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Justerare sign Utdragsbestyrkande 
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Plats  
 

Kyrkans Hus, digitalt möte. 

Tidpunkt 
 

2022-11-08, kl. 17.00-20.20 

Beslutande  Bernt Berggren, ordförande 

Bengt Kristiansson, vice ordf. 

Jan Andersen ersätter Hilkka Andersson  

Bo-Christer Österberg 

Ulrika Floodh ersätter Ingrid Sallander  

Anna-Karin Westberg 

Ulf Sundberg 

Helene Berglund 

Anita Glemring 

Janina Herranen Nilsson ersätter fr §§ 145-154 Dan Fogelberg 

Henrik Törnqvist, kyrkoherde 

 

Övriga 

deltagande 

Arne Samuelsson 

Yngva Nolkrantz 

Lena Håkansson, adm. chef 

Robert Granath, ekonom 

Martina Krus, HR 

Pia Fogelberg, sekreterare 

 

 

 

Paragrafer §§ 138-154 

  

 

 

Underskrifter Ordförande   

  

 

 

Sekreterare  

Bernt Berggren 

  

 

 

Justerare  

Pia Fogelberg 

  Anna-Karin Westberg 

  

 

 

 

 

 

 

ANSLAG 

 

 Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag 
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Organ  Kyrkorådet 

 

Sammanträde 

 

2022-11-22 

 

Datum då anslaget 

sattes upp 

 

2022-12-01 

Datum då anslaget 

togs ner 

2022-12-22 

 

Förvaringsplats 

för protokollet  

 

 

Administrativa enheten 

 

Underskrift  

  

  

 

 

 

 

 Kr § 138 

 Mötets öppnande 

 

Ordförande Bernt Berggren hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

Andakt 

 

 Kr § 139 

Fastställande av föredragningslista 

 

Till föredragningslistan läggs en anmälan om information fr TER och ytterliga 

fyra övriga frågor och därefter fastställs föredragningslistan. 

 

 Kr § 140 

Närvarande samt adjungerande 

 

Förrättades upprop. 

 

 

Kr § 141 

Val av justeringsperson 

  

Kyrkorådet föreslår Anna-Karin Westberg till att jämte ordförande justera 

protokollet den 1 december, kl. 11.00, Kyrkans hus 
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Kr § 142 

Finansiella placeringar 

 

Ekonom Robert Granath redogör för finansiella placeringar. 

 

Kyrkorådet har tagit del av informationen 

 

  

 

Kr § 143 

Budgetutfall  
 

Administrativ chef redovisar budgetutfallet för Trollhättans församling t om 

oktober 2022. 

 

Kyrkorådet har tagit del av redovisningen 

 

 

 

Kr § 144 

Förtroendevalda revisorer 

 

Förtroendevalda revisorerna är inbjudna till dagens möte dock är det endast 

Kerstin Kaluza som närvarar då Sten Bengtsson fått förhinder. Kerstin 

informerar om deras planerade arbete och lämnar information från en 

utbildning som de deltog på tidigare i höstas. 
 

Kyrkorådet tackar för medverkan och redovisning 

 

 

Kr § 145 

Medarbetarenkät AKKA 

 

HR Martina Krus redovisar det centrala resultatet från medarbetar-

undersökning AKKA. 

Företaget Zondera har analyserat svaren och har redovisat resultatet. Styrkor 

och förbättringsområden redovisas.  

Förslag på övergripande områden som församlingen kommer arbeta vidare 

med redovisas. 

 

 

Kyrkorådet har tagit del av redovisningen 
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Kr § 146 

Arbetsmiljöpolicy 

 

Att upprätta en arbetsmiljöpolicy är ett lagkrav för alla arbetsgivare. Det är ett 

styrmedel i det systematiska arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1). Systematiskt 

arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp 

verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa. Arbetsmiljöpolicyn ska 

revideras årligen och vara tydlig, konkret och känd i organisationen. 
 

Kyrkorådet beslutar  

 

att godkänna reviderad arbetsmiljöpolicy 

 

 

Kr § 147 

Kyrkvärdar 

 

Församlingens kyrkoråd väljer för mandatperioden kyrkvärdar 

 

Kyrkorådet beslutar 

 

att välja till kyrkvärd  

Martin Elmgren 

Janina Nilsson Herranen 

Veronica Westman 

 

Kr § 148 

Församlingskollekter 

 

Kyrkorådet har till uppgift att fatta beslut om församlingens kollekt och 

ändamål.  

Förslaget är enligt nedan 

 

1 januari     ACT 

8 januari Diakonin i Trollhättan  

12 februari     SKUT 

22 februari     Göteborgs kyrkliga stadsmission (GKS) 

26 februari     Svenska bibelsällskapet  

5 mars ACT   

19 mars         Diakonin i Trollhättan 
 

 

Kyrkorådet beslutar  

 

att kollekten går till ovan angivna ändamål och på angivet datum. 
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Kr § 149 

Ansökningar till Britta Lundqvist stiftelse 

 

Trollhättans församling ansöker årligen om bidrag från Britta 

Lundqviststiftelse till verksamheter enligt stiftelsens intention. Diakonerna i 

organisationen har gjort ansökningar av de projekt som är tänkta att ansöka 

pengar till. 

