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Plats  
 

Kyrkans Hus, digitalt möte. 

Tidpunkt 
 

2021-03-23, kl. 17.00-20.00 

Beslutande  Bernt Berggren, Ordförande 

Bengt Kristiansson, Vice ordförande 

Hilkka Andersson 

Arne Samuelsson 

Bertil Jönsson 

Rune Johansson 

Bo-Christer Österberg 

Anita Dahlström 

Ulrika Floodh 

Filip Westlin 

Elisabet Öman, Kyrkoherde 

 

Övriga 

deltagande 

Monica Isaksson 

Dan Fogelberg 

 

Lena Håkansson, adj 

Patrik Edvardsson, adj 

Pia Dosé, adj 

Frank Thoren Hall,adj 

Martina Krus, adj 

Sten Bengtsson, adj  

Lars Johnsson, adj 

Pia Fogelberg, sekreterare 

 

Paragrafer §§ 17-43 

  

 

 

Underskrifter Ordförande   

  

 

 

Sekreterare  

Bernt Berggren 

  

 

 

Justerare  

Pia Fogelberg 

  Anita Dahlström 
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ANSLAG 

 Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag 

   

Organ  Kyrkorådet 

 

Sammanträde 

 

2021-03-23 

 

Datum då anslaget 

sattes upp 

 

2021-03-31 
 

Datum då anslaget 

togs ner 

 

2021-04-21 

 

Förvaringsplats 

för protokollet  

 

 

Administrativa enheten 

 

Underskrift  

  

  

 

 

 

 

 Kr § 17 

 Mötets öppnande 

 

Ordförande Bernt Berggren hälsar välkomna och öppnar digitalt möte. 

 

Andakt 

 

Frank Thoren Hall, ny kyrkogårdschef presenterar sig för kyrkorådet 

 

 Kr § 18 

Fastställande av föredragningslista 

 

Föredragningslistan fastställs 

 

 

 Kr § 19 

Närvarande samt adjungerande 

 

Förrättades upprop. 

 

 

Kr § 20 

Val av justeringsperson 

  

Kyrkorådet föreslår Anita Dahlström till att jämte ordförande justera 

protokollet onsdagen den 31 mars kl. 13.00 
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Kr § 21 

Kyrkoherdens rapport 

  

-Information om nytt lönecenter 

-Inriktningsbeslut från Rommele pastorat om servicebyrå 

- Barnkonsekvensgruppen är på gång och en ny uppstart är gjord. 

-Arbetsmiljöarbete pågår 

-Verksamhetsuppföljningen är i stort klar 

-Introduktion av ny kyrkogårdschef 

-Rekrytering: 3 behöriga musiker – flera pensionsavgångar, ny arbetslagschef 

Lextorp 

 

 

Kr § 22 

Information från HR 

 

Redovisning av personal rapport från Martina Krus HR specialist 

 

Kyrkorådet tackar för redovisningen 

 

 

Kr § 23 

Information från begravningsverksamheten 

 

Ny kyrkogårdschef informerar att han håller på och sätter sig in i delar av 

verksamheten såsom krematoriet och begravningsexpeditionen. 

 

Bitr kyrkogårdschef informerar om det övriga arbetet som pågår just nu i 

begravningsverksamheten. 

 

 

Kr § 24 

Information fastighet 

 

Fastighetschefen informerar om planerad lokalförsörjningsplan. 

Krematorie uppgraderingen av ugnen är klar. 

Trollhättans kyrka är renoverad och ska inom kort återöppnas. 

Arbetar med ett årshjul och planerar in olika projekt. 

Utredning pågår av ventilationen av Lextorps kyrka 

Larmgenomgång av fastigheterna pågår 

Energioptimering i Kyrkans gård i Strömslund pågår, (examensarbete) 

Planerade träffar med samtliga chefer inför kommande budget. 
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Kr § 25 

Diskussion om trångboddheten i Skogshöjden 

 

Fastighetschef redogör för de olika möten och diskussioner som genomförts. 

Avstämning är genomförd med kyrkoherden och fortsatta diskussioner görs 

med kyrkorådet kring vilken verksamhet och hur organisationen ska vara 

utformad i framtiden innan beslut om en eventuell ombyggnation sker.   

