
ULRICEHAMNS PASTORAT
Kyrkorådet

PROTOKOLL
2020-01-29

Plats: Serveringslokalen, Församlingsgården, Storgatan 28, Ulricehamn

Tid: Kl. 16. 00-19. 00

Omfattning: §§1-11

Beslutande: Markerade med x, tjänstgörande ersättare med xx, endast närvarande med
XXX.

Ledamöter: Ersättare:
x Helge Hesslefors, Posk, ordförande
x Lars-Erik Josefson, KV, vice ordförande
x Rolf Davidsson, S
x Charlotta Nilsson, C till kl. 16:50
x Inge Klassan, C
x Ingvar Klassan, KV
x Sara Carling, KV
x Birgit Andersson, KV

Anders Lahrin, Posk
x Jörgen Theander, Posk
x Berith Gunnarsson, Posk
x Inger Henriksson, Posk
x Henrik Lööv, kyrkoherde

xxx Monica Brolin C
xxx Kent-Åke Claesson, Posk
xxx Mats Enander, S

Jan Forsman, S
Thomas Hjalmarsson, Posk

xx Jan Oscar Jansson, Posk
Christina Johansson, KV

xxx Lars Neuman, C
xxx Sven-Olof Sandberg, Posk

Niclas Sunding, SD
xxx Ingela Sörensen, KV

Övrig deltagare: Boje Elebo fastighets- och kyrkogårdschef,
Gunnar Böhm HR

Justering: Inger Henriksson utses att jämte ordförande justera protokollet.

Justeringens
Plats: Församlingsexpediflonen

Underskrifter: Sekreterare.

Ordförande.'

Justerande^':-:^^!^%^
Inäer Henriksson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Kyrkorådet, Ulricehamns pastorat

Sammanträdesdatum 2020-01-20
Datum för anslags uppsättande SLC-oLO - 03- -
Datum för anslags nedtagande ^L<DSl<p -O =5 -éyH
Förvaringsplatser protokollet "Kyrkoarkivet, Västra Kyrkogatan 3 B, Ulricehamn

Underskrift.
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§ 1 Kyrkorådets öppnande
2?Iöran<?e hälsar .edamöterna välkomna och öppnar mötet med att läsa Psaltarpsalmen
I.ör^n gå?.gna söndageriPsaltaren 36:6-10 " Herre till himlen sträcke7sig din"nåd''
hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus", samt bad sammanträdesbonen'

§ 2 Kyrkogårdsärende:
3 ^y??^dschefer föredrar ärende om uppmätnjng av tjänster inför samording av nya

.

ulr'cehamns,pastorat-Arbetet Planerades till 2021" för att komma med i budg^,~'mei nw
^pp^??ingsk.onsult utsedd ?.v SKAO kan 9öra arbetet under 2020, vilket ger bra
förutsättingarjör planerng inför sammanslagningen. Tidigare mätningför'Ulricehamns
pastorat 2015 ger ett bra underlag att utgå ifrån och minskar kostnaden. Varje pastorat
bär sin egen uppmätningskostnad.
Besllj?LKyrk,oråc!et beslutar' enlighet med kyrkogårdschefens föredragning om att
uppmätning får ske under året och belasta resultatet.

§ 3 Fastighetsärenden

a) Åsundsholm:
Ordförande redogör förAUs samtal med nuvarnde ägare av Åsundholm konferens och
?.ol?. ?ä^rtin,<LS!3m erbJuder. Ulricehamns pastorat-att äga och driva anläggningen.'
Marken till golfanläggningen är på arrende i 49 år. Ordförande redovisar AUs~besluro ch
svar till framställt erbjudande, (se bifogad bilaga 1.)

b) Framtida inriktning och hantering av församlingshemmen i Marbäck, Finnekumla
och Grönahög samt Brunns Kyrka:
Kyrkoherden redogör för det samtal som förts tillsammans med arbetslaget i

kring vilka lokaler vi bör prioritera vid besparingar och hur
^?^m,hetT1?kan skötas'andra lokaler- Tidigare samtal har forts i församlingsråd
och lokala råd samt att arbete också gjorts av~kyrkoherde och fastighetschefför'att
skapa underlag för diskussion och beslut. (Underlag och utredning'se bilaga 2'och3)
Marbäcks församlingshem: Förslag till beslut är att vi under våren 2020 inleder
arbetet med förutsättningar för försäljning av församlingshemmet i Marbäck med ett
lämnande av lokalen 2021. Vi undersöker alternativ lokaler som t. ex. skolan eller'
idrottsföreningens lokal med vilka vi redan har samarbete. Efterföljande diskussion
ochfrågo'-kring hur informationen till lokalbefolkningen varit samt lösningar för"
verksamheten. Ledamöterna i kyrkorådet betonar vfkten av informationsmötet

Beslut: Kyrkorådet beslutar i enlighet med förslaget om försäljning och lösning av
ersättningslokaler under 2020.

