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§ 2019-98 Mötets öppnande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2019-10-17 

Ordföranden Hans Cederberg öppnar mötet och hälsar de närvarande välkomna. 

§ 2019-99 Information från begravningsombud och pastoratets musikverksamhet 
Begravningsombudet Mats Eriksson informerar: 

begravningsavgiften i Sverige är 25,3 öre fr.o.m. 2019-12-01 (förutom i Stockholm 
och Tranås) 
kostnader för sommaranställda ligger inom ramen för begravningsverksamheten 
viktigt att begravningsverksamheten särredovisas i budgeten 
förslag till budget för begravningsverksamheten ska vara klart senast 2019-11-01 
beredskapen är god för att tillgodose muslimers önskemål om begravningsplats 

Musikverksamheten kantorerna Eva-Britt Holmberg och Michael Eriksson informerar: 
två barnkörer i Gällö och en i Bräcke 
kantorerna arbetar varannan helg och alla storhelger 
förberedelserna kan variera från några minuter till en vecka 
intresset för att vara med i vuxenkörerna är stort, 27 personer i Revsundskören och 20 
i Bräcke. Nyhemskören har upphört. 
ont om vikarier i pastoratet, tacksamma för att Birgitta Marklin kan vikariera ibland 

Kyrkorådet tackar begravningsombudet och kantorerna för informationen 

§ 2019-100 Upprop 
Upprop hölls enligt närvarolistan. 

§ 2019-101 Godkännande av dagordningen 
Följande tillägg till dagordningen föreslås 

1. Svante Bergqvist krävde information och få ut dokumentet rörande ordförandens 
överenskommelse med kyrkoherden angående avslutande av tjänst. Punkten tas upp 
efter godkännande av dagordning. 

2. Brev till kyrkorådet från Ylva Liden angående askgravplats. 
3. Brev till kyrkorådet från Håkan Stölan angående pastoratets anslutning till Idea. 
4. Större plats behöver iordningsställas i Bräcke kyrka för kyrkokören. 
5. Att punkt Ekonomi flyttas till efter punkten Föregående protokoll. 

Kyrkorådet beslutar: 
att med ovan nämnda tillägg, godkänna dagordningen 

Ordförandes svar till Svante Bergkvist: Ordförande informerade kyrkorådet inkl. Svante 
Bergkvist om att kyrkoherden och ordförande kommit överens om att innehållet i 
överenskommelsen inte är en offentlig handling och därmed sekretessbelagt. 

Svante Bergkvist yrkade med hänvisning till ovanstående information, krav på ordförandes 
avgång. Svante Bergkvist hänvisar till bilagd justeringsanmärkning. 

§ 2019-102 Val av sekreterare för mötet 
Barbro Norberg föreslås till sekreterare 

Kyrkorådet beslutar: 
att utse Barbro Norberg till sekreterare för dagens möte. 
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§ 2019-103 Val av justerare samt tid och plats för justering 
Margareta Edling föreslås till justerare. 

Kyrkorådet beslutar: 
att välja Margareta Edling att justera dagens protokoll 
att justering sker klockan 13.00 onsdagen 30 oktober 2019, pastorsexpeditionen i Bräcke. 

§ 2019-104 Föregående protokoll 
Ordförande föredrog föregående protokoll, möte i Kyrkorådet 2019-09-12. 

