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Plats  
 

Kyrkans Hus 

Tidpunkt 
 

2019-06-04, kl. 17.00-20.00 

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 

Monica Isaksson 

Inga-Lill Hansson 

Dan Fogelberg 

 

Lena Håkansson, adj §§52-63 

Patrik Edvardsson, adj §§52-63 

Martina Krus, adj §§52-62 

Elisabet Öman,adj §§52-62 

Bernt Gruvander, adj §63 

Pia Fogelberg, sekreterare 

 

Paragrafer 52-67 

  

 

 

Underskrifter Ordförande   

  

 

 

Sekreterare  

Bernt Berggren 

  

 

 

Justerare  

Pia Fogelberg 

  Ingrid Sallander 
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ANSLAG 

 Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag 

   

Organ  Kyrkorådet 

 

Sammanträde 

 

2019-06-04 

 

Datum då anslaget 

sattes upp 

 

2019-06-17 
Datum då anslaget 

togs ner 

2019-07-11 

 

Förvaringsplats 

för protokollet  

 

 

Administrativa enheten 

 

Underskrift  

  

 Pia Fogelberg 

 

 

 

 

 

 Kr § 52 

 Mötets öppnande 

 

 Ordförande Bernt Berggren hälsar välkomna och öppnar mötet. 

 

  

 Andakt 

  

  

 Kr § 53 

 Fastställande av föredragningslistan 

 

Föredragningslistan fastställs 

 

 

 Kr § 54 

 Närvarande samt adjungerande 

 

 Förrättade upprop 
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 Kr § 55 

 Protokollsjustering 

 

 Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Ingrid Sallander 

 Protokollet justeras måndagen den 17 juni kl.11.00 i Kyrkans hus. 

 

 

 Kr § 56 

 Kyrkoherdens rapport 

Församlingsverksamhetens personal kommer vara engagerade på olika event 

under sommaren. 

Inbjudan till konfirmander är utskickad. 

Flera rekryteringar pågår och är slutförda. 

Många feriearbetare har fått sommarjobb i pastoratet i sommar. 

Information kring lokalförsörjningsplan.  

Revidering av vägen vidare ”klockan” kring årligt möte delas ut och 

informeras om. 

  

  

 Kr § 57 

 Ekonomisk rapport 

 

 Budgetuppföljning 

 Ekonom Lena Håkansson redovisar budgetutfall till och med 190430. 

  

 Kyrkorådet tackar för informationen 

 

 Revisionsrapport 

 Ekonom Lena Håkansson föredrar revisionsrapporten. 

 

 Kyrkorådet tackar för informationen 

 

 

 

 Kr § 58 

 Arbetslagschefens rapport/information 

Elisabet Öman informerar om olika utflykter som har ägt rum under Maj 

månad, där utflykterna handlar mycket om gemenskap.  

Redovisar kring återkoppling från tidigare besök hos kyrkorådet i februari. 

 Det mest centrala som då framkom var, gemenskap att höra samman. 

 

 Kyrkorådet tackar för informationen 

  

 

 



 

PROTOKOLL 4 / 7 

 

KYRKORÅDET 2019-06-04  
 

Justerare sign Utdragsbestyrkande 

 

………………                        ……………… ……………………………..  

 

 

   

 

 Kr § 59 

 Rapport/information från HR 

 

 HR specialist Martina Krus informerar om den goda arbetsplatsen. 

 Redovisar arbetet kring vad en HR-specialist arbetar med bl a  

 lagar, avtal, policys, grupputveckling, rekryteringar.  

 Personalhandbok och mycket mer. 

 

 Kyrkorådet tackar för informationen 

 

  

 Kr § 60 

 Fastighetschefens rapport 

 

 Fastighetschef Patrik Edvardsson informerar om pågående fastighetsarbeten 

såsom inlämnat bygglovs handling för Lextorpskyrkans entré, utredning av 

ventilations system i Lextorp. Arbetar med förslag till budget under 2020-

2022. 

 

Kyrkorådet tackar för informationen 

  

 

 

 Kr § 61 

 Rapport om- och tillbyggnation Gräsviken 

 

 Information kring om- och tillbyggnationen Gräsviken. 

Fastighetschefen visar en Powerpoint presentation för ledamöterna om det 

pågående arbetet i fastigheten och förnärvarande hålls tiden för invigningen. 

Planering inför semesterperioden pågår och beställt möbler till Gräsviken är 

genomförd. 

 

 

Kyrkorådet tackar för informationen 

 

 Kr § 62 

 Uthyrning av Gräsvikens kurs- och lägergård 

  

 Information kring Policy-Mål- Regler-Riktlinjer samt prislista. 

 Kyrkorådet diskuterar frågan kring uthyrning och prissättning. 

 Under hösten sker bokningar och uthyrning endast för Trollhättans pastorat. 

   

 Kyrkorådet beslutar 

 

att anta policy och prislista 
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 Kr § 63 

 Värmeanläggning 

  

I underhållsbudget 2019 finns 300 000 kr för värmeanläggning i Hoppets 

kapell. Nu har framkommit att det bästa alternativet är en ridåvärmare som 

kostar ca 85 000 kr. Kvar blir 215 000 kr som kan omfördelas. 