Finnekumla församlingshem: Förslag att under våren 2020 inleda arbetet med
?rsJ?SiLelle, r!'iv? forsamNn9shemmet under senare delen av 2021 efters att lösning
av ersättningslokaler för verksamhet, toalett samt lokaler för vaktmästare ordnats.
Vikten av information till ortens folk betonas också här.

Beslut: Kyrkorådet beslutar enligt inriktningsbeslutet med förbehåll att
fastighetschefen får återkomma med kostnadsunderlag för alternativen försäljnir
alternativt rivning.

Grönahögs församlingshem: Förslag i nuläget är att behålla församlingshemmet
med förutsättningen att underhåll genomförs med ideella krafter.

Beslut: Kyrkorådet fattar ett inriktningsbestut i enlighet med förslaget.
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Brunns kyrka: Förslaget är att utreda kallställande av Brunns kyrka. Det finns
^rT,ättrI.in^sk?kale^ men deunnebär en kulturhistorisk förändring'vid att stänga och
kallställa kyrkan. En uttredning med länsantikvariet om hur inventarier bäst tas" om'hand
samt utreda övriga konsekvenser av kallställning skall göras. Informationsmöte under
hösten 2020 på plats i Brunn.
Beslut: Kyrkorådet beslutar enligt förslaget.

c) Gräsryd:
Fastighetskommitténs ordförande redogör för kontakten med dels vår revisor och med
Stiftets jurist. Gåvan är utifrån revisorns perspektiv som den är bokförd en för pastoratet
fri fastighet Stiftsjuristen är av samma åsikt och att gåvan är att betraktad'som
?, ryTJ'kaci'. v',lke,t inn^bär£att Pastoratet är fria att hantera fastigheten på etUämpligt satt.'
AU föreslår kyrkorådet att utse en arbetsgrupp för att ta fram olika förslag för vad' som
skall göras med Gräsryd. AU föreslår att fastighetskommitténs ordförande, Hos~sna
församlingsråds ordförande och kyrkoherden skall ingå i arbetsgruppen.
Beslut: Kyrkorådet beslutar att utse den arbetsgrupp som AU föreslår.

d) Matta i Tvärreds kyrka:
^beslutet om inköp av matta till Tvärreds kyrka i kyrkorådets protokoll från 2019-04-10
§ 49 Punkten j angavs fel pris. Det pris som angetts i beslutet ar nettopris på-389 909 kr
men det faktiska priset för pastoratet är alltså bruttopris 487 386 kr. Hela kostnaden'tas
ur Tvärreds fondmedel.

Beslut: Kyrkorådet beslutar i enlighet med rättade korrekta siffror.

e) Fönsterrenovering i Tvärreds kyrka:
Boje Elebo informerar om att Dekormäster, som fått uppdraget att renovera och måla
Tvärreds kyrkas fönster, har upptäckt att det finns en'gammal originalfärg"under den
nuYa?n/JT, Pri9inalfärgen gar att ta fram, men skulle fördyra kostnaden något" utifrån
anbudet. AU har beslutat att föreslå kyrkorådet att besluta 6m att låta ta fram"och~mala
fönstren i originalfärg, efter att synpunkter inhämtats från Tvärreds lokala råd. Lokala
rådet är positiva och_ även antikvarie är positiv. Det blir en extra strykning och en extra
kostnad på ungfär 10 000kr för pastoratet efter erhållen kyrkoantikvariskersattnir
Beslut: Kyrkorådet beslutar i enlighet med förslaget.

f) Tidigare Ansgarsgården:
. .ast!?hetskommitténs ordförande informerar om den fortsatta processen med
försäljningen av Ansgarsgården och att ett nytt överklagande av detaljplanen"kommit
in-vilketytterligare försenar försäljningen något. En detaljplan bör kunna färdigställas
under senare del av våren meddelar köparen.

g) PMUs boxar för klädinsamling:
PMU har tillfrågat Ulricehamns pastorat om att få ställa sina insamlingsboxar av kläder
på, _kyrkans . mark. istället för På. som ida9 kommunens återvinningscentraFer.
Antedningenär att flera mer eller mindre seriösa aktörer ställt sina InsamlingsboxarTntili
PMUs och Kommunen har därmed beslutat ta ut en avgift. AU föreslår kyrkorådet" att
besluta om att upplåta de platser vår fastighetschef utser" Upplåtelsen ske'rpa~prov och
ger inte möjlighet för fler organisationer.
Beslut: Beslut i enlighet med AUs förslag.

