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Plats  
 

Kyrkans Hus 

Tidpunkt 
 

2020-02-04, kl. 17.00-20.20 

Beslutande  Bernt Berggren, Ordförande 

Bengt Kristiansson, Vice ordförande 

Hilkka Andersson 

Arne Samuelsson 

Bertil Jönsson 

Rune Johansson 

Bo-Christer Österberg 

Ingrid Sallander 

Anita Dahlström 

Ulrika Floodh 

Maria Classon, Kyrkoherde 

 

Övriga 

deltagande 

Anna-Karin Westberg 

Monica Isaksson 

Inga-Lill Hansson 

 

Lena Håkansson, adj  

Patrik Edvarddson, adj §§ 1-11 

Mari Andreasson, adj § 9 

Sten Bengtsson, adj §§ 1-9 

Lars Johnsson, adj §§1-9 

Pia Fogelberg, sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-16 

  

 

 

Underskrifter Ordförande   

  

 

 

Sekreterare  

Bernt Berggren 

  

 

 

Justerare  

Pia Fogelberg 

  Bertil Jönsson 
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ANSLAG 

 Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag 

   

Organ  Kyrkorådet 

 

Sammanträde 

 

2020-02-04 

 

Datum då anslaget 

sattes upp 

 

2020-02-13 
Datum då anslaget 

togs ner 

2020-03-05 

 

Förvaringsplats 

för protokollet  

 

 

Administrativa enheten 

 

Underskrift  

  

  

 

 

 

 Kr § 1 

 Mötets öppnande 

 

Ordförande Bernt Berggren hälsar välkomna och öppnar mötet. 

 

Kyrkoherde Maria Classon inleder med andakt. 

 

 

 Kr § 2 

Fastställande av föredragningslista 

 

Föredragningslistan fastställs. 

 

 

 Kr § 3 

Närvarande samt adjungerande 

 

Förrättades upprop. 

 

 

Kr § 4 

Val av justeringsperson samt datum för justering 

 

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Bertil Jönsson 

Protokollet justeras torsdagen den 13 februari kl. 12.30 
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Kr  § 5 

Kyrkoherdens rapport 

 

Maria Classon informerar om verksamhetsuppföljning 2019 och den 

nya verksamhetsplanen 2020. 

Inom ramen för utvecklingsområdet har det varit 

Ekumeniska böneveckan- predikantbyte 19 jan- Leva nära Jesus  

TT/ELAdebatt om hur staden kan bryta segregation- Mångfald och öppenhet 

Orgelkids- metod för att locka till kyrkomusikeryrket- Ungdom och unga 

vuxna:  

 

På Gång 

Lokalförsörjningsplanen- handlar om fastigheter, men i första hand om vilken 

mängd, verksamhet som fyller våra fastigheter. 

Barnkonsekvensanalys, arbetet pågår 

Riktlinjer begravningsverksamheten, avvaktar ytterligare information från 

stiftet.  

Strukturförändringen är en prioriterad fråga. 

 

Informerar om arbetsmiljöarbetet. 

Intromöte för nyanställd personal med kyrkoherden 

Kyrkoval den 19 september 2021. 

 

Krematoriefrågan har diskuterats med representanter från 

begravningsverksamheten i Trestadsområdet.  

 

Kommunikationsarbetet- uppstart med personalen i ”Kommunikation och 

mission” Förtroendevalda får utbildning den 30 mars på Gemensamt Kyrkoråd 

och församlingsråd. 

 

TERs årsmöte kommer lägga fram förslag om att förändra kyrkornas 

programtablå i Närradion.  
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Kr § 6 

Ekonomisk plan för bokslut/årsredovisning samt budget 

 

Ekonom Lena Håkansson redovisar planen för 

bokslut/årsredovisning 2019. 

Plan för budget 2021 och flerårsbudget 2022-2023 redovisas.  

 

Kyrkorådet godkänner planen för bokslut /årsredovisning samt budget. 

