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 Sammanträdesprotokoll 

  Kyrkoråd 
  2022-02-04 
 
 
 
 

Anslag/Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Kyrkorådet i Varbergs församling 
Sammanträde 2022-02-04 
 
Anslagets uppsättande 2022-02-15 
Anslagets nedtagande 2022-03-09 
 
Protokollets förvaringsplats Församlingshemmet, Sveagatan 24, Varberg 
 
Underskrift:  …………………………………………………………………………..  

Plats och tid Profil Hotels Halmstad Plaza, kl. 17:00 – 18:30 
 
 
 Ingår som en del av kyrkorådets och ledningsgruppens  
 Framtidsdagar i Halmstad,  
 Fredag 4/2 kl. 10:00 – Lördag 5/2 kl. 15:00 
 
Beslutande Mirjam Johansson (FL) ordförande 
 Lars Grimbeck (FL) 2:e vice 
 Lisbeth Olsson (S) 
 Irene Rosberg (S) 
 Mona Hallberg (BA)  
 Jonas Noréus (FISK)  
 Daniel Svensson (S) 
 Gunnar Törnqvist (FL) 
 Fredrik Ivarsson, kyrkoherde  

 
   
Närvarande ersättare Kent Anving (FL) 
 Stellan Bodén (BA) 
    
Övriga närvarande Magnus Sahlin, kanslichef, sekreterare   

 
Justerare Lars Grimbeck (FL) 
 
Justeringens plats och tid  Församlingshemmet den 14 februari kl. 17:30.  
 
Paragrafer  §§ 24 - 39 
 
 
Underskrifter Ordförande:
 ………………………………………………………………… 
 
 
 Justerare:
 ………………………………………………………………… 
 
 
 Sekreterare:
 ………………………………………………………………… 
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 Sammanträdesprotokoll 

  Kyrkoråd 
  2022-02-04 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………… 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

 

KR § 24 
Mötets öppnande 

Ordförande öppnar mötet och upprop förrättas.  
 

KR § 25 

Föredragningslistans godkännande  
 
Föredragningslistan godkänns utan anmärkning. 
   
 
KR § 26 
Justering samt datum för justering 
 
Kyrkorådet utser Lars Grimbeck att justera protokollet den 14/2 kl. 17:30 i församlingshemmet.  
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 Sammanträdesprotokoll 

  Kyrkoråd 
  2022-02-04 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………… 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

KR § 27 
Rekrytering arbetsledande diakon 
D.nr F 2022–0002, BKA 1/22 
 
 
Beslut 
Kyrkorådet beslutar att  

- att utlysa tjänst som arbetsledande diakon, 
- att utse Marcus Wahlström och Ann-Christine Rosengren till representanter i 

rekryteringskommitté där även kyrkoherden och 1 personalrepresentant ingår samt 
- att rekryteringsprocessen ska ske i enlighet med det presenterade förslaget 

 
 
Ärende 
Enligt gällande delegationsordning ska beslut om rekrytering av chef fattas av kyrkorådet. 
 
Kyrkoherde Fredrik Ivarsson presenterar ärendet samt de processer och diskussioner som skett med 
personalen. Förslaget är att utlysa tjänst som arbetsledande diakon som ersättning för nuvarande vakant 
tjänst som diakonichef. Tjänstens uppdrag, ansvar och ställning i organisationen är oförändrade.  
 
Ärendet har beretts av AU 2022-01-20, §5  
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  2022-02-04 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………… 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

KR § 28 
Kompletterande val av ledamot till placeringskommitté 
D.nr F 2022–0003, BKA 2/22 
 

Beslut 
Kyrkorådet beslutar att bordlägga frågan till nästa möte. 
 
Ärende 
De fyra medlemmarna i placeringskommittén utses av respektive nomineringsgrupp. S har inte utsett en 
kandidat ännu och ber om att få återkomma till nästa möte i frågan.  
 
Kanslichefen är sammankallande i placeringskommittén. 
 

Ärendet har beretts av KR 2022-01-04, § 13 
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………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………… 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

KR § 29 
Kompletterande val av ledamot till kollektkommitté 
D.nr F 2022–0004, BKA 2/22 
 

Beslut 
Kyrkorådet beslutar att utse Jan-Anders Ekelund till representant för Sollyckans kyrka.  
 
Ärende 
Kollektkommittén består av en kyrkvärd från respektive kyrka i församlingen och ska utses av 
kyrkorådet. Marcus Vahlströms (FL) förslag, Jan-Anders Ekelund, presenteras av Mirjam Johansson 
(FL).  

Kyrkoherden är sammankallande i kollektkommittén. 
 

Ärendet har beretts av KR 2022-01-04, § 12 
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………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………… 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

KR § 30 
Utbildning förtroendevalda 
D.nr F 2022–0005, BKA 3/22 
 

Beslut 
Kyrkorådet beslutar att godkänna förslaget samt att bjuda in utskotten inklusive ersättare till vårens tre 
utbildningstillfällen. 
 