Kyrkoherde Leif Westberg föreslog ändring av texten under§ 2019-91 Arbetsmiljö. 
Följande ändring föreslås: Lennart Berggren har på delegering från kyrkoherden fått 
uppdraget att utifrån prostvisitationen färdigställa dokumentation. 
Kyrkoherden föreslog en komplettering av texten under§ 2019-94. Rapport från 
församlingsråden. Bräcke-Nyhem. Följande ändring föreslås: Som ett led i det 
lekmannaledda gudstjänstlivet kommer Carina Lundström att ansvara för 
Sinnesrosammankomsterna i fortsättningen. 
Margareta Edling föreslår ändring under§ 2019-96 Övriga frågor 2. Följande ändring 
föreslås: Att ordförande ansvarar för överstrykning av personuppgifter i protokoll 

Kyrkorådet beslutar: 
att godkänna ändringar i föregående protokoll och därmed lägga protokollet till 
handlingarna 

§ 2019-105 Ekonomi 

Daniel Hansson redogjorde för budgetförslaget 2020. 
- Kyrkoavgiften 1 :525, 9 162 000 kr. Minskning med- 552 000 kr i jämförelse med 

2019. 
- Medlemstappet med -137 personer innebär, med i snitt 2700 kr/person, en minskning 

på - 378 000 kr. 
- Totala intäkter 17 444 000 kr, kostnader -19 099 000 kr, Finansiellt resultat + 20 000 

kr med. Underskottet beräknas till - 1 635 000 kr 

Kyrkorådet diskuterade att undersöka möjligheterna att uppta ett banklån för att täcka 
fördyrade investeringskostnader. Dessutom diskuterades även fördelar med att byta bank. 

Kyrkorådet beslutar: 
- att anta budgetförslaget för år 2020 och att uppdra till Kyrkoherden att sköta MBL

förhandlingarna rörande budgeten. 
- att förbereda för eventuellt banklån 
- att undersöka möjligheterna att byta från Swedbank till annan bank 

Kyrkorådet tackar Företagsliv och Daniel Hansson för föredragningen. 

§ 2019-106 Fastigheter 
Ordförande informerade: 

Gravstensäkringen, provtryckningarna har gått bra och tyvärr är det många stenar som 
måste säkras provisoriskt. De återstående stenarna blir provtryckta inom den närmsta 
tiden. Därefter återstår arbetet med att söka efter och kontakta gravrättsinnehavaren. 
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Arbetet med att prov trycka stenarna måste genomföras med vis regelbundenhet 
troligen vart tredje år. 

- Kyrkogårdsföreståndaren Veronica Selin återkommer med förslag på åtgärder rörande 
Boddas bönhus efter kontakt med Länsstyrelsen. 

- Försäljningen av scoutstugan är i pausläge då den intresserade köparen vill ha 
klarheter angående det avtal rörande placering av ett båthus som en granne hävdar 
gäller fortfarande. Veronica Selin tar kontakt med stiftets jurist Peter Lundgren för att 
utreda vad som gäller. 

- Leveransproblem med järnstaket i Sundsjö. Granhäcken tas bort. 

Kyrkorådet tackar för informationen. 

§ 2019-107 Blankettuppföljning av beslut enl. bilaga 
Blankettuppföljning av avslutade och ej åtgärdade ärenden uppsköts till nästa möte i 
kyrkorådet. 

§ 2019-108 Personal 
Kyrkoherde Leif Westberg avslutar sin tjänst 2019-12-02. Johannes Tiren tillträder 
vikarierande kyrkoherde och är beredd att hjälpa till i maximalt 6 månader. 

§ 2019-109 Arbetsmiljö 
Överlämnandet från Leif Westberg till Johannes Tiren är klart. 

§ 2019-110 Miljö 
På grund av rådande omständigheter avvaktar Barbro Norberg med sammankallande av 
miljögruppen tills Johannes Tiren är på plats. 

§ 2019-111 Rapport från kyrkoherden 
Arbetet med Församlingsinstruktionen är i stort sett klart. Grunden till arbetet har varit 
de synpunkter på F örsamlingsinstruktionen som kom till pastoratet från stiftet. 
Återstår ett ytterligare möte i arbetsgruppen innan det överlämnas till kyrkorådet för 
beslut innan kyrkofullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet och 
Församlingsinstruktionen skickas till Stiftet. Även församlingsråden ska få möjlighet 
att lämna synpunkter. 
Kyrkoherden har kontaktat kommunens anhörigstödjare för ett samarbete. Johannes 
Tiren är informerad att ta vid. 
20 oktober håller Lennart Razwill sin avskedspredikan inför pensioneringen. Hans 
Cederberg, Barbro Norberg, Elisabeth Andersson och Carina Lundström deltar från 
Bräcke-Revsunds pastorat. 
Kyrkoherden efterlyser ideella insatser för att koka kaffe i Revsunds kyrka, 
Allhelgonahelgen. 