 

 

 

Kr § 7 

Rapport från revisorerna 

 

Sten Bengtsson och Lars Johnson, förtroendevalda revisorer, informerar att de 

har varit på en revisionsutbildning som anordnades av PWC för 

förtroendevalda revisorer. 

De har varit på besök i arbetslag och fått information om verksamheten och de 

har även gjort studiebesök i samband med ett arbetslags onsdagsmöte. 

Redovisar det fortsatta arbetet. 

 

Kyrkorådet tackar de förtroendevalda revisorerna för redovisningen. 

 

Kr § 8 

Uppföljning verksamhetsplan fastighetschef 

 

Patrik Edvardsson redogör för uppföljning av utvecklingsområdet i gamla FIN 

och verksamhetsplan 2019 för fastigheterna i pastoratet. 

 

Kyrkorådet tackar för redovisningen. 

 

 

Kr § 9 

Uppföljning verksamhetsplan enhetschef vaktmästarlag 

 

Mari redovisar utifrån de nya utvecklingsområdet och verksamhetsplan 2020. 

 

Kyrkorådet tackar för redovisningen 
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Kr § 10 

Personalbudget- prövande om tillsättning av vakant tjänst 

 

Ordförande Bernt Berggren informerar om att kyrkoherde Maria Classon har 

erbjudits tjänst på Skara stift som Stiftprost och avslutar sin tjänst i 

Trollhättans pastorat under våren. 

 

Komministertjänst/arbetslagschef Götalunden, annonserar ut under våren. 

 

Information om Diakontjänster 3 vakanta tjänster, en utredning är genomförd 

av diakontjänsterna som redovisas.  

 

Församlingspedagogtjänst, Västra (östra) 

Rekrytering bör påbörjas snarast. 

 

Föräldraledigheter inom pastoratet i närtid 

Vik musiker  

Vik pedagoger 

Vik komminister  

 

 

Kyrkorådet beslutar 

 

 

att starta rekrytering till ny församlingspedagogtjänst 

 

att rekrytera en vikarie som musikpedagog 

 

att återkomma till beslut angående övriga tjänster 

 

 

Kr § 11 

Laddstolpar 

 

Fastighetschefen Patrik Edvardsson redovisar ärendet om laddstolpar. 

 

I investeringsbudgeten för år 2019 är det anslaget 700 000 kr för att inköpa 

nya bilar till pastoratet. En upphandling har genomförts och det är beställt två 

stycken Kia advance 1,6 plug-in Hybrid. Dessa bilar kommer levereras i mars 

2020. Dessa bilar kräver laddning av el och därför är det av stor vikt att sätta 

upp två laddstolpar, en i Skogshöjdens kyrka och en vid Götalundens kyrka 

där bilarna ska vara placerade. 

 

Dock finns inte dessa laddstolpar med i budgeten för år 2020 utan kyrkorådets 

arbetsutskott föreslog att man tar av kyrkorådets oförutsedda medel för två 

laddstolpar. 

Kostnaden för grävning och installation i Götalundens kyrka och 

Skogshöjdens kyrka är totalt 122 000 kr.  
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Patrik Edvardsson ska undersöka vilka bidrag för laddstolpar från  

Naturvårdsverket som kan vara möjliga att söka om.  

 

Kyrkorådet beslutar 

 

att  installera två stycken laddstolpar, en vid Skogshöjdens kyrka, som belastar 

konto: 5171.6712.950 och en vid Götalundens kyrka, som belastar konto: 

5171.6731.950 för pastoratets två nyinköpta bilar till en kostnad av totalt 

122 000 kr och  

 

att kyrkorådet tar pengar från sina oförutsedda medel till detta. 

 

att laddstolpar för övriga fastigheter tas med till budgetarbetet för 2021. 

 

att ge fastighetschefen i uppdrag att kontrollera och ansöka om bidrag från 

Naturvårdsverket för installation av laddstolpar. 