Fortsatt arbete pågår och en arbetsgrupp är tillsatt som arbetar vidare med 

olika frågeställningar.   

 

Kyrkorådet tackar för redogörelsen. 

 

 

Kr § 26 

Information arbetsmiljöverket  

 

Kyrkoherde Elisabet Öman informerar att arbetsmiljöverket var på återbesök i 

slutet av februari månad då pastoratet redovisade svaren på de anmärkningar 

som pastoratet fått avseende arbetsmiljön. De godkände återstående punkter 

och avskrev ärendet och de var nöjda med resultatet. 

 

Kyrkorådet tackar för informationen 

 

 

Kr § 27 

Information om Delegationer 

 

Ordförande Bernt Berggren informerar att ett arbete med delegationer pågår. 

 

Kyrkorådet tackar för informationen 

 

 

Kr § 28 

Ekonomisk rapport 

 

Ekonom Lena Håkansson informerar om ett preliminärt bokslut för 

Trollhättans pastorat, begravningsverksamheten och serviceverksamheten 

2020. 

 

Kyrkorådet tackar för informationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROTOKOLL 5 / 13 

 

KYRKORÅDET 2021-03-23  
 

Justerare sign Utdragsbestyrkande 

 

………………                        ……………… ……………………………..  

 

 

 

Ekonomisk prognos 

 

Ekonom Robert Granath redovisar en simulerad långtidsprognos av 

kommande budgetutfall. 

 

Kyrkorådet tackar för informationen. 

 

 

 

 

 

Kr § 29 

Budgetförutsättningar inför 2022  

 

Ekonom Lena Håkansson redovisar underlag inför budgetförutsättningar 2022. 

 

Tidigare har arbetsutskottet föreslagit att en fortsatt besparing på 1 miljon 

kronor i personalbudget bör göras och 1 miljon kronor i driftsbudgeten sparas 

in och detta förslag diskuteras även i kyrkorådet och förslaget får bifall även i 

kyrkorådet. 

 

En genomlysning av Fair trade shop pågår och kommer redovisas. 

 

 

Kyrkorådet tackar för informationen   

 

 

 

 

Kr § 30 

Information från valnämnden  

 

Vice ordförande Rune Johansson informerar från valnämnden. 

 

Kyrkorådet tackar för information 
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Kr § 31 

Försäljning av Kyrkans gård i Skoftebyn 

 

Fakta kring Kyrkans Gård Skoftebyn. 

-Fastigheten är klassad hos skatteverket år 2021 som typ 827 specialenhet, 

ecklesiastikbyggnad. 

-Ny ägare får ändra till en typ 220 småhus, detta görs vid ansökan av lagfart 

och ändring sker i samband med årsskiftet.  

-Köpare får/kan ansöka om särskilt värde hos skatteverket för att möjligt få lån 

lättare vid eventuellt köp till en kostnad av 1000 kr för köparen. 

-Vi får ej som ägare ändra detta så länge vi har den verksamhet som vi har.  
 

Bostadsbutiken Uddevalla, Fastighetsbyrån Trollhättan,  

Svensk fastighetsförmedling, Länsförsäkringar Trollhättan 

Alla fyra har i olika grad erfarenhet av att sälja liknande objekt. Efter 

kompletterande information om kontakterna med företagen föreslår 

kyrkorådets arbetsutskott Bostadsbutiken Uddevalla då de har mest erfarenhet 

av försäljning av liknande fastigheter.  

  

Kyrkorådet beslutar 

  

att ge uppdraget till mäklare Bostadsbutiken Uddevalla att sköta försäljningen 

av Kyrkans gård Skoftebyn, med tillträde 1 oktober 2021 

 

 

 

Kr § 32 

Pumphuset Håjum – investering  

 

Pia Dosé redogjorde. Håjums gravskötselkostnader var höga och vi sökte 

därför efter olika alternativ att få ner utgifterna. 

Det beslutades att vi skulle gå ifrån att köpa kommunalt vatten till att bli 

självförsörjande på sommarvatten, därmed också säkerställa att det alltid fanns 

vatten även om det skulle råda bevattningsförbud i kommunen.  

 

År 2007 borrades två borrhål i anslutning till Metakapellet.  

