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Plats  
 

Kyrkans Hus, Tabita 

Tidpunkt 
 

2022-09-20, kl. 17.00-19.45 

Beslutande  Bernt Berggren, ordförande 

Bengt Kristiansson, vice ordf. 

Hilkka Andersson 

Bo-Christer Österberg 

Jan Andersen istället för Ingrid Sallander 

Anna-Karin Westberg, tom §§ 93-104 

Arne Samuelsson ersätter Anna-Karin Westberg fr §§ 105-112 

Ulf Sundberg 

Helene Berglund 

Anita Glemring 

Dan Fogelberg 

Henrik Törnqvist, kyrkoherde 

 

Övriga 

deltagande 

Jan Andersen 

Ulrika Floodh 

Arne Samuelsson. §§ 93-104 

Janina Herranen 

Vakant 
 

Lena Håkansson, administrativ chef 

Frank Thorén Hall, kyrkogårdschef 

Pia Fogelberg, sekreterare 

 

 

 

 

Paragrafer §§ 93-112 

  

 

 

Underskrifter Ordförande   

  

 

 

Sekreterare  

Bernt Berggren 

  

 

 

Justerare  

Pia Fogelberg 

  Ulf Sundberg 
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ANSLAG 

 Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag 

   

Organ  Kyrkorådet 

 

Sammanträde 

 

2022-09-20 

 

Datum då anslaget 

sattes upp 

 

2022-09-28 

 

Datum då anslaget 

togs ner 

 

2022-10-18 

 

Förvaringsplats 

för protokollet  

 

 

Administrativa enheten 

 

Underskrift  

  

  

 

 

 

 

 Kr § 93 

 Mötets öppnande 

 

Ordförande Bernt Berggren hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

Andakt 

 

 Kr § 94 

Fastställande av föredragningslista 

 

Föredragningslistan fastställs. 

 

 Kr § 95 

Närvarande samt adjungerande 

 

Förrättades upprop. 

 

 

Kr § 96 

Val av justeringsperson samt datum för justering 

  

Kyrkorådet föreslår Ulf Sundberg till att jämte ordförande justera protokollet 

2022-09-28 kl. 13.00   
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Kr § 97 

Kyrkoherden informerar 

 

Personal 

 

-Kyrkoherde Henrik Törnqvist informerar om personalläget.  

 

-AKKA enkät är utskickad till samtliga medarbetare, vilket är ett material som 

hjälper oss att se hur det står till med den psykosociala arbetsmiljön och 

materialet håller för närvarande på att bearbetas. 

 

-Konsult kommer vara församlingen behjälplig med det som återstår för att 

färdigställa arbetet med Lokalförsörjningsplanen samt att vägleda oss under de 

första stegen mot ny begravningsplats och nytt krematorium. Konsulterna har 

stor erfarenhet av liknande uppdrag för Svenska kyrkan och har avtal med 

Skara stift.  

 

- Nuvarande hyreskontrakt för Fair trade shop butiken har blivit förlängt med 

hyresvärden. 

 

-Fallens dagar inföll den 15-17 juli. Församlingen fanns på plats med olika 

aktiviteter både i och utanför Trollhättans kyrka. Under helgen var det c:a 

1200 personer som besökte kyrkan. Dessutom firades ekumenisk gudstjänst i 

det uppsatta tältet under söndagen. 

 

-Den 19-21 augusti firades Trollhättan Pride. Församlingen var väl 

representerad under dessa dagar. Under fredagen var det glasscafé med Pride-

tema i Götalundens kyrka. Under lördagen deltog församlingen i Pride-tåget 

under parollen ”Störst av allt är kärleken”. Söndagen inleddes med 

Regnbågshögmässa i Trollhättans kyrka där predikan delvis bestod av ett 

samtal mellan kyrkoherde Henrik och kyrkvärden i Götalunden, Maarit 

Larinen. På kvällen var det sedan föredrag av Ann-Christine Ruut. Många 

människor kom och många har uttryckt stor uppskattning för det som 

församlingen gjorde under dessa dagar. 