 

 

Kr § 12 

Strukturförändring 

 

Bernt Berggren inleder med att informera att de olika gruppledarna diskuterat 

med sina nomineringsgrupper vilka som ska ingå i en arbetsgrupp.  

 Följande är föreslagna att ingå i arbetsgruppen  

  

 S gruppen 

Bernt Berggren 

Inga-Lill Hansson 

 

ÖKA gruppen 

Bengt Kristiansson 

Monica Isaksson 

 

BA gruppen 

Arne Samuelsson 

Anita Glemring. 

 

Sammankallande är Bernt Berggren 

 

Kyrkoherde Maria Classon adjungeras till gruppen 

 

Bengt Kristiansson redovisar den efterfrågade tidsplanen för det fortsatta 

arbetet som inhämtats från stiftsjuristen Andreas Fagrell på Skara stift. 
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 Under december 2019 – mars 2020 sammanställer och beslutar kyrkorådet 

om förslag till indelningsförändring. Förslaget ska redovisa nuvarande 

indelning, kyrkorådets överväganden, kyrkorådets förslag till beslut, och 

skälen för kyrkorådets förslag till beslut. Observera att förslaget också ska 

redovisa övervägande vad avser namn på den nya församlingen.  

 Under april till maj 2020 skickas förslaget till samtliga församlingsråd i 

Trollhättans pastorat för yttrande. Vidare skickas förslaget för yttrande i 

namnfrågan till Institutet för språk och folkminnen och Lantmäteriet.  

 Under juni till augusti 2020 sammanställer kyrkorådet remissvaren och 

slutbereder sitt förslag om ny indelning till kyrkofullmäktige.  

 Under slutet av augusti till inledningen av september 2020 fattar 

kyrkofullmäktige beslut om ny indelning. Beslutet justeras omedelbart och 

skickas till stiftsstyrelsen för fastställande.  

 Den 23 september 2020 sänder stiftsstyrelsen genom sitt arbetsutskott 

kyrkofullmäktiges beslut till domkapitlet för yttrande vid sammanträde den 

16 oktober 2020.  

 Stiftsstyrelsen fastställer kyrkofullmäktiges beslut vid sitt sammanträde den 

19 oktober 2020.  

 Under perioden november 2020 – december 2021 sker genomförande av 

sammanläggningen inför ikraftträdande den 1 januari 2022.  

  

 

 

Arbetet kommer startas upp snarast och kyrkoherde Maria Classon får till 

uppgift att inhämta information från arbetslagscheferna och medarbetare om 

deras uppfattning till en strukturförändring för pastoratet och hur deras arbete 

berörs. 

 

Arbetsgruppen tar fram förslag till ett underlag för samtliga församlingsråd 

med information och diskussionsunderlag för det fortsatta arbetet. 

 

 

  

 Kyrkorådet beslutar  

 

att utse en arbetsgrupp bestående av Bernt Berggren, Inga-Lill Hansson, Arne 

Samuelsson, Anita Glemring, Bengt Kristiansson och Monica Isaksson 

 

att utse Bernt Berggren som sammankallande 

 

att arbetsgruppen inhämtar information och gör diskussionsunderlag och tar 

fram förslag som bereds till kyrkorådet. 
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att paragrafen förklarades omedelbart justerad., se separat protokoll på 

paragrafen. 

 

 

 

 

 

 

Kr § 13 

Flygeln i Trollhättans kyrka med flera instrument 

 

”Kyrkoherdens föredragning” 

Instrumenten i pastoratets lokaler uppfattas inte helt ändamålsenliga av 

pastoratets kyrkomusiker. Särskilt gäller det elpianot i Hoppets kapell som är 

av alldeles för enkel standard för att ge ett bra ljud i det stora rummet. Även 

flygeln i Trollhättans kyrka är klangmässigt för liten för kyrkorummet, trots att 

instrumentet i sig inte är dåligt. 

