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 Sammanträdesprotokoll 

  Kyrkoråd 
  2022-03-17 
 
 
 
 

Anslag/Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Kyrkorådet i Varbergs församling 
Sammanträde 2022-03-17 
 
Anslagets uppsättande 2022-03-24 
Anslagets nedtagande 2022-04-14 
 
Protokollets förvaringsplats Församlingshemmet, Sveagatan 24, Varberg 
 
Underskrift:  …………………………………………………………………………..  

Plats och tid Församlingshemmet, kl. 19:00 – 21:10 
  
Beslutande Mirjam Johansson (FL) ordförande 
 Ann-Christine Rosengren (S)   
 Lars Grimbeck (FL), (ej §45) 
 Daniel Svensson (S) 
 Marcus Vahlström (FL) 
 Irene Rosberg (S) 
 Mona Hallberg (BA)  
 Jonas Noréus (FISK)  
 Fredrik Ivarsson, kyrkoherde  

 
 
Närvarande ersättare Gunnar Törnqvist (FL) 
 Stellan Bodén (BA) 
    
Övriga närvarande Magnus Sahlin, kanslichef 
 Anne-Charlotte Bondesson, sekreterare  

 
Justerare Marcus Vahlström (FL) 
 
Justeringens plats och tid  Församlingshemmet den 24 mars kl. 12:30.  
 
Paragrafer  §§ 40 - 50 
 
 
Underskrifter Ordförande: ………………………………………………………………… 
 
 
 Justerare: ………………………………………………………………… 
 
 
 Sekreterare: ………………………………………………………………… 
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 Sammanträdesprotokoll 

  Kyrkoråd 
  2022-03-17 
 

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

KR § 40 

Mötets öppnande 

Ordförande öppnar mötet och upprop förrättas.  
 

KR § 41 
Föredragningslistans godkännande  
 
Kompletterande val av ledamot till placeringskommitté (S) stryks. Inkomna skrivelser, Nyhemsskolan 
flyttas till Övriga frågor. Därefter godkänns föredragningslistan.  
   
 
KR § 42 
Justering samt datum för justering 
 
Kyrkorådet utser Marcus Vahlström att justera protokollet den 24/3 kl. 12:30 i församlingshemmet.  
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 Sammanträdesprotokoll 

  Kyrkoråd 
  2022-03-17 
 

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

KR § 43 
Deltagande i möten på distans 
D.nr F 2021–0031, BKA 5/22 
 
 
Beslut 
Kyrkorådet beslutar: 

a. att kyrkofullmäktige, kyrkorådet med utskott och valnämnden får sammanträda på distans 
om särskilda skäl föreligger och i enlighet med bestämmelserna i kyrkoordningen 4 kap. 15 a 
§, 3 kap. 17 a § och 38 kap. 5 §, efter beslut av ordförande 
  
b. att uppdra åt kyrkorådet att i samråd med valnämnden inkomma med förslag på revidering 
av valnämndens reglemente med ledning av beslutet i punkt a), innefattande de ytterligare 
anvisningar som detta beslut föranleder, samt  
  
c. att överlåta åt kyrkorådet att i sin arbetsordning föra in kyrkofullmäktiges beslut i punkt a) 
och att närmare reglera tillämpningen.   

 

 

Ärende  

Enligt bestämmelser i kyrkoordningen gäller att kyrkofullmäktiges och kyrkorådets ledamöter kan delta i 
sammanträden på distans, 3 kap 17 a § och 4 kap. 15 a §. Detta under förutsättning att kyrkofullmäktige 

fattat beslut om att så får ske. Bestämmelsen gäller enligt 38 kap. 5 § även för valnämnden.  
   
Ytterligare förutsättningar är att deltagande ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid och  
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. Den  
som är ordförande för sammanträdet får inte delta på distans. En ledamot som deltar på distans  
ska anses vara närvarande.  
  
