inkluderande och arbetet genomsyras av mångfaldsperspektiv 
6. Svenska kyrkan i Gävle värnar skapelsen till exempel genom ett aktivt rättvise- och 

hållbarhetsarbete 
7. Svenska kyrkan i Gävle har inre och yttre miljöer som är trivsamma, tillgängliga och 

ändamålsenliga 
8. Svenska kyrkan i Gävle rymmer, som en del av den världsvida kyrkan, olika former av samtal 

om tro och liv 
9. Svenska kyrkan i Gävle är engagerad i samhället genom samarbeten/partnerskap och aktivt 

deltagande i samhällsdebatten 

10. Svenska kyrkan i Gävle är en attraktiv arbetsgivare 

 

2.3 Mål och utgångspunkter i policy för fastighetsinnehav 
 
Gävle Församling har idag ett ganska omfattande fastighetsinnehav som omfattar 
begravningsmark, kyrkor, församlingshem och liknande. Utöver det egna fastighetsinnehavet 
finns också inhyrda lokaler och byggnader. 

Gävle Församling behöver och kommer att behöva funktionella och väl anpassade 
fastigheter/byggnader/lokaler för att bedriva sin verksamhet på både kort och lång sikt.        
Att äga de fastigheter/byggnader som används för verksamhet ska inte vare en självklarhet. 

Utifrån detta så fastställer policyn en prioritering och princip för församlingens 
fastighetsinnehav enligt följande 

 Fastigheter av typ kyrkogårdsmark ska ägas av församlingen som en del av uppdraget 
att vara begravningshuvudman. 

 Fastigheter av typ kyrkobyggnader ska ägas av församlingen 
 Fastigheter av typ verksamhetslokaler behöver inte ägas av pastoratet, utan kan mycket 

väl vara hyrda över kortare eller längre tid, exklusivt av församlingen eller endast under 
begränsade tider om lokalerna kan samnyttjas med andra hyresgäster. 

 Fastigheter av typ enbart för administrativ verksamhet ska inte ägas av församlingen 
utan istället hyras under kortare eller längre tid. 
 

Församlingen ska löpande pröva om det går att anpassa och i större utsträckning använda 
kyrkobyggnaderna även för annat än kyrkliga handlingar. I samband med större 
underhållsprojekt eller liknande ska frågan om alternativ användning särskilt prövas. 

Genom att blanda eget ägande med att hyra skapas en flexibilitet över tid och innebär också 
att kapital inte behöver bindas upp i fastigheter. Det innebär också en minskad uppgift 



gällande planering och genomförande av under håll och minskar risken för kostsamma 
fastighetsskador. 

Gävle Församling anser också att det är viktigt att de fastigheter/byggnader/lokaler som ägs 
eller på annat sätt används av pastoratet ska ha hög tillgänglighet, vara flexibla och utformade 
på ett sådant sätt att effektivt lokalutnyttjande går att uppnå. 

 

Kyrkobyggnadernas särställning 

Enligt Svenska kyrkans bestämmelser ska kyrkobyggnadernas särställning beaktas i 
lokalförsörjningsplaneringen. Kyrkobyggnaderna har en unik betydelse för församlingarnas 
möjlighet att utföra det grundläggande uppdraget. De är också viktiga identitetsbärare för 
såväl enskilda församlingar som hela Svenska kyrkan. En viktig utgångpunkt för 
lokalförsörjningsplanen är att kyrkorna och det kyrkliga kulturarvet som helhet representerar 
ett av de mest värdefulla inslagen i kulturmiljön.  

Samtliga kyrkor inom pastoratet är skyddade enligt kulturmiljölagen. För skyddade 
kyrkobyggnader, begravningsplatser och kyrkotomter gäller att de ska vårdas och underhållas 
så att deras kulturhistoriska värden inte minskar och deras utseenden och karaktärer inte 
förvanskas. De får inte på något sätt väsentligt förändras utan tillstånd av länsstyrelsen. 

 
 

Kyrkofullmäktiges mål för lokalförsörjningen 

Svenska kyrkans bestämmelser (SVKB) betonar att lokalförsörjningsplanen även ska 
innehålla en redogörelse för kyrkofullmäktiges mål för lokalförsörjningen. Inom ramen för 
upprättandet av lokalförsörjningsplanen har kyrkofullmäktige fastställt följande mål: 
 
 
Övergripande mål 

 Gävle församling ska ha tillgång till ändamålsenliga lokaler för att kunna utföra den 
grundläggande uppgiften samt övrig verksamhet med en långsiktigt hållbar 
resursanvändning 

 

 Församlingens kyrkobyggnader ska vårdas och underhållas så att deras 
kulturhistoriska värden bevaras men samtidigt möjliggör en väl fungerande 
verksamhet. 

 
 

Inriktningsmål (mätbara) 

 Varje kyrkorum och annan verksamhetslokal bör ha ett högt nyttjande alla dagar i 
veckan. Nyttjandegraden bör inte understiga 25 % 

 
 Årskostnaden för församlingsverksamhetens mark, byggnader och anläggningar bör i 

genomsnitt motsvara högst x (t.ex. 20 %) procent av församlingsverksamhetens årliga 
intäkt.  