 

Kyrkorådet beslutar 

 

att skicka in samtliga ansökningar till Britta Lundqvist stiftelse som 

redovisats för kyrkorådet från diakonerna. 

 

 Ulf Sundberg deltar inte i beslutet. 

 

 

 

Kr § 150 

Arbetsgrupp Församlingsinstruktionen. (FIN) 

 

Församlingen kommer under 2023 arbeta med att färdigställa ny 

församlingsinstruktion som ska gälla under en fyra års period med start 

2024. Kyrkorådet ska utse ledamöter att ingå i en arbetsgrupp. Planeringen 

från Skara stift är att arbetet börjar med ett informationsdygn kring FIN 

arbetet. Detta dygn äger rum från fredag eftermiddag den 3 februari till 

lördag den 4 februari 2023 på eftermiddagen via TEAMs. 

Kyrkorådet föreslår att kyrkorådets arbetsutskott diskuterar ärendet på 

första mötet i januari och lämnar förslag på representanter som ska ingå i 

arbetsgruppen. 

 

Kyrkorådet beslutar att kyrkorådets arbetsutskott lämnar förslag på 

ledamöter att ingå i arbetsgruppen på mötet i januari. 

 

 

 

Kr § 151 

Prövning av tjänst 

 

Diakon i arbetslaget centrum har sagt upp sig på egen begäran 

 

Kyrkorådet beslutar om en återbesättning på tjänsten med en präst eller 

diakon  
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Kr § 152 

Kyrkoherdens information 

 

Kyrkoherden Henrik Törnqvist lämnar information kring att församlingen har 

rekryterat två nya präster. 

 

-Chefsutbildningen pågår för samtliga chefer. 

 

-IT- enkät har skickats ut till samtliga medarbetare för att kunna analysera IT- 

kunskapen inom församlingen.  

 

-En storsamling kommer genomföras med all personal i morgon onsdag där 

kyrkoherden bland annat informerar om verksamhetsmål och beslutad budget 

2023.  

En information kommer ges till medarbetarna om hur de ska planera för en 

beredskap för sig och sin familj utifall att det händer att strömmen går eller 

vattnet eller en eventuellt större händelse. 

Nästa tillfälle blir den 19/1och kommer då att handla om dopet och därefter 

blir det storsamling i mars då arbetet med ny församlingsinstruktion ska starta. 

 

-AKKAn är genomförd och ledningsgruppen kommer tillsammans med 

arbetslagen arbeta vidare med de analyser som varje arbetslag fått. 

 

-Nästa höst kommer en dagkonferens ske i Trollhättan i samarbete med 

nätverket FBHO och församlingen kommer då stå som värdar.  

 

-Kyrkoherden lämnar information kring arbetsmiljön. 

 

-Information lämnas att den tänka investeringen avseende nya askgravplatser 

som budgeterats till 230 000 kr kommer bli högre pga läget i vår omvärld till 

ca 300 000 kr.    

 

 

Kr § 153 

Anmälningar 

 

Anita Glemring informerar att TER (Trollhättans ekumeniskaråd) har haft 

rådslag. Alla kyrkorna var representerade på mötet som var i den Syrisk 

ortodoxa kyrkan vid Granngården. Sammanfattningsvis görs det mycket olika 

arbeten. Kyrkoherden informerar att inför 2023 finns det en planering för 

gemsamma ekumeniska arbeten.  Den 15 januari är det start på bönevecka i 

Trollhättan och Svenska kyrkan är engagerade i detta och det kommer vara 

aktivitet runt om i varandras kyrkor.   

22 januari kl. 18.00 är det gemensam ekumenisk gudstjänst i Lextorps kyrkan. 
 

Trollhättans stad har hört av sig till TER och önskar få igång ett samarbete. 
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Kr § 154 

Övrigt 

 

Budgetprocess 

Ulf Sundberg föreslår att kyrkorådet behöver starta igång budgetarbetet tidigt 

på året inför budgetarbetet 2024. Gärna under en dag eller ett dygn så det finns 

tid att diskutera.  
 

Energistödet 

Ulf Sundberg ställer frågan kring vad församlingen gör med de eventuella 

pengarna som kommer betalas ut i energistöd från staten? Kan de gå till 

välgörande ändamål?  
 

Metakapellet 

Arne Samuelsson informerade att Metakapellet var stängt under Alla helgons 

helg. Varför då? Har varit ett mycket trevligt inslag tidigare år.  

 

Batteriljus är förbjudet att använda på våra kyrkogårdar i gravlyktor osv. Dock 

finns det uppsatt behållare för att slänga batteriljus. 

Ska det vara förbjudet eller ej?  

 

Solceller eller andra alternativ 

Kyrkofullmäktiges ordförande önskar att frågan kring solceller eller andra 

alternativa energislag kan diskuteras på ett gemensamt möte.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROTOKOLL 8 / 8 

 

KYRKORÅDET 2022-11-22  
 

Justerare sign Utdragsbestyrkande 

 

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