Med hänvisning till varierande behov och förutsättningar inom olika enheter i landet, saknas  
detaljreglering i kyrkoordningen kring tekniska krav och situationer vid vilka deltagande på  
distans skulle vara tillåtet. Den regleringen överlåtes åt respektive enhet, vilket innebär att ordförande i 
kyrkofullmäktige äger besluta om när deltagande på distans ska vara tillåtet, samt vilken teknisk lösning 
och vilka lokaler som ska användas. Kyrkofullmäktige kan även välja att överlämna till respektive 
verkställande organ att närmare bestämma vad som ska gälla för det organet. Grunden är att det alltid är 
ordförande i respektive organ som beslutar om deltagande på distans ska genomföras. Mötet kan 

antingen genomföras på distans för alla ledamöter förutom presidiet eller som ett vanligt möte för alla 
ledamöter. D.v.s. samma regler ska gälla för alla ledamöter.   
Respektive organ bör ta in dessa bestämmelser i sin arbetsordning.  
 
 
Ärendet har beretts av AU 2022-03-03, §22  
 
 

 

 

 

 

 



4 (8) 
 
 Sammanträdesprotokoll 

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

KR § 44 
Att arbeta i Teams 
BKA 5/22 
 

Beslut 
Kyrkorådet beslutar att arbeta i Teams enligt presentationen samt att köpa in Android-plattor till de som 

behöver låna det.  

 

Ärende 

Kanslichef Magnus Sahlin informerar kort om möjligheterna av att arbeta i Teams. Demonstration 

kommer ske vid ett senare tillfälle. Det finns möjlighet för ledamöter att låna Android-platta vid behov. 

 

 

Ärendet har beretts av AU 2022-03-03, § 20 

Ärendet har beretts av KGU 2022-03-01, § 15 
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 Sammanträdesprotokoll 

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

KR § 45 
Renovering av Varbergs kyrka 
D.nr F 2022–0017, BKA 6/22 
 

 
Noteras att Lars Grimbeck anmäler jäv i ärendet, inte deltar i diskussion eller beslut samt lämnar mötet 
under hela ärendet. 
 
Beslut 
Kyrkorådet beslutar  

- Att ledorden för renoveringen av Varbergs kyrka ska vara Funktion som kyrka, Tillgänglighet och 

Kulturhistoriskt perspektiv, 

- Att anta bifogad projektplan, 

- Att ge projektgruppen uppdrag att gå vidare med programskissen utifrån de skisser som 

presenterats, samt  

- Att kyrkorådet är referensgrupp som fortlöpande informeras och yttrar sig om processen. 

  

Ärende 

Arbetet med att ta fram en programskiss för renoveringen av Varbergs kyrka har påbörjats. 
Projektgruppen består av kyrkoherde Fredrik Ivarsson, kanslichef Magnus Sahlin, kaplan Rebecca 
Kullenberg, fastighetsförvaltare Björn Melltorp och fastighetsförvaltare Nina Lundgren, med 
byggkonsulten Mats Johansson som projektledare. Arkitektbyrån ARKKAS och en antikvarisk expert från 
Kulturmiljö Halland har knutits till projektet.  
  
Projektet har följande faser:  

o Programskiss och rambudget. Våren 2022.  
o Dialog med Kulturmiljö Halland, länsstyrelsen och kommunen. Sker fortlöpande under    
hela processen.  
o Bygglovsansökan. Ansökan sker när programskiss och rambudget antagits.  
o Projektering och detaljbudget.  
o Upphandling.  
o Byggande.  

  
Kyrkorådet är referensgrupp som fortlöpande informeras och yttrar sig om processen. Kyrkorådet tar 
beslut om att godkänna programskiss och rambudget, projektering och detaljbudget, samt val av 
entreprenör. Programskiss och rambudget ska även godkännas av kyrkofullmäktige.  
 