  

-Den 2 september var flera medarbetare inbjudna till filmpremiär av filmen 

”Sockerexperimentet” där flera medlemmar ur kören Syskonringen 

medverkade.  

 

-Helgen 3-4 september firade den finska församlingsverksamhetens 60-

årsjubileum i Lextorps kyrka. 
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-Trollhättans stad har fått ersättning av Migrationsverket för arbetet med de 

flyktingar som kom hit i våras. Enligt det avtal församlingen skrev med 

kommunen delar vi på arbetet, utgifter och inkomster. Församlingen har därför 

erhållit en peng för vårens arbete på Gräsviken. 

 

 

  

Kr § 98 

Beslut lokalförsörjningsplan och kostnaden samt konsult för vägledning 

mot ny begravningsplats och nytt krematorium. 

 

Kyrkoherden Henrik Törnqvist informerar om att konsult från Niras kommer 

vara församlingen behjälplig med det som återstår för att färdigställa arbetet 

med Lokalförsörjningsplanen. 

Arbetsgruppen och konsulten har haft ett första avstämningsmöte. 

De har arbetat i flera församlingar och pastorat inom Svenska kyrkan och de 

har avtal med Skara Stift. En målformulering ska tas fram och målen ska vara 

mätbara. Förhoppningsvis kan kyrkofullmäktige fatta beslut om dessa i 

november. KrAu får beredande underlag och förslag på målen till mötet i 

oktober.  

Kyrkorådet diskuterar olika målformuleringar. 

Tidsplan är lämnad och en färdig lokalförsörjningsplan ska tas på 

kyrkofullmäktige i maj 2023. 

 

Konsulterna har också fått förfrågan om att vägleda församlingen under de 

första stegen mot ny begravningsplats och nytt krematorium. De har lämnat 

offert på de två projekten som är på ca 430-500 000 kr. Kostnaden och antal 

timmar kommer särredovisas för respektive projekt. 

 

Kyrkorådet beslutar 

 

att godkänna konsult att färdigställa arbetet med lokalförsörjningsplan och 

vägleda församlingen under de första stegen mot ny begravningsplats och nytt 

krematorium. 

 

att godkänna offerten på 500 000 kr och pengarna tas av kyrkorådets egna 

medel.  
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Kr § 99 

Beslut om almarna vid Trollhättans kyrka 

 

Kyrkorådet diskuterar frågan om de olika alternativen om almarna vid 

Trollhättans kyrka som arbetsutskottet inte lämnat något förslag till beslut utan 

vill diskutera med kyrkorådet. 

 

Kraftig almsjuka har drabbat två almar vid Trollhättans kyrka. 

Det mindre av dom två träden som står vid 2:a infarten är helt utan växlighet 

och barken har släppt. 

Trädet är ca 6-8 meter högt och detta träd kommer sågas ner helt och stubb- 

fräsas.  

Det andra trädet är betydligt större ca 13-15 meter högt och står vid första 

infarten till kyrkan. Detta träd har också tappat växligheten och delvis tappat 

sin bark.  

 

Ett förslag som fastighetschefen framför är att låta en motorsågs konstnär Bert 

Davidsson göra ett konstverk utav en del av det stora trädet. 

Förslaget från konstnären är att han sågar av strax ovanför förgreningen och 

nyttjar nederdelen till ett konstverk och barken tas bort för att smittspridningen 

inte skall fortsätta. 

Kostnaden för detta är 60 000 kr inklusive bortforsling av det lilla trädet, del 

av det stora trädets förgrening, konstverk, ställning och övriga utgifter som 

kan tillkomma. Detta under förutsättning att Länsstyrelsen godkänner ansökan 

om dispens från det generella biotopskyddet. 

Alternativ två är att såga ner och stubbfräsa båda träden och då är den totala 

kostnaden 15 000 kr. Medel behöver tillskjutas från kyrkorådet då denna 

kostnad inte finns i budget 2022. 

 

Kyrkorådet diskuterar frågan och de vill att almarna tas bort.  

