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Plats  
 

Digitalt möte. 

Tidpunkt 
 

2021-04-27, kl. 17.00-21.00 

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 

Inga-Lill Hansson 

Dan Fogelberg 

 

Birgitta Simson, adj 

Patrik Edvardsson, adj 

Lena Håkansson, adj 

Robert Granath, adj 

Pia Fogelberg, sekreterare 

 

Paragrafer §§ 44-61 

  

 

 

Underskrifter Ordförande   

  

 

 

Sekreterare  

Bernt Berggren 

  

 

 

Justerare  

Pia Fogelberg 

  Ingrid Sallander 
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ANSLAG 

 Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag 

   

Organ  Kyrkorådet 

 

Sammanträde 

 

2021-04-27 

 

Datum då anslaget 

sattes upp 

 

2021-05-06 
Datum då anslaget 

togs ner 

2021-05-26 

 

Förvaringsplats 

för protokollet  

 

 

Administrativa enheten 

 

Underskrift  

  

  

 

 

 

 

 

 Kr § 44 

 Mötets öppnande 

 

Ordförande Bernt Berggren hälsar välkomna och öppnar digitalt möte. 

 

Andakt 

 

 Kr § 45 

Fastställande av föredragningslista 

 

Föredragningslistan fastställs 

 

 

 Kr 46 

Närvarande samt adjungerande 

 

Förrättades upprop. 

 

 

Kr § 47 

Val av justeringsperson 

  

Kyrkorådet föreslår Ingrid Sallander till att jämte ordförande justera 

protokollet torsdagen den 6 maj kl. 15.00 
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Kr § 48 

Kyrkoherdens rapport 

 

-Information från gemensamt församlingsråd och kyrkoråd 

-Kyrkoråd den 17 april genomfördes digitalt 

-Digitalt kontraktsmöte har genomförts och samtalet har varit inriktad på   

interkulturellt tema. 

-Åter öppnande av Trollhättans kyrka 25 april. Arbetslaget i Trollhättan 

Östra håller kyrkan öppen vissa vardagar kl. 11-18. 

-Information om Kyrkans gård i Skoftebyn avseende avkristnande innan 

försäljning. Vidare information i ärendet kommer. 

-Personalinformation 

Information om kränkande särbehandling redovisas.  

 

 

Kr § 49 

Information från Trollhättan västra arbetslag 

 

Arbetslagschef Birgitta Simson redovisar för verksamheten i Trollhättan 

västra arbetslag.  

Personalinformation 

Verksamhetsarbetet redovisas.  

Många av de tidigare fysiska mötena har fått ske digitalt under pandemin 

och kanske finns det möjligheter även i framtiden att vissa digitala möten 

kommer ske. 

Träffar har genomförts med förtroendevalda och en bra dialog har förts. 

Dop börjar bokas in. Inga begravningar ännu i Skogshöjdens kyrka. 

Orgeln i Skogshöjden ska ses över då den inte har rätt ljud och glappar i 

vissa tangenter. 

Ökat tryck på personalen vid sjukhuskyrkan då NÄLs personal har ett stort 

behov av att få samtala.  

 

Personalen hälsar till kyrkorådet att de önskar att lokalerna och 

kontorsmiljön förändras. De önskar få besked om vilken verksamhet 

kyrkorådet vill ska finnas där i framtiden. Viktigaste är att arbeta gentemot 

församlingsbornas behov utifrån utvecklingsområdena och att det ska 

finnas medarbetare för detta. Pågår en utredning om trångboddheten. 
 

Kyrkorådet får två förslag att fundera kring. 

1. Trollhättan västra arbetslag kanske inte ska se ut som övriga 

församlingar och arbetslag. 

2. Sjukhuskyrkan behöver få egna utvecklingsområden utifrån sina 

särskilda förutsättningar. Arbetar i ett ekumeniskt sammanhang 
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Kontakten med andra aktörer i området fungerar bra samt att pedagoger nät 

verkar med kommunen och föreningar i området. 

Viktigt att det finns en diakon i Skogshöjden under eftermiddagen då 

behovet är stort. 

   

  Kyrkorådet har tagit del av redovisningen 

 

   

Kr § 50 

Information från fastighetschef 

 

Angående trångboddheten i Skogshöjden pågår utredning och det finns 

många tankar kring vad som behöver förändras.  