Ärende 
Kyrkoherde Fredrik Ivarsson har tagit fram ett förslag för utbildning av förtroendevalda samt en lista 
över olika resurser som finns tillgängliga.  

 

Ärendet har beretts av AU 2022-01-20, § 7 
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  2022-02-04 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………… 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

KR § 31 
Kyrkorådets arbetsordning 
D.nr F 2022–0006, BKA 4/22 
 

Beslut 
Kyrkorådet beslutar att anta den presenterade arbetsordningen. 
 
Ärende 
Kanslichef Magnus Sahlin presenterar framtaget förslag. 

 

Ärendet har beretts av AU 2022-01-20, §8 
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………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………… 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

KR § 32 
Delegeringsordning 
D.nr F 2022–0007, BKA 2/22 
 

Beslut 
Kyrkorådet beslutar att anta förslag till delegeringsordning efter komplettering under punkt 3 med ” 
(samt i vissa fall kyrkofullmäktige)”.  
 
Ärende 
Kyrkoherde Fredrik Ivarsson presenterar förslag till revidering av delegeringsordning. 

Ärendet har beretts av AU 2022-01-20, §9 
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………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………… 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

KR § 33 
Attestordning 
D.nr F 2022–0008, BKA 2/22 
 

Beslut 
Kyrkorådet beslutar att anta attestordning efter ändring av Diakonichef till Arbetsledande diakon. 
 
Ärende 
Kyrkoherde Fredrik Ivarsson presenterar förslag till revidering av attestordning.  

 

Ärendet har beretts av AU 2022-01-20, §10 
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………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………… 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

KR § 34 
Utvärdering av kyrkorådets arbete 
D.nr. F2022-0009, BKA 2/22 
 

Beslut 
Kyrkorådet beslutar att under framtidsdagarna ta fram målbild för kyrkorådets arbete, som kan utgöra 
underlag för kommande utvärdering. 
 
Ärende 
Utvärdering av kyrkorådets arbete under föregående år genomförs normalt vid årets första möte med 
kyrkorådet.  
 

Ärendet har beretts av AU 2022-01-20, §11. 
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………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………… 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

KR § 35 
Markförhandlingsgrupp 
D.nr BV 2022–0004, BKA 2/22 
 
 
Beslut 
Kyrkorådet beslutar att anta Lisbeth Olsson (S), Annsofi Aurell (BA) och kanslichef Magnus Sahlin till 
representanter i markförhandlingsgruppen för förhandling om ny begravningsmark med Varbergs 
kommun. 
 
Ärende 
I samband med ny mandatperiod så finns behov av att utse de förtroendevalda som ska ingå i gruppen 
som ansvarar för förhandlingarna om ny begravningsmark med kommunen. 

Magnus Sahlin redogör för de samtal som förts under de senaste åren med Varbergs kommun i frågan. 

Ärendet har beretts av KGU 2022-01-18, §7. 
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………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………… 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

KR § 36 
Uppdragsavtal arkitekter 
D.nr F 2022–0010, BKA 2/22 
 
 
Beslut 
Kyrkorådet beslutar att godkänna uppdragsavtalet med ARKKAS Arkitekter för programskisser för om- 
och tillbyggnad av Varbergs kyrka.  
 
Kyrkorådet beslutar att uppdra åt arbetsutskottet att bereda frågan om vad som ska vara vägledande 
för arbetet med om- och tillbyggnad av Varbergs kyrka. Ledorden ska vara Funktion som kyrka, 
Tillgänglighet, och Kulturhistoriskt perspektiv 
 
Ärende 
Kyrkoherde Fredrik Ivarsson presenterar uppdragsavtal med ARKKAS. Arbetet med projektering av 
Varbergs kyrka har påbörjats under hösten 2021.  
 

Ärendet har beretts av AU 2022-01-20, §12. 
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………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………… 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

KR § 37 
Informationsärenden 
 

A. Kyrkoherden informerar 
a. Kyrkoråd och arbetsutskott är inbjudna till möte med arkitekter och projekteringsgrupp för 

om- och tillbyggnad av Varbergs kyrka torsdag den 17 februari kl. 18:00 i församlingshemmet. 
b. Med anledning av att merparten av pandemirestriktionerna nu upphör kommer verksamheten 

kunna ske utan begränsningar. Församlingen kommer även fortsättningsvis att följa gällande 
rekommendationer.  
 

B. Kanslichefen informerar 
c. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har sagt upp Svenska kyrkans 

omställningsavtal samt Svenska kyrkans avtal 20 vilket bland annat får till följd att årets 
lönerevision försenas. 

 

KR § 38 
Anmälningar 
 

A. Protokoll kyrkogårdsutskottet, 2022-01-18 
Protokollen presenteras och läggs till handlingarna. 
 

B. Protokoll arbetsutskottet, 2022-01-20 
Protokollet presenteras och läggs till handlingarna. 
 

C. Delegationsärenden 
Aktuella delegationsärenden har gåtts igenom av Jonas Noréus och Mona Hallberg utan 
anmärkningar.  
 
 

KR § 39 
Mötet avslutas 
 
Ordförande förklarar mötet avslutat. 
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