§4 Interimsärende:
Information med ett förtydligande att Jörgen Theander är ordförande i Interir
Fastighetskommitté.
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§ 5 Vägen vidare
Kyrkoherde Henrik Lööv informerar om Stiftets visitationsprogram, "Vägen vidare" som
löper över 12 år samt från årets möte med Biskopen och annan personal på stiftet den
26 november. Utifrån utvalda programområden var kyrkoherden, kyrkorådets
ordförande, fastighetschef, komminister Martin Landgren, pedagog Pernilla Wetterstrand
och diakon Inger Mellåker med på mötet.

§ 6 Personal
a) Diakontjänst i Hössna:

Information: Förslag från Hössna församlingsråd är att fortsatt finansiera 10%
diakontjanst i Hössna församling med fondmedel ur Johanssons fond. Antällning av
Gunnel Karlsson för ytterligare ett år. AU har beslutat i enlighet med Hössnas
församlingsråds förslag.

b) Information från kyrkoherden om ett förslag på besparingar av personal utifrån en
betydligt försämrad ekonomi. Förslaget är att besluta om att från och med 2021-01-01
ha dragit in en musikertjänst genom naturlig avgång.
Beslut: Kyrkorådet beslutar i enlighet medförsfaget. Förslaget kommer att förhandlas
med arbetstagarparterna.

§ 7 Verksamheter
a) Policyförslag:

Ett nytt policydokument för områdena diskriminering, kränkande särbehandling och
sexuella trakaserier har tagit fram och presenteras för kyrkorådet för beslut.
Beslut: Kyrkorådet beslutar att anta det nya policydokumentet.

b) Ny personuppgiftspolicy:
AU lägger fram för Kyrkorådet att anta en ny personuppgiftspolicy i enlighet med vårt
dataskyddsombud InTechritys förslag. Inför kommande sammanslagning behöver
frågan om dataskyddsombud ses över.
Beslut: Kyrkorådet beslutar om ny personuppgiftspolicy.

§ 8 Anmälningsärenden:
Kyrkorådets ordförande redogör för den kontakt som tagits med Ulricehamns Sparbank
angående förvaltning och placering av en del likvida medel. Banken har bytt handläggare
j ärendet och den nya handläggaren erbjuder sig att komma till kyrkorådetför information.
Kyrkorådets ordförande kommer att bjuda in bankens tjänsteman vid lämpligt
sammanträde under våren.

§ 9 Planerade möten:

Ordförande informerar om kommande planerade mötestider. AU 4mars och 8 april. KR
11 mars och 15 april med årsbokslut. KF 6 maj årsbokslut.
Interimsstyrelse 14 mars (hel lördag) och 22 april samt Indelningsdelegerade 13 maj.

§ 10 Övriga frågor:
a) Minnet om slaget vid Åsunden

Birgit Andersson informerar om uppföljningsmötet efter minnesdagen 400 år efter slaget
vid Asunden. Sammanfattningen är att den gemensamma insatsen där flera
organisationer och kommunen samverkade var väldigt positiv och gav mersmak.
Kyrkans insats med scouter och minneskonsert med Ulrica Vokalis och andakt med
Jan-Olof Broberg var mycket uppskattad. Fler aktiviteter kommer och det finns en'
längtan av mer samverkan från alla som var med.
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b) Tavla i Gällstad och Södra Sams kyrka
Inge Klassan informerar om att han tillsett att tavla med alla tidigare kyrkoherdar nu
kompletterats med Ulf Jonsson namn efter att han slutat. Det finns'också en
informationstext om att Åsunden pastorat gått upp i Ulricehamns pastorat 2014 och det
därmed inte kommer att föras till fler kyrkoherdenamn.

§11 Mötets avslutande

Orforanden tackar ledamöterna och avslutar mötet med att vi gemensamt läste
Välsignelsen.
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