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Plats  
 

Kyrkans Hus och digitalt möte. 

Tidpunkt 
 

2021-02-09, kl. 17.00-19.10 

Beslutande  Bernt Berggren, Ordförande 

Bengt Kristiansson, Vice ordförande 

Hilkka Andersson 

Arne Samuelsson 

Bertil Jönsson 

Rune Johansson 

Bo-Christer Österberg 

Ingrid Sallander 

Anita Dahlström 

Ulrika Floodh 

Elisabet Öman, Kyrkoherde 

 

Övriga 

deltagande 

Filip Westlin 

Anna-Karin Westberg 

Monica Isaksson 

 

Lena Håkansson, adj 

Patrik Edvarddson, adj 

Pia Dosé, adj 

Pia Fogelberg, sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1- 16 

  

 

 

Underskrifter Ordförande   

  

 

 

Sekreterare  

Bernt Berggren 

  

 

 

Justerare  

Pia Fogelberg 

  Bo-Christer Österberg 
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ANSLAG 

 Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag 

   

Organ  Kyrkorådet 

 

Sammanträde 

 

2021-02-09 

 

Datum då anslaget 

sattes upp 

 

2021-02-17 
 

Datum då anslaget 

togs ner 

 

2021-03-11 

 

Förvaringsplats 

för protokollet  

 

 

Administrativa enheten 

 

Underskrift  

  

  

 

 

 Kr § 1 

 Mötets öppnande 

 

Ordförande Bernt Berggren hälsar välkomna och öppnar digitalt möte. 

 

Andakt 

 

 

 Kr § 2 

Fastställande av föredragningslista 

 

Föredragningslistan fastställs 

 

 

 Kr § 3 

Närvarande samt adjungerande 

 

Förrättades upprop. 

 

 

Kr § 4 

Val av justeringsperson 

  

Kyrkorådet föreslår Bo-Christer Österberg till att jämte ordförande justera 

protokollet onsdagen den 17 februari kl. 13.30 
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Kr § 5 

Kyrkoherdens rapport 

 

Elisabet lämnar rapport. 

Elisabet informerar att hon har haft två veckors semester och har ytterligare 

två veckor ledigt till och kommer tillbaka 22 februari. 

 

 

Kr § 6 

Rapport från begravningsverksamheten 

 

Biträdande kyrkogårdschef Pia Dosé informerar om 

begravningsverksamheten.  

 

 

Kr § 7 

Ekonomisk rapport, budgetutfall 

 

Ekonom Lena Håkansson redovisar budgetutfall 2020 för Trollhättans 

pastorat, begravningsverksamheten och serviceverksamheten för 2020  

 

Lena Håkansson redovisar intäkten av kyrkoavgiften och begravningsavgiften.  

Begravningsavgiften har fått en överutbetalning, summan läggs till 

balansräkningen under året. 

 

Kyrkorådet tackar för informationen. 

 

 

 

Kr § 8 

Ekonomisk tidsplan 

 

Ekonom Lena Håkansson redovisar tidsplan för bokslut/årsredovisning och 

budget 2022 

 

Kyrkorådet beslutar  

att godkänna tidsplan för bokslut/årsredovisning samt budget 2022. 
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Kr § 9  

Kostnadsredovisning av Trollhättans kyrka 

 

Fastighetschef Patrik Edvardsson informerar om renoveringen av Trollhättans 

kyrka. Patrik har tidigare informerat om att det under renoveringen upptäckts 

diverse skador och felaktigheter i fastigheten som måste åtgärdas och 

tillkommande arkitektkostnader. Flera expertutlåtande har inkommit om vilka 

åtgärder som krävs. En dialog har också förts med Länsstyrelsen, Västarvet. 

Detta innebär en fördyrning som inte kunnat förutses. Kyrkorådet har tagit del 

av en sammanställning på tillkommande kostnader på 1 400 000 kr. 

 

En ansökan om kyrkoantikvariskersättning kommer skickas in innan juni 

månads utgång 2021 på de tillkommande kostnaderna för renoveringar som 

inte kunnat förutses. 