Fastighetschef ska kontakta en arkitekt för att ta hjälp kring hur lokalerna 

kan omdisponeras och inhämta information om vad som är möjligt att 

genomföra och utreda om det finns andra lösningar. 

100 000 kr finns i budget att tillgå till att ge uppdrag åt en arkitekt att börja 

rita. Så småningom behöver kyrkorådet eventuellt fatta beslut om pengar 

till ombyggnation efter att arkitekt tagit fram förslag. 

 

Kyrkans gård i Skoftebyn 

En mäklare har gjort en första värdering av Kyrkans gård i Skoftebyn.  

 

Trollhättans kyrka  

Avloppsfrågan i Trollhättans kyrka utreds. Ett föreläggande inväntas då de 

två toaletterna i utbyggnaden inte får användas eftersom de inte går till en 

sluten tank. 

 

Kurs och lägergården Gräsviken 

Salt har hittats i dricksvattenprovet. Förmodligen kommer det från den 

borrade brunnen. Utredning har startats. Eventuellt behöver en åtgärd till 

och denna kostnad läggs in i kommande budgetplan. 

 

Lextorps kyrka  

KAE har erhållits för konstglaset i Lextorp. 

 

En ansökan om KAE har lämnats in för att eventuellt få ersättning på 

fördyrande byggkostnader i Trollhättans kyrka.  

 

Diskussion förs om genomförandet av fastighetsvandring och 

kyrkogårdsvandringen 25 maj och 26 maj. 

Presidiet återkommer när tidpunkten är lämplig. 
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Kyrkoherden framför stort tack till fastighetschef Patrik Edvardsson som 

ansvarat för renoveringen i Trollhättans kyrka. 

 

Kyrkorådet har tagit del av redovisningen 

 

 

Kr § 51  

Information valnämnden 

 

Rune informerar kring valnämndens arbete. Vallokaler har registrerats in i 

valsystemet och valmaterial har beställts.  

 

Kyrkorådet har tagit del av redovisningen 

 

 

Kr § 52 

Delegationer 

 

Kyrkoherdens ramar har underlag skickats ut till kyrkorådet. Vice 

ordförande redovisar kring ramarna och inhämtar gärna förbättrings förslag 

från kyrkorådet. 

 

Kyrkorådet har tagit del av redovisningen och kyrkorådets arbetsutskott 

arbetar vidare med justeringar. 

 

 

Kr § 52  

Finansiella placeringar 

 

Ekonom Robert Granath redovisar finansiella placeringar och innehav till 

och med 2020-12-31 samt värdet 2021-03-31.  

 

Diskussion förs om möjligheten till bättre avkastning av placeringarna  

och Dan Fogelberg välkomnades att inkomma till presidiet med eventuella 

förslag. 

 

  

Kyrkorådet har tagit del av redovisningen. 
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Kr § 54 

Presentation av lokalförsörjningsplan, mål 

Fastighetschef Patrik Edvardsson redovisar underlag för            

lokalförsörjningsplanen och mål som kyrkorådet diskuterat fram. 

 

Samtal har förts med stiftet om vilken nivå som pastoraten ska kunna 

jämföra sig med och svaret är att varje församling/pastorat får bestämma 

detta själva. 

 

Mål som diskuteras är tillgängligheten till våra lokaler när och till vem. 

Öppna kyrkor för externa.  

Tillgänglighet på olika plan 

Extern uthyrning. 

 

Kyrkorådet har tagit del av redovisningen och ärendet ska beredas i 

kyrkorådets arbetsutskott för senare beslut i kyrkorådet. 

 

 

Kr § 55 

Årsredovisning 2020 

 

Ekonom Lena Håkansson presenterar årsredovisningen 2020   

 

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta 

 

att anta upprättat förslag till årsredovisning avseende år 2020 

 

att årets överskott överförs till balanserat resultat 

 

 

 

Kr § 56 

Verksamhetsuppföljning 2020 

 

Kyrkoherden Elisabet Öman redovisar verksamhetsuppföljningen 2020  

 

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta 

 

att anta verksamhetsuppföljning avseende år 2020 
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Kr § 57 

Budgetförutsättningar 

Ekonom Lena Håkansson föredrar ärendet om budgetförutsättningarna för 

2022-2024. 