 

Kyrkomusikerna har ett förslag att flytta flygeln från Trollhättans kyrka till 

Hoppets kapell. Flygeln i Trollhättans kyrka är i behov av upprustning oavsett 

var den ska användas. Ska den vara kvar i Trollhättans kyrka kan den 

renoveras i samband med att kyrkan är stängd för renovering. Ska den istället 

användas i Hoppets kapell (där den också för övrigt kan bli ett tilltalande 

estetiskt inslag längst fram till vänster) kan den renoveras och flyttas dit i 

samband med att kyrkan renoveras. 

 

Till Trollhättans kyrka behöver då ordnas en annan flygel. Om jag förstår 

kyrkomusikerna rätt kan man köpa en ny Yahamaflygel av god klass för ca 

200 tkr. Men man kan också få en bra begagnad flygel för samma summa och 

få ett instrument av högre klass, t ex Steinway. Kyrkomusikerna har undersökt 

begagnatmarknaden och man kan hitta som är billigare än en ny Yahama, men 

av bättre kvalitet, men man kan också lägga till ytterligare medel (kanske totalt 

250-300 tkr) och få ett högklassigt instrument. Den stora utmaningen med att 

handla begagnat är att ha ett beslut fattat så att man kan verkställa när man 

hittar instrumentet. Om sådant beslut finns kan detta lösas under 

renoveringstiden av Trollhättans kyrka. 

 

Kyrkomusikerna har även diskuterat elpianot i Ljusets kapell men kommit 

fram till att det är fullt dugligt i det kapellet, däremot har det ett ”tråkigt” 

utseende och ser ut som ett ”dansbandspiano”, vilket inte är estetiskt 

tilltalande i kapellet i samband med begravningsgudstjänsterna/ceremonierna. 

 

Instrumentdiskussionen har väckt två andra behov, en sk kistorgel och en ”do-

orgel” (en liten byggsatsorgel som används i studiebesök och 

orgelelevsituationer). Denna diskussion överlämnas till kommande 

budgetprocess. 
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Tre förslag har tagits fram. 

 

Förslag 1: 

Flygeln som idag finns i Trollhättans kyrka renoveras för att sedan flyttas till 

Hoppets kapell. Flytten kan då ske i samband med att renoveringen av 

Trollhättans kyrka startas. Renovering och flytt av flygeln beräknas kosta 150 

tkr. 

Pastoratet inköper en ny flygel till Trollhättans kyrka. För det avsätts totalt 300 

tkr. Summan ska täcka kringkostnader som uppstår. 

Totalkostnaden för detta förslag är 450 tkr. 

 

Förslag 2: 

Flygeln som idag finns i Trollhättans kyrka renoveras för att sedan flyttas till 

Hoppets kapell. Flytten kan då ske i samband med att renoveringen av 

Trollhättans kyrka startas. Renovering och flytt av flygeln beräknas kosta 150 

tkr. 

Pastoratet inköper en begagnad flygel till Trollhättans kyrka. För det avsätts 

totalt 300 tkr. Summan ska täcka kringkostnader som uppstår. 

Totalkostnaden för detta förslag är 450 tkr. 

 

Förslag 3: 

Flygeln som idag finns i Trollhättans kyrka renoveras (och förvaras) under 

kyrkans renovering för att sedan flyttas tillbaka till Trollhättans kyrka. 

Till Hoppets kapell inköps ett elpiano anpassat för kapellets storlek och 

ändamål. 

Ett nytt elpiano av nämnda kvalitet kan beräknas kosta 50 tkr, och 

flygelrenovering, förvaring och flytt kan beräknas kosta 150 tkr.  

Totalkostnaden för detta förslag är 200 tkr. 

 

  Kyrkorådet beslutar  

 

att fatta ett inriktningsbeslut till fördel till förslag 2, dock önskar kyrkorådet 

få en bättre kostnadskalkyl till nästa möte då ett definitivt beslut fattas. 