 

 

Kyrkorådet beslutar  

 

att godkänna tillkommande renoveringar som ej varit möjliga att förutse. 

 

att ansöka om kyrkoantikvarisk ersättning till de tillkommande kostnaderna. 

 

 

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta 

 

att anslå 1 400 000 kr till renovering av Trollhättans kyrka till de 

tillkommande kostnader som inte gått att förutse samt att kostnaden skall 

belasta pastoratets egna kapital. 

 

 

 

 

Kr § 10 

Inför organisations förändring 

 

Kyrkofullmäktige fattade beslut om strukturförändring av pastoratet i höstas 

som får namnet Trollhättans församling från och med 1 januari 2022 där de tre 

församlingsråden avvecklas och ersätts av verksamhetsråd kring varje kyrka. 

 

Arbetet med att starta igång arbetet kring verksamhetsråd bör omgående 

påbörjas och förslaget är att ordföranden för församlingsråden, ordförande och 

vice ordförande i kyrkorådet, kyrkoherde och arbetslagscheferna bildar en 

arbetsgrupp. 

 

Kyrkorådet beslutar 

 

att påbörja arbetet kring verksamhetsråd med arbetsgrupp enligt förslag. 
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Kr § 11  

Revidering av gravbestämmelser i kvarteret Ekgläntan angående 

smyckning 

  

Allmän beskrivning 

Askgraven är en gemensam gravplats anlagd i anslutning till Kv Skogslunden 

på Håjums begravningsplats. Askgrav är ett mellanting mellan minneslund och 

urngrav. 

Askgravar lämnas ut för 25 år till en beslutad kostnad. Förlängning kan göras 

med 15 år åt gången, se prislistan för kostnad. Kostnaden avser stenplatta för 

vilken gravplats det gäller, namnplatta och skötsel i 25 år. Gravarna består av 

enskilda urnkammare. Varje gravplats har en stenhäll, där det finns möjlighet 

att ha en liten vas samt hållare för gravljus. På stenen finns möjlighet att fästa 

aluminiumplatta med den avlidnes namn. Plattan ingår i avgiften, och beställs 

av förvaltningen. 

Gravarna lämnas ut med begränsad gravrätt enligt nedan angivna 

bestämmelser. 

Ytan på varje gravplats är 0,75 x 0, 90 m 

Askan gravsätts i tygpåse 

Anhöriga får närvara vid nedsättningen  

Mål  

 Att skapa ett lugnt och harmoniskt område, där anhöriga kan minnas 

anhöriga. 

 Inget krav på att anhöriga bidrar med egna skötselinsatser 

Gravplatsföreskrifter 

 Varje grav har plats för 4 askor. 

 Enskilda gravvårdar eller andra utsmyckningar är inte tillåtna. 

 Inskriptionen på aluminium plattor av storlek 65 x 130 mm. Förvaltningen 

införskaffar och monterar. 

 Maximalt 4 namnplattor per grav, varav den första ingår i priset. Övriga se 

prislistan. 

 Ingen plantering vid graven är tillåten. 

 Blommor får placeras på avsedd plats, i liten vas, som tillhandahålls av 

förvaltningen samt på tillhörande grusyta för respektive grav. 

 Gravljus placeras på avsedd plats på gravstenen. 

 Vinterdekoration placeras på tillhörande grusyta för respektive grav. 

 Gravlykta är tillåten under perioden 25 okt --- 15 april. 

 

Föreligger förslag på revidering av gravbestämmelser avseende kvarteret 

Ekgläntan, askgravplats  

 

Kyrkorådet beslutar  

 

att anta reviderade gravbestämmelser i kvarteret Ekgläntan, askgravplats i 

enlighet med förslag. 
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Kr § 12 

Beslut om Kyrka för Fair trade 

 

Trollhättans pastorat är redan medlem i Kyrka för Fair trade. Att vara medlem 

är att ta aktiv ställning för fairtrade-frågor, genom att inköpa fairtrade- 

produkter (t ex fika) till vår verksamhet, ha en arbetsgrupp som håller i 

fairtradefrågor (arbetsgruppen av medarbetare, både anställda och ideella, i 

Fair Trade Shop) och informera utåt om fairtrade (bl.a. i butiken vid Fair 

Trade Challenge, World Fair Trade Day mm), samt samarbeta med andra (bl.a. 

genom Fair Trade City och Högskolan) i fairtradefrågor. 