  

Diskussion förs om vilka besparingar som är möjliga att genomföra. 
  

  

Kyrkorådet beslutar 

  

att återremittera ärendet till arbetsutskottet. 
  

 

Kr § 58 

Prövning av tillsättningar av tjänster  

 

Kyrkorådets inriktningsbeslut är att kyrkorådet ska pröva 

tillsättning av tjänster i Trollhättans pastorat.  

 

Arbetslagschef i Lextorp 

Kyrkoherde Elisabet Öman redovisar att en ny arbetslagschef till 

arbetslaget i Lextorp behöver rekryteras snarast.  

 

 

Komminister   

Diskussion kring komminister, västra/komminister sjukhuskyrkan förs och      

arbetsutskottet har behandlat frågan som delges kyrkorådet. 

Kyrkorådet har tidigare fattat beslut om att anställa en komminister 

placerad i Sjukhuskyrkan 100%.  

 

Överanställning av musiker 

Liksom musikens funktion och roll i människors liv är kyrkomusiken i 

kyrkans liv ytterst central.  

  

I ett tidigare skede gjorde pastoratet en överanställning av musiker då man 

inom en 5-årsperid såg flera pensionsavgångar. 
  

Just nu arbetar pastoratet med rekrytering av organisttjänst, Lextorp där 

flera utbildade och lämpliga organister har sökt tjänsten.  

Ledningsgruppen föreslår en överanställning i ca 1 år på 75-100%. Detta 

för att ta tillvara och fånga upp mycket kompetenta sökande då fler 

pensionsavgångar sker inom 1-2 år. 
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Kyrkorådet beslutar 

  

att återbesätta tjänsten som arbetslagschef i Lextorp. 

  

att återbesätta tjänsten som komminister i Trollhättans pastorat. 

  

att medge överanställning av en organist 

 till Trollhättans pastorat.   
 

 

 

Kr § 59 

Genomförande av kyrkofullmäktige 25 maj. 

 

Kyrkorådet diskuterar hur kommande kyrkofullmäktige är möjlig att 

genomföra och rekommenderar presidiet för kyrkofullmäktige att det 

genomförs den 25 maj med en reducering då mötet måste vara digitalt.  

 

Kyrkorådet rekommenderar 

 

presidiet för kyrkofullmäktige 

 

 att besluta genomföra kyrkofullmäktige den 25 maj med en reducering av 

deltagandet. 

 

   

 

Kr § 60 

Arbetsgrupp för riktlinjer för begravningsverksamheten 
  

I varje pastorat som är huvudman för begravningsverksamheten ska det finnas 

riktlinjer för hur begravningsverksamheten ska vara utformad (kyrkoordningen 

2 kap. 6 a §) Riktlinjerna kommer att vara ett viktigt dokument för stiftets 

tillsyn över begravningsverksamheten. När kyrkofullmäktige har beslutat om 

dem är de bindande och ska lämnas till stiftet för kännedom.  

 

Riktlinjerna kan användas när kyrkorådet utvecklar begravningsverksamheten 

och genomför internrevision samt vara underlag för samråd och avstämning 

mellan kyrkoherde och kyrkogårdschef. Kyrkofullmäktige beslutar om 

riktlinjerna efter att kyrkorådet berett beslutet.  

Mer information finns i dokumentet ”Riktlinjer för begravningsverksamheten”  

Efter att kyrkoherde Maria Classon slutat sin anställning i Trollhättan och ny 

kyrkogårdschef anställs behöver arbetsgrupper revideras. 
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Kyrkorådet beslutar  

 

att tillsätta en arbetsgrupp som består av kyrkoherden Elisabet Öman, 

ledamöterna Hilkka Andersson, Bengt Kristiansson och Bernt Berggren samt 

kyrkogårdschef Frank Thorén Hall som ska bereda ärendet. 

 

   

   

 Kr § 61 

 Anmälan  
 

Ordförande Bernt Berggren informerar att presidiet deltagit i ett digitalt 

möte med Nordea banken om pastoratets tillgångar. 
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  Kr § 59 Genomförande av kyrkofullmäktige 25 maj 
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