 

 

Kyrkorådet beslutar 

 

att almarna tas bort. 
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Kr § 100 

Inriktningsbeslut om nytt IT-system, gravprogram för 

begravningsverksamheten 

 

Kyrkogårdschefen informerar att begravningsverksamheten behöver byta ut 

nuvarande IT-system från nuvarande leverantör då detta system är kraftigt 

undermåligt och håller inte måttet som krävs för en säker och stabil drift över 

tid.  

Bisättningsprogrammet används i verksamheten dagligen och återkommande 

problem inträffar vid de flesta uppdateringar och det tar lång tid att få igång 

systemet igen även andra program i systemet är undermåligt och håller inte 

måttet för en säker drift oavsett vilket system som personalen arbetar i. 

 

Kontakt har tagits med leverantören för Eniac som kan erbjuda ett bättre och 

driftsäkert program för hela begravningsverksamheten och som prioriterar 

support och stödprogram. Detta system är kompatibelt med andra system inom 

Svenska kyrkan. Offert har inhämtats. Förslaget är att byta alla 

begravningsverksamhetens programvaror till ny leverantör, Eniac. Ett 

inriktningsbeslut behöver fattas av kyrkorådet för att säkerställa att införandet 

sker under 2024 med utbildningar under hösten 2023 till en kostnad av ca 1,2 

miljoner kronor i investering och årliga kostnader för licenser m.m tillkommer 

om 120 000 kr.  

 

Kyrkorådet beslutar 

 

att anta ett inriktningsbeslut för byte av nytt IT-system för 

begravningsverksamheten till 2024 

 

 

Kr § 101 

Information avräkningsavtal, gravskötsel 

 

Församlingen erbjuder idag ett avräkningsavtal som innebär att ett belopp 

avsätts i samband med att avtalet tecknas. Avräkningsavtalet innebär alltid 

stora eller lilla gravskötselpaketet och eventuellt tillval som kostnaden 

beräknas på. Beloppet som avsätts garanteras räcka ett minsta antal år som 

fastställs individuellt för varje tecknat avtal. Riktmärket för minsta antalet år är 

60 % av totalt antal skötsel år. Gravrättsinnehavaren erhåller ingen ränta men 

varje år avräknas den fasta avgiften för grundskötsel och gjort tillval enligt 

aktuell beslutad prislista från de inbetalda medlen.  

Avtalet kan inte ändras under avtalstiden och inbetalade medel disponeras 

endast för avtalad gravplats och den skötsel med tillval som valts i avtalet. 

En gravrättsinnehavare kan aldrig betala in mer än för att täcka skötsel och 

tillval under återstående gravrättstid, max 25 år – denna summa måste därför 

fastställas från fall till fall enligt Svenska kyrkans Arbetsgivarorganisations 

aktuella rekommendationer. Dock kan maximalt ett prisbasbelopp inbetalas 

men aldrig större summa än vad kvarstående gravrättstid kan beräknas kosta.  
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Detta avtal medför stora merkostnader för församlingen avseende arbetsinsats. 

Varje avtal skall omräknas och anpassas till gällande prislista. Vartefter 

beloppet minskar skötselinsatsen, men graven är skyltad med skötsel under 

avtalstiden.  
 

Konsekvenser.  

Gravar med knapp skötsel (ex kvarstående medel räcker endast till en påsklilja 

el dyl) ser ut att vårdas av församlingen. Vilket kan se illa ut. 

Gravrättsinnehavare ”tror” sig ha köp flera års skötsel, anhöriga som ”ärver” 

gravrätter efter avlidna anhöriga tror att det ingår viss skötsel enligt 

ursprunglig prislista och belopp inbetalt. 

Stor risk för missförstånd föreligger eftersom priserna förändras varje år och 

kund kan tro att den ursprungliga prislistan gäller för hela beloppet.  

Detta belastar verksamheten i form av missnöjda kunder och merarbete för de 

som behöver förklara till kund.  

Det finns ingen skyldighet att erbjuda avräkningsavtal. 

Det är fullmäktige som beslutar om vilka avtalstyper som församlingen ska 

tillhandahålla om inte den uppgiften delegerats till kyrkoråd. (Enl BEDA) 

Tjänstemannaförslag. 