 

Att driva Fair Trade Shop är den största utgångspunkten för medlemskap, men 

också bl.a. genom ett aktivt arbete med internationella frågor genom ACT 

Svenska kyrkan. Redan i budget 2021 har beslutats om medlemsavgift till 

Kyrka för fairtrade, men kyrkorådet behöver tydligare uttala sin intention. 

 

Kyrkorådet besluta  

 

att fortsätta vara medlem i Kyrka för Fair trade under 2021. 

 

 

 

 

Kr § 13 

Schremsdom 

 

EU-domstolen har meddelat dom i målet ”Schrems II”. Domen innebär 

sammanfattningsvis att det inte längre är tillåtet för personuppgiftsansvariga i 

EU att överföra personuppgifter till mottagare i USA, med stöd av det s.k. 

Privacy Shield-avtalet. Detta kan innebära konsekvenser för pastoratets 

användande av sociala medier som Facebook och Instagram. 

Man kan konstatera att det finns olika tolkningar av vad Schrems II-målet kan 

innebära för oss som organisation. Olika dataskyddsombud hanterar frågan på 

olika sätt. Kyrkokansliet arbetar med riskanalyser och kommer att kalla stiften 

till överläggningar i frågan, under kommande veckor. 

Pastoratet bevakar aktivt utvecklingen och ser hur andra aktörer så som 

myndigheter och organisationer tolkar domen och agerar i sociala medier. 

Tillsvidare avvaktar vi med att stänga ner pastoratets sociala mediekanaler och 

gör inga drastiska förändringar i vår kommunikation, annat än att iaktta 

försiktighet på sociala medier. Det är så pastoratet hanterar frågan för 

närvarande. Detta i avvaktan på att sociala medier-företagen anpassar sig till 

Schrems II. 
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Förhoppningen är att Kyrkokansliet kommer att komma med tydliga råd och 

förhållningssätt och att sociala medier-företagen anpassar sig till Schrems II.   

 

Kyrkorådet beslutar 

 

att pastoratet med anledning av EU-domstolens dom den 16 juli 2020 (mål C-

311/18), det så kallade Schrems ll-målet, ska vidta följande åtgärder: 

 Kartlägga de fall där Trollhättans pastorat eller dess leverantörer överför 

personuppgifter till USA och utreda vilket stöd som finns för överföringen. 

 I förekommande fall överväga vilka åtgärder som behöver vidtas för att 

skydda överföring av personuppgifter till USA i enlighet med 

Dataskyddsförordningen. 

 I så stor utsträckning som möjligt inaktivera funktioner på pastoratets 

webbplats som placerar kakor/cookies på besökares enheter som delar 

uppgifter med USA som mottagarland. 

 Endast publicera personuppgifter på sociala medier där USA är mottagarland i 

de fall då inhämtat samtycke från berörda finns för överföring av 

personuppgifter till USA. 

 

 

Kr § 14 

Prövning av återbesättning av tjänst, organist 

 

Organisten i arbetslaget Lextorp kommer gå i pension till sommaren. 

Kyrkoherden föreslår att tjänsten återbesätts och att beslut tas så att en ny 

organist kan vara på plats under sommaren.  
 

 

 Kyrkorådet beslutar  

 

att återbesätta en organisttjänst i Trollhättans pastorat. 

 

 

Kr § 15  

Ändring av heldag för kyrkorådet 

 

Kyrkorådet har tidigare fattat beslut om en heldag den 27 februari men pga 

pågående pandemin går denna inte att genomföra på ett bra sätt och presidiet 

föreslår att flytta fram mötesdag till lördagen den 17 april istället. 

 

 Kyrkorådet beslutar 

 

att ändra mötesdag till lördagen den 17 april. 
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