 

 Gävle församling ska senast 2030 ha fasat ut all direktverkande el som 
uppvärmningsform.  

 



 
Strategimål 
 

 Församlingen ska koncentrera sitt ägande och förvaltande till kyrkobyggnader och de 
lokaler som av verksamheten bedöms finnas ett långsiktigt behov av. 
  

 Församlingen ska löpande pröva om det går att anpassa och i större utsträckning 
använda kyrkobyggnaderna även för annat än kyrkliga handlingar 
 

 Församlingen ska i lokalförsörjningsplanering (t ex ny-till-ombyggnationer och 
omflyttning) alltid göra en barnkonsekvensanalys 

 
 Församlingen ska verka för minskad miljöbelastning över tid genom effektiv 

energianvändning, återvinning av produkter samt vid upphandling av tjänster 
tydliggöra vikten av miljöhänsyn (dvs. produkter och material ska ha hög 
miljöprestanda, lång teknisk livslängd med låga drifts- och underhållskostnader) 
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Ärende 10 
 
Årsredovisning 2020 
Dnr F-2021-4 
 
 
 
Förslag till beslut 
Kyrkofullmäktige beslutar 
att godkänna Årsredovisningen för år 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handling: 
* Protokollsutdrag KR 210420, § 22 Årsredovisning 2020 
* Årsredovisning 2020, Gävle pastorat 
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Motioner - inkomna 

Handlingar: 
* Motion - Tidsgräns för kallelse till KF och digitalt genomförande av KF
* Motion - Anläggning av en begravningsplats för smådjur



     2020-11-12 

 

Motion till Kyrkofullmäktige i Gävle pastorat 

 

Till förra fullmäktige ändrades tiden för mötet med en veckas varsel. Helt i enlighet med 
bestämmelserna. Men det innebar för mig att vikarie för den tidigare annonserade tiden redan var 
tillsatt, det var annonserat i tidningen om ändringen mm. Detta är inget som går att ändra bara 
sådär. Det var fler än vanligt som lämnade återbud till fullmäktige vilket gjorde att antal platser var 
tomma. Det är olyckligt. Men det finns lösningar. Jag föreslår därför fullmäktige: 

 

Att ändra i bestämmelserna för kallelse till fullmäktige, att kallelse måste vara ute minst 4 veckor i 
förväg. Handlingar kan, vid behov kompletteras med senare dock minst 1 vecka innan mötet.  

 

Att fullmäktige alltid ska erbjuda digitalt närvaro för de som av någon anledning inte kan vara 
närvarande.  

 

/Mattias Larsson  

POSK 



 

Motion till Gävle kyrkofullmäktige 

Anläggning av en begravningsplats för smådjur  

 

I dagens samhälle är det fullt ansett att våra husdjur har en lika självklar bild i en familj som 

alla övriga som ingår i den. Därför kan det både vara en personlig och grupptragedi när ens 

husdjur går bort. När detta sker är det vanligt att man ger en form av begravning i trädgården 

eller på en plats i skogen, alternativt kremerar. Att ge denna form av begravning är dock inte 

en enkel självklarhet för alla. En del bor inte i hus och har egen mark och andra har inte 

tillgång till bil för att kunna åka ut i skogen. 

Under förra året i oktober 2020 invigde Harplinge Steninge pastorat i Göteborgs stift en 

begravningsplats för små husdjur. Denna begravningsplats är i nära anslutning till den 

befintliga kyrkogården och reglerna är att smådjuren måste vara kremerade och att det ligger 

en fast avgift på 500 kr att gravsättas i minst 10 år. Genom detta har det blivit en naturlig del 

för församlingsborna att kunna sörja, minnas och tända ljus även där i samband när man 

besöker båda kyrkogårdarna. 

I Forsbacka utanför Gävle ligger Gästrike Djurkremering där ungefär tusen husdjur kremeras 

varje år, i en tredjedel av fallen är kremeringen separat och ägaren får tillbaka stoftet för att 

själv kunna begrava sin familjemedlem. Om Gävle församling upplåter en begravningsplats 

för smådjur ges dessa hundratals individer en möjlighet att begrava sina husdjur nära sina 

andra släktingar och Gävle församling blir en av de få aktörer inom Svensk kyrkan i landet att 

erbjuda denna möjlighet. 

Sverigedemokraterna föreslår därför kyrkofullmäktige besluta: 

- Att ge i uppdrag till kyrkorådet att utreda möjligheten att finna en lämplig 

begravningsplats för smådjur inom Gävle församling.  

- Att på lämpligaste plats upplåta en begravningsplats för smådjur.  

 

 

För Sverigedemokraterna  

Marcus Lagerroos               
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Kyrkoval 2021 - information 
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Rapporter 

Kyrkorådets protokoll 2020-12-10, §§ 90-108 
2021-02-18, §§ 1-14 
2021-04-20, §§ 15-36 

Valnämndens protokoll 2020-11-04, §§ 1-11 
2021-01-21, §§ 11-21 

Förslag till beslut 
Kyrkofullmäktige beslutar 
att redogörelserna läggs till handlingarna. 

Protokollen finns hos sekreteraren på Teknikparken. 
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