Avskaffa avräkningsavtal för gravskötsel med start 2023 

 

Kyrkorådet diskuterar och ställer sig positiva till att avräkningsavtalen tas bort 

och detta beslut kommer tas samtidigt som kyrkorådet fattar beslut om prislista 

och gravskötselavtal i oktober och ärendet följer med i budgetprocessen. 

 

Kyrkorådet har tagit del av informationen och ställer sig positiva att ta bort 

avräkningsavtalen 

 

 

Kr § 102 

Beslut om processledare för ny begravningsplats 

 

Ärendet utgår då gemensamt beslut togs i ärende Kr § 98. 

 

 

Kr § 103 

Information om arbetsmängdsmätning, begravningsverksamheten 

 

Kyrkogårdschef Frank Hall informerar om att arbetsmängdsmätningen är 

avslutad. 

Mätningen visar en positiv marginal på personalresurser gentemot resultatet av 

arbetsmängdsmätningen. 

Personalplaneringen ligger väl till gällande uppdraget. Ramen är korrekt. 

Tillfälliga oförutsedda eller oplanerade arbetstoppar kan dock tillfälligt 

påverka behov av personal i framtiden. 

MBL §11 kommer att genomföras med facklig part. 
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Dokumentationen är mycket detaljerad och kan tjäna som grund till framtida 

arbete med arbetsmängdsmätningar. Förvaltningen har även ett mycket gott 

redskap inför framtida beräkningar av personal till nya skötselområden.  

 

Kyrkorådet har tagit del av informationen 

 

 

 

 

Kr § 104 

Övernattningsmöjligheter för anställda 

Kyrkoherde Henrik Törnqvist informerar om behovet om att införskaffa en 

övernattningslägenhet/övernattningsmöjlighet för personal som inte bor i 

kommunen utan pendlar till Trollhättan. Ibland förekommer det att personalen 

tjänstgör på olika diakonala sammanhang eller andra möten och det blir sena 

kvällar och tidiga morgnar. Det kan också vara lättare att rekrytera personal 

som bor på andra orter om övernattningsmöjlighet är möjlig att erbjuda.  

 

Kyrkorådet beslutar 

 

att ge uppdrag till kyrkoherden att utreda övernattningsmöjlighet för personal 

med övernattningsbehov. 

 

 

 

 

Kr § 105 

Ekonomisk rapport, budgetutfall 

Administrativ chef Lena Håkansson redovisar budgetutfallet t om 220831. 

 

Kyrkorådets arbetsutskott föreslår att dela upp den totala budgetutfallet på 

ytterligare en rapport som endast redovisar församlingsverksamheten.  

Rapport kommer delges i fortsättningen för Trollhättans församling, 

begravningsverksamheten, serviceverksamheten samt det totala budgetutfallet.  

 

Kyrkorådet beslutar 

 

att anta ytterligare en rapport som redovisar enbart församlingsverksamheten  

 

Kyrkorådet har tagit del av redovisningen av budgetutfall t o m 220831 
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Kr § 106 

Budgetinformation 

Administrativ chef Lena Håkansson informerar om budgetförutsättningar inför 

2023. 

Kyrkorådets arbetsutskott föreslog på budgetdagen ett inriktningsbeslut i juni 

om att kostnaden för personalbudgeten skulle minskas med 1,5 miljoner 

kronor liksom fastighetsbudgeten 1,5 miljoner kronor. Under sommaren har 

tjänstemännen arbetat med inriktningen och redovisar detta förslag som 

kyrkorådet ställer sig positiva till. 

Kyrkorådet diskuterar olika strategier och inriktningsbeslut som behöver tas 

inför framtiden med minskade intäkter. En genomlysning av verksamheter och 

tjänster behöver göras och att arbeta mer tillsammans i hela församlingen är ett 

mål. 