 

Som information kan nämnas att till manskapslokalen Håjum finns pengar 

i investeringsbudget 2019 till en värmekälla på 350 000 kr. 

 

Förslag finns om behov av värmekälla i Metakapellet. 

Under förutsättning av Länsstyrelsens godkännande föreslås att använda 

det resterande anslag från Hoppets kapell till Metakapellet. 

Kostnadsförslaget av en luft/luft värmare till Metakapellet är ca 50 000 kr.  

 

Kyrkorådet beslutar 

 

att omfördelar pengar inom underhållsbudget 2019, Hoppets kapell, till en 

värmekälla i Metakapellet inom ram för budgeten 

 

 Kr § 64 

 Regnbågsnyckel- Vision 
  

Kyrkoherde Maria Classon redovisar för de olika stegen (som är indelade i 6 

steg) för att bli certifierad och kvalificerad att få Regnbågsnyckeln. En vision 

för Trollhättans pastorat tas fram och konkreta förslag till beslut för antagande 

av att- satserna. 

 

Övergripande vision 

Trollhättans pastorat ansluter sig till Regnbågsnyckelns vision  

” en inkluderande kyrka och att vi har viljan att arbeta aktivt för mångfald och 

öppenhet”. Trollhättans pastorat har i sin Församlingsinstruktion flera 

formuleringar som beskriver viljan att vara en inkluderande, öppen och 

tillgänglig kyrka. Pastoratet har medvetet reflekterat över 

diskrimineringslagens grunder och utesluter ingen på grund av kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Att 

arbeta med den inriktningen är en utmaning för pastoratet och 

regnbågsnyckeln är en viktig pusselbit för att påminna om utmaningen och 

ständigt arbeta vidare och aktualisera allas lika värde. 

Att-satser 

att ge ytterligare kunskap kring diskriminering och normer till såväl chefer 

som medarbetare, och förtroendevalda. 

 

att i samband med översyn av policy- och strategiska dokument återspegla 

verkligheten utifrån ett normkritiskt perspektiv. 
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att ställa reflekterande frågor i samband med intern och extern 

kommunikation: Vilka representeras på bilder? Vilka språk och begrepp 

används? 

 

 Kyrkorådet beslutar om 

 

att anta den övergripande visionen och 

 

att anta att-satser samt 

 

 att kontakt tas med Regnbågsnyckelns styrgrupp för förankring. 

 

 Kr § 65 

 Personalärende 

  

Kyrkoherde Maria Classon informerar kring olika sammanhang av 

löneassistenttjänsten. Diskussion förs och kyrkorådet kom fram till att 

lönearbetet sker på servicebyrån i Skara stift under sommaren 2019 och 

beslutar i övrigt enligt nedan. 

 

Kyrkorådet beslutar 

 

att under perioden 28 maj till 31 augusti 2019 teckna avtal med Skara stift 

om köp av lönehandläggande tjänst från servicebyrå 

 

att vakanssätta löneassistenttjänsten i Trollhättans pastorat under hösten 

2019 och teckna avtal med Skara stift om köp av lönehandläggande tjänst 

för motsvarande tid 

 

att i budgetarbetet inför 2020 ta beslut om fortsättningen 

 

att Trollhättans pastorat för aktiv diskussion med Skara stift angående det 

samverkansavtal som tecknades 2017-05-05. 

 

 

 Kr § 66 

 FIN 

 Nästa skrivarmöte är 18 juni. Kyrkorådet får till uppgift att fundera kring 

 utvecklingsområden. 

 

Kr § 67 

Tack och tillönskan 

Kyrkorådets ordförande Bernt Berggren tackar ledamöter i kyrkorådet för 

denna termin och skickar även med hälsning och ett tack till alla anställda 

med en önskan om en bra sommar och semester. 

 

Vice ordförande Bengt Kristiansson tackar ordförande och önskar honom 

en bra sommar och semester. 
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  Innehåll 

   

  Kr § 52 Mötets öppnande 

 

  Kr § 53 Fastställande av föredragningslistan 

 

  Kr § 54 Närvarande samt adjungerande 

 

  Kr § 55 Protokollsjustering 

 

  Kr § 56 Kyrkoherdens rapport 

 

  Kr § 57 Ekonomisk rapport 

 

  Kr § 58 Arbetslagschefens rapport Elisabet Öman 

 

  Kr § 59 Rapport/information från HR 

 

  Kr § 60 Fastighetschefens rapport 

 

  Kr § 61 Rapport om- och tillbyggnation Gräsviken 

 

  Kr § 62 Uthyrning av Gräsvikens kurs- och lägergård 

 

  Kr § 63 Värmeanläggning 

 

  Kr § 64 Regnbågsnyckeln- Vision 

 

  Kr § 65 Personalärende  

 

  Kr § 66 FIN 

 

  Kr § 67 Tack och tillönskan 

 