 
Ärendet har beretts av AU 2022-03-03, § 19 
  



6 (8) 
 
 Sammanträdesprotokoll 

  Kyrkoråd 
  2022-03-17 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

KR § 46 
Diskussionsärenden 
 
Tilläggsbudget avseende 2021 års resultat 
 

Ärende 

Kyrkofullmäktige kan besluta om en tilläggsbudget för 2022 under våren 2022. Avsikten med 
tilläggsbudgeten är att flytta över budgeterade medel mellan föregående år och innevarande år.   
  
Det preliminära resultatet för 2021 visar på ett överskott på drygt 4 mkr. När en detaljerad analys av 
2021 års utfall är klar kommer kanslichef Magnus Sahlin, till nästa AU, återkomma med ett förslag på 
tilläggsbudget för 2022.   
  
Det kan också finnas anledning att diskutera möjligheten att konstruera en budgetmodell som möjliggör 
att prognosticerade överskott enklare kan användas under innevarande år.   
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……………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………… 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

KR § 47 
Informationsärenden 
 

A. Kyrkoherden informerar 

a. Personalrekrytering för tjänsten som arbetsledande diakon fortgår. 

b. Inriktningsmål inför 2023 kommer att tas upp vi kommande möte med AU, KR och KF.  

c. Rörelsen Varberg för fred är aktiv i protesterna mot kriget i Ukraina. Varbergs församling 

deltar i detta nätverk genom bland annat kyrkoherde Fredrik Ivarsson. 

 

B. Kanslichefen informerar 

d. Personalrekrytering för tjänsten som kyrkogårdschef fortgår, intervjuer kommer påbörjas 

redan nästa vecka. 

e. Arbete med uppföljning av AKKA pågår. Under våren planeras två möten med all personal 

på tema jämställdhet och bemötande. 

f. Lönerevision fortsatt uppskjuten i vänta på nytt avtal på nationell nivå. 

 

C. Verksamhetsuppföljning 2021 

g. Här i verksamhetsuppföljningen beskrivs vad församlingens resurser användes till under 

2021. Uppföljningen är strukturerad utifrån verksamhetsområden och inriktningsmål, 

enligt den nya budgetmodellen. Inriktningsmålen är beslutade av kyrkofullmäktige, de 

konkreta målen är formulerade av verksamhetsansvariga som tillämpningar av 

inriktningsmålen. Som bilaga finns en sammanställning över intäkter och kostnader per 

verksamhet. Ytterligare uppgifter om ekonomi och statistik finns i den separata 

årsredovisningen.  

 

D. Bokslutsrapport 2021 

h. Preliminär resultaträkning för 2021 redovisas av kanslichef Magnus Sahlin.  

 

E. Detaljerad budget 2022 

i. Detaljerad budget för 2022 redovisas av kanslichef Magnus Sahlin 

 

F. Lokalförsörjningsplan 

j. Pågår med hjälp från konsultfirma, skapar översikt av lokaler på lång sikt. Mirjam 

Johansson deltar som förtroendevald med möjlighet att vid behov kalla in en ersättare.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

KR § 48 
Anmälningar 
 
 

A. Protokoll kyrkogårdsutskottet, 2022-03-01 

Protokollen presenteras och läggs till handlingarna. 

 

B. Protokoll arbetsutskottet, 2022-03-03 

 Protokollet presenteras och läggs till handlingarna. 

 

C. Delegationsärenden 

Aktuella delegationsärenden har gåtts igenom av Ann-Christine Rosengren och Mirjam Johansson 

utan anmärkningar.  

 

 

KR § 49 
Övriga frågor 

Rektor Johan Törnäng från Nyhemsskolan upplyser i skrivelse om skolans verksamhet, samt 

ankommande uppsägning av lokal 2024. Undersöker lösning för lokal i form av att arrendera 

mark av Varbergs församling för uppställning av moduler.  

Frågan skickas på beredning till AU, Kyrkoherde Fredrik Ivarsson informerar rektor på 

Nyhemsskolan om vår handläggning. 

 

KR § 50 
Mötet avslutas 
 
Ordförande förklarar mötet avslutat. 
 
  