Kyrkorådet tackar för informationen. 

§ 2019-112 Rapport från församlingsråden 
Inget att rapportera då inga möten ägt rum i församlingsråden sedan förra kyrkorådet. 

~. I /6 ,:?~ 
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- Hans Cederberg informerade om synpunkter som framkom vid de gruppmöten som 
ägde rum vid personalresan till Sundsvall. 

- Julbord för personal och förtroendevalda är bokat den 6 december, Revsundslogen. 

§ 2019-114 Övriga frågor 
1. Brev till kyrkorådet från Ylva Liden angående askgravlund i Bräcke. 
2. Brev till kyrkorådet från Håkan Stölan med förfrågan om att lämna Idea. 
3. Carina Lundström påpekar att platsen för kören i Bräcke kyrka behöver utökas då 

nuvarande plats med så stor kör har blivit för trångt. Förslagsvis behöver 
"träfyrkanten" framför nummertavlan tas bort. 

Kyrkorådet beslutar att: 
1. Ordförande besvarar brevet och förklarar skillnaden mellan askgravplats och 
askgravlund samt att det för närvarande inte är aktuellt att anlägga askgravlund i 
pastoratet. Vid kyrkogårdar i pastoratet finns askgravplatser. 
2. Beslut fattas vid nästa kyrkoråd efter beredning i AU. 
3. Kyrkorådet uppdrar till Veronica Selin att undersöka möjligheterna att utöka körens 
plats i Bräcke kyrka. 

§ 2019-115 Mötets avslutning 
Ordförande Hans Cederberg tackade för deltagandet och förklarade mötet för avslutat. 



Justeringsanmärkning tillhörande protokoll, sammanträdsdatum 2019-10-17 

kring överenskommelsen angående kyrkoherde Leif Vestbergs avslutande av tjänst. 

Normalt sett kallas hela kyrkorådet samman för att diskutera om en MBL förhandling kring 
kyrkoherdens tjänstgöringsavslut skall inledas, orsaker etcetera. På detta sammanträde 
utses de personer som rent praktiskt ska ombesörja förhandlingen samt en limit för 
kostnaden. Samtidigt med detta skaii även domkapitiet informeras att åtgärden är pianerad 
från arbetsgivarens sida. Efter genomförd förhandling och ev. avtal slutits skall kyrkorådet i 
sin helhet informeras. Inget av detta har skett. 

Ett ytterst begränsat antal människor, oklart vilka och hur många har på eget bevåg 
genomfört en förhandling samt slutit ett avtal om utköp av kyrkoherde Leif Vestberg. Avtalet 
samt orsakerna till detsammas tillkomst äro till sin natur sekretessbelagda sä även vilka 
personer som på eget initiativ genomfört förhandlingen. 

Jag har vid sammanträdet den 17 oktober 2019 krävt ordförandens avgång då denne är den 
ende person som framkommit varit aktiv i ovan nämnda process. Hela hanteringen av 
ärendet är att betrakta som egenmäktigt förfarande. Hur stor skada pastoratets ekonomi lidit 
av detta tilltag kan vi övriga ledamöter i kyrkorådet bara ana oss till då avtalets innehåll är 
hemligt för oss. 

I och med detta aktstycke anser jag mig vara friskriven från ansvar både gällande den 
flagranta bristen på demokrati och den förväntade ekonomiska belastningen för pastoratet. 

Mordviken 2019-10-19 

Svante Bergqvist 
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