 

 

Kr § 14 

FBHO konferens 

 

Kyrkoherde Maria Classon informerar om en förfrågan som inkommit från 

FBHO om en konferens 2021. 

Nätverket FramtidenBorHosOss, FBHO, har vart annat år en konferens som 

riktar sig till de församlingar/pastorat som är med i nätverket. Konferensen 

förläggs till olika orter varje gång och hos de församlingar/pastorat som är 

medlemmar i nätverket. 
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Nu har frågan ställts till Trollhättan, och då särskilt Lextorps församling, om 

vi kan vara värdar för denna konferens nästa år 2021. Konferensen brukar vara 

i november månad, mellan Allhelgonahelgen och Första advent, och det är 

sedan några år tillbaka en väl inarbetad tidpunkt för FBHO-nätverket. 

Konferensen ska vara ekonomiskt självbärande och beräknas i sina kostnader 

på det, men visst kan ett värdskap medföra merkostnader, bl a för att våra 

medarbetare måste avsätta arbetstid i planeringsarbetet. 

 

Kyrkoherde Maria Classon tillstyrker att vi åtar oss detta arrangemang – ett 

arrangemang som har så många mervärden för engagerade, både anställda och 

ideella medarbetare, för förtroendevalda och församlingsbor 

Kyrkorådet beslutar  

 

att pastoratet åtar sig värdskapet för FBHO:s konferens 2021 

 

Kr § 15 

Kyrka för Fair Trade 

 

Trollhättans pastorat är redan medlem i Kyrka för fairtrade. Att vara medlem 

är att ta aktiv ställning för fairtrade-frågor, genom att inköpa fairtrade- 

produkter (t ex fika) till vår verksamhet, ha en arbetsgrupp som håller i 

fairtradefrågor (arbetsgruppen av medarbetare, både anställda och ideella, i 

Fair Trade Shop) och informera utåt om fairtrade (bl.a. i butiken vid Fair 

Trade Challenge, World Fair Trade Day mm), samt samarbeta med andra (bl.a. 

genom Fair Trade City och Högskolan) i fairtradefrågor. 

 

Att driva Fair Trade Shop är den största utgångspunkten för medlemskap, men 

också bl.a. genom ett aktivt arbete med internationella frågor genom ACT 

Svenska kyrkan. Redan i budget 2020 har beslutats om medlemsavgift till 

Kyrka för fairtrade, men kyrkorådet behöver tydligare uttala sin intention. 

 

Kyrkorådet beslutar  

 

att fortsätta vara medlem i Kyrka för Fair trade under 2020. 

 

 

Kr § 16 

Anmälan om beslut av FIN 

 

Domkapitlet har beslutat godkänna ny församlingsinstruktion för Trollhättans 

pastorat.  
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Kyrkorådet har tagit del av domkapitlets beslut. 

 

 

 

 

 

 

Innehållsförteckning 

 

Kr § 1 Mötets öppnande   

 

Kr § 2 Fastställande av föredragningslista  

 

Kr § 3 Närvarande samt adjungerande 

  

Kr § 4 Val av justeringsperson samt datum för justering  

 

Kr § 5 Kyrkoherdens rapport  

 

Kr § 6 Ekonomisk plan för bokslut/ årsredovisning samt budget  

 

Kr § 7 Rapport från revisorerna 

 

Kr § 8 Uppföljning verksamhetsplan fastighetschefen 

 

Kr § 9 Uppföljning verksamhetsplan enhetschef vaktmästarlag 

 

Kr § 10 Personalbudget-prövande om tillsättning av vakant tjänst 

 

Kr § 11 Laddstolpe   

 

Kr § 12 Strukturförändring 

  

Kr § 13 Flygeln i Trollhättans kyrka med flera instrument 

  

Kr § 14 FBHO Konferens 

 

Kr § 15 Kyrka för Fair trade 

 

Kr § 16 Anmälan om beslut av FIN  

 

 

 

 

 

 

    