Under varma somrar räckte inte vattnet till.  

Då föddes idén att borra fler hål och komplettera dessa med ett vattenmagasin 

på 3kbm. 

2018 borrades det två nya borrhål på Håjums södra del. Ett pumphus har 

byggts. Arbetet har till stora delar genomförts i egen regi. El-arbeten, 

pumpinkoppling, matt läggning har köpts in av underentreprenörer (UE). 

Under sensommaren 2020 uppdagades det att det inte hade funnits ett beslutat 

pumphusprojekt och därmed ingen budget som kunde finansiera arbetet. Vi 

hade använt oss av medel avsatta för ”Reparation och underhåll av Mark”.  
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Pia Dosé, bitr. kyrkogårdschef har gått igenom kontoanalyser och funnit att 

207 704 kr gått till projektet. 

  

Nu kvarstår vissa markarbeten runt själva pumphuset, vilket man räknar att 

kunna genomföra i egen regi. 

  

Pumphuset och anskaffningssumman för år 2020 är att betraktas som en 

investering och kommer att skrivas av och internränteberäknas under 10 år. 

 

 

Kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige besluta om  

 

att investering av pumphus, som ej är budgeterad på en kostnad om   

207 704 kr för år 2020 

  

 

 

 

 

 

Kr § 33 

Firmateckning 

 

Trollhättans pastorat har flera firmatecknare.  

Tecknandet av firman sker i enlighet med attestinstruktion 

Firmatecknandet sker av två i förening av nedanstående personer 

 

Kyrkorådet beslutar  

 

att upphäva tidigare beslut och  

 

att till firmatecknare för Trollhättans pastorat utse 

  kyrkoherde Elisabet Öman   

  fastighetschef Patrik Edvardsson 

  kyrkogårdschef Frank Thorén Hall 

  kyrkorådets ordförande Bernt Berggren  

 kyrkorådets vice ordförande Bengt Kristiansson  
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Kr § 34   Dnr: P 2021-1 

Lönepolitik 

 

Arbetsgivaren påverkar genom sin personalpolitik de insatser som 

medarbetarna gör. Tydliga verksamhetsmål är viktiga för att veta vad som ska 

uppnås under året. En genomtänkt lönepolitik med koppling till 

verksamhetsmålen och tydliga kriterier enligt centralt partsgemensamt avtal 

för vad som ger löneutveckling är ett exempel. Kyrkorådet ska fatta beslut om 

hur lönepolitiken ska se ut. Likaså ska de fatta beslut om hur stor den 

ekonomiska ramen är för lönerevisionen och om det ska göras särskilda 

satsningar i relation till vad som behövs för verksamheten. 

  

 

Kyrkorådet beslutar 

 

att anta lönepolitik och lönekriterier enligt bilaga och 

 

om omedelbar justering 

 

 

 

Kr § 35   Dnr: P 2021-2 

Kränkande särbehandling 

 

Arbetsgivaren har ansvaret för att arbetsmiljön är sund och säker, att 

kränkande särbehandling förebyggs och att drabbade tas om hand. Enligt 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och 

organisatorisk och social arbetsmiljö har arbetsgivaren ansvaret för att 

kränkande särbehandling förebyggs. 

 

Kyrkorådet beslutar 

 

att anta reviderad policy för Kränkande särbehandling 

 

 

Kr § 36 

Schremsdom   Dnr: P 2021-3 

 

Kyrkorådet fattade beslut i ärendet den 9 februari 2021 som 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. 

 

Dock togs inte förslag till beslut i sin helhet utan endast del där av. 
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Kyrkorådet beslutar 

 

att anta förslaget i sin helhet enligt bilaga 

 

att anta riskbedömning i sin helhet enligt bilaga 

 

 

 

 

Kr § 37 

Prövning av återbesättning av tjänst 

 

 

Komminister på Sjukhuskyrkan 

 

En tjänst som komminister på sjukhuskyrkan har varit vakant sedan slutet av 

förra året och pga pandemin har viss uppbackning skett under en tid av diakon 

som går in och stöttar delvis på sjukhuskyrkan. En komministertjänst behövs 

för att kunna utföra uppgifter på sjukhuset.  