 

Kyrkorådet har tagit del av informationen 

 

 

 

Kr § 107 

Personalärende 

 

Pedagogtjänst i Lextorp 

 

 

Kyrkorådet beslutar 

 

att återbesätta tjänsten 

 

 

Sjukhuspräst 

 

Sjukhuspräst till Näl 

 

 

Kyrkorådet beslutar 

 

att återbesätta tjänsten 

 

 

Arbetsledare till begravningsverksamheten 

 

Arbetsledare till begravningsverksamheten 

 

 

Kyrkorådet beslutar 

 

att återbesätta tjänsten som arbetsledare till begravningsverksamheten 
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Kr § 108 

Brandskyddspolicy 

 

Lagen om skydd mot olyckor ställer krav på att byggnader/anläggningar har 

ett bra brandskydd. Ett brandskydd innebär bl a att ett systematiskt 

brandskyddsarbete (SBA) skall bedrivas kontinuerligt enligt lag. 

Trollhättans församling skall vara en trygg och säker arbetsplats för alla 

anställda och besökare. Därför skall hela verksamheten genomsyras av ett 

medvetet säkerhetstänk.  

Med ett systematiskt brandskyddsarbete ska oönskade bränder eller 

brandtillbud förhindras och konsekvenser av dessa minimeras. Policyn har 

reviderats då tidigare Trollhättans pastorat blivit församling från 220101. 

 

 

Kyrkorådet beslutar 

 

anta reviderad brandskyddspolicy 

 

 

 

 

 

Kr § 109 

Kommunikationspolicy 

 

Syftet med kommunikationspolicyn är att stärka kommunikationsarbetet och 

därmed människors bild av Svenska kyrkan Trollhättan genom att tydligt 

uttrycka en gemensam vision, gemensamma kärnvärden och övergripande 

kommunikationsmål. 

Kommunikationspolicyn bygger bland annat på Svenska kyrkans 

kommunikationsplattform och församlingsinstruktionen för Trollhättans 

församling. Policyn har reviderats då tidigare Trollhättans pastorat blivit 

församling från 220101 

 

 

Kyrkorådet beslutar 

 

anta reviderad kommunikationspolicy 
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Kr § 110 

Val av kyrkvärd 

 

Församlingens kyrkoråd väljer för mandatperioden kyrkvärdar 

 

 

Kyrkorådet beslutar 

  

att välja Elias Dahlöf till ny kyrkvärd i Trollhättans församling 

 

Paragrafen är omedelbar justerad 

 

 

 

 

Kr § 111 

Anmälningar 

 

Monica Isaksson har inkommit med skrivelse om avsägelse av 

förtroendeuppdrag. Valberedningen arbetar med frågan. 

 

Kyrkoherde Henrik Törnqvist och Bengt Kristiansson har medverkat på en 

presidiekonferens som anordnades av Skara stift under två dagar och redogör 

för denna. 

 

 

 

 

Kr § 112 

Övrigt 

 

Ingen övrig fråga 
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  Innehållsförteckning 

 

  Kr § 93 Mötets öppnande 

  Kr § 94 Fastställande av föredragningslista 

Kr § 95 Närvarande samt adjungerande 

Kr § 96 Val av justeringsperson samt datum för justering 

Kr § 97 Kyrkoherdens information 

Kr § 98 Beslut lokalförsörjningsplan och kostnaden samt konsult för 

vägledning mot ny begravningsplats och nytt krematorium.  

Kr § 99 Beslut om almarna vid Trollhättans kyrka  

Kr § 100 Inriktningsbeslut om nytt IT-system, gravprogram för 

begravningsverksamheten 

Kr § 101 Beslut avräkningsavtal, gravskötsel 

Kr § 102 Utgår 

Kr § 103 Information om arbetsmängdsmätning 

begravningsverksamheten 

Kr § 104 Övernattningsmöjligheter för anställda 

Kr § 105 Ekonomisk rapport, budgetutfall ( 220831) 

Kr § 106 Budget information 

Kr § 107 Personalärende 

               - pedagog 

               - sjukhuspräst 

- arbetsledare till begravningsverksamheten 

 

Kr § 108 Brandskyddspolicy 

Kr § 109 Kommunikationspolicy 

Kr § 110 Val av kyrkvärd 

Kr § 111 Anmälningar 

Kr § 112 Övrigt 

 

 

 

 

  