 

Kyrkorådet besluta  

 

att tillsätta Komminister i sjukhuskyrkan  

 

2 st Kombotjänster, 

 Krematoriet 50% + Begravningsverksamhet/ serviceverksamhet 50% 

  

Pia Dosé, bitr kyrkogårdschef redogör för de anställdas arbetsmiljö på 

krematoriet som är ytterst sårbar då det endast finns två personer på två 

heltidstjänster som bemannar och kan verksamheten. 

  

För att rätta till de brister och sårbarhet som finns i krematorieverksamheten 

föreslår hon att det anställs 2 medarbetare på kombotjänster för att arbeta 50 % 

i krematorietjänst och 50 % i begravningsverksamhet/serviceverksamhet  

  

Kyrkorådets arbetsutskott har diskuterat tjänsterna och föreslår att omvandla 

de två vakanta tjänsterna som kyrkogårdarbetare till 2 kombotjänster . 

 

Kyrkorådet beslutar  

  

att omvandla 2 vakanta kyrkogårdsarbetartjänster och 

  

att tillsätta 2 kombotjänster som arbetar 50 % med krematorie- och 50 % med 

begravnings-/serviceverksamhet 

  

att paragrafen justeras omedelbart 
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Kr § 38 

Beviljade bidrag från Britta Lundqvists Stiftelse 

 

Britta Lundqvists Stiftelse har beviljat pastoratet bidrag enligt ansökningar 

som skickades in hösten 2020. 

  

Kyrkorådet tackar för informationen om erhållet bidrag.  

 

 

Kr § 39 

Gravbestämmelser för kv. Ekgläntan, justering pga felskrivning 

 

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, se prislista. Förlängning 

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

stenplatta för vilken gravplats det gäller, 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 beställs 

och monteras av förvaltningen, se prislistan för inköpskostnad. 

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 är inte tillåtna. 

 Inskriptionen på aluminiumplattor av storlek 60 x 120 mm.  

 Maximalt 4 namnplattor per grav, 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 15 okt --- 15 april. 

 

Kyrkorådet beslutar  

 

att anta de reviderade gravbestämmelserna i sin helhet för kv. Ekgläntan 
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Kr § 40 

Anmälan om kallelse till årsmöte Närradion 

 

Anmälan görs om att Wilhelm Lundman och Rune Johansson medverkar vid 

Närradions årsmöte. 

 

 

Kr § 41 

Anmälan om kallelse till extra stämma för Sensus Regionstyrelse 

 

Kyrkorådet konstaterar att ingen har möjlighet att medverka vid extra stämma 

för Sensus Regionstyrelse.  

Sekreterare anmäler förhinder. 

 

 

Kr § 42 

Kopiering  

 

Nomineringsgrupp ställer fråga om möjlighet att nyttja kopieringsmaskin i 

Kyrkans hus för kopiering för att kunna dela ut extern information av 

respektive nomineringsgrupp om kyrkovalet.  

Kyrkorådet diskuterar frågan och kommer fram till att det är möjligt att 

kopiera till självkostnadspris. 

 

 

Nomineringsgrupper får också möjlighet att kopiera för interntbruk för de 

olika göromål som ligger i nomineringsgruppens uppdrag under valåret. 

Förslaget är att kostnaden för detta tas av valnämndens budget i samband med 

valåret. 

 

Kyrkorådet beslutar  

 

att möjlighet ges om att kunna kopiera till självkostnadspris för externt bruk 

 

att ge möjlighet för nomineringsgrupper att kunna kopiera för internt bruk i 

samband med valår. 
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Kr § 43 

Frågeställning från Filip Westlin 

 

Filip ställer fråga kring hur det är möjligt att stärka ungas plats i kyrkan både i 

verksamheter och i kyrkoråd och hur är det möjligt att få ett engagemang och 

skapa intresse.  

 

Diskussion förs i kyrkorådet om hur yngre ska engagera sig i kyrkans arbeta 

och vikten att möjliggöra detta. 

 

Församlingsråden byts ut 2022 till verksamhetsråd då ny struktur verkställs 

och uppdraget är att alla som vill ska kunna engagera sig oavsett ålder. Det är 

viktigt att möjliggöra ungdomars medverkan. 

 

 

Kyrkorådet anser frågeställningen behandlad 
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