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KYRKORÅDET 2019-12-03  
 

Justerare sign Utdragsbestyrkande 

 

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

 

 

   

Plats  
 

Kyrkans Hus, Petrus 

Tidpunkt 
 

2019-12-03, kl. 17.00-20.15 

Beslutande  Bernt Berggren, Ordförande 

Bengt Kristiansson, Vice ordförande 

Hilkka Andersson 

Arne Samuelsson 

Bertil Jönsson 

Rune Johansson 

Bo-Christer Österberg 

Ingrid Sallander 

Monica Isaksson ersättare för Anita Dahlström 

Ulrika Floodh 

Maria Classon, Kyrkoherde 

 

Övriga 

deltagande 

Filip Westlin 

Inga-Lill Hansson 

Dan Fogelberg 

 

Lena Håkansson, adj 

Patrik Edvardsson, adj 

Mari Andreasson, adj 

Martina Krus, adj 

Pia Fogelberg, sekreterare 

 

Paragrafer §§ 90-107 

  

 

 

Underskrifter Ordförande   

  

 

 

Sekreterare  

Bernt Berggren 

  

 

 

Justerare  

Pia Fogelberg 

  Arne Samuelsson 
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ANSLAG 

 Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag 

   

Organ  Kyrkorådet 

 

Sammanträde 

 

2019-12-03 

 

Datum då anslaget  

sattes upp 

 

2019-12-12 
 

Datum då anslaget 

togs ner 

 

2020-01-09 

 

Förvaringsplats 

för protokollet  

 

 

Administrativa enheten 

 

Underskrift  

  

  

 

 

 

 

 Kr § 90 

Mötets öppnande 

 

Ordförande Bernt Berggren hälsar välkomna och öppnar mötet. 

 

Kyrkoherde Maria Classon inleder med andakt. 

 

 

 Kr § 91 

Fastställande av föredragningslista 

 

Föredragningslistan fastställs. 

 

 

 Kr § 92 

Närvarande samt adjungerande 

 

Förrättades upprop. 

 

 

Kr § 93 

Val av justeringsperson samt datum för justering 

 

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Arne Samuelsson. 

Protokollet justeras torsdagen den 12 december, kl. 11.00 
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Kr § 94 

Kyrkoherdens rapport 

 

Kyrkoherden informerade om 

 

-FIN är inskickad till Domkapitlet, Skara stift 

 

-Återrapport från nuvarande församlingsinstruktion som gäller tom dec 2019 

enligt utvecklingsområde: 

Öppenhet och tillgänglighet 

Utveckla idealitetsarbete 

Sätta alla åldrar i centrum 

Rekryterande och engagerande miljö 

 

-Trollhättans stad inbjöd till en medborgardialog den 2 dec i Götalundens 

kyrka angående bebyggelse i parken vid Götalundens kyrka. 

-Information om ”Kommunikation som mission” 

-Information om en träff med studieförbundet Sensus 

-Information från TERs rådslag som bland annat diskuterade Närradion och 

Fallens dagar  

-Gemensam informationsträff till alla medarbetare genomförd, fokus var på 

2020 års budget, FIN och utvecklingsområden 

-Barnkonsekvensanalys arbetet måste utvecklas, barnkonventionen blir lag 1 

januari 2020. 

 

Kyrkorådet tackar för informationen 

 

 

Kr § 95 

Fastighetschefens rapport 

 

-Redovisning av pågående och avslutade projektarbeten 

-Ekonomisk genomgång efter om- och tillbyggnationen av Gräsvikens kurs 

och lägergård. 

-Översyn av ljus och ljud i Skogshöjdens kyrka 

-Genomgång av passage system 

- Återstår ett tiotal projektarbeten som beställts innan årsskiftet, fyrtioen är 

avklarade inom planerad budget. Nio projektarbeten skjuts på framtiden. 

-Flera polisanmälningar på grund av skadegörelse och, inbrott. 

-Genomgång av underhållsprogrammet Incit. 

 

 

Kyrkorådet tackar för informationen 
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Kr § 96 

Rapport från enhetschef vaktmästarlag 

 

Enhetschef Mari Andreasson informerar om att hon har vaktmästare i fem 

arbetslag på olika platser i pastoratet. 

Det är 13 vaktmästare plus chef.  

Vaktmästarna arbetar stödjande till församlingsverksamheten och hon 

informerar om att arbetslaget har arbetet med vikten av ett bra bemötande och 

att besökarna i våra verksamheter blir hörda och sedda. 

Informerar om hur gruppen arbetar med utvecklingsområdet enligt FIN 

 

Kyrkorådet tackar för informationen 

 

 

 

Kr § 97  

Information från HR 

 

Martina Krus HR-specialist informerar kring sitt arbete som HR 

En HR ser till att lagar och avtal följs.  

Arbetar med utvecklingsarbete/grupputveckling, följer upp olika 

ansvarsområden. Följer upp arbetsmiljöansvaret. Arbetar med chefsstöd. 

 

 

Kyrkorådet tackar för informationen 

 

 

 

Kr § 98 

Ekonomisk rapport 

 

Ekonom Lena Håkansson redovisar ekonomiskt budgetutfall för Trollhättans 

pastorat 

 

Kyrkorådet tackar för redovisningen. 
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Kr § 99 

Rökförbud 

 

Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP) som trädde ikraft 

den 1 juli 2019 innebär att rökförbudet som sedan tidigare finns reglerat i 

tobakslagen (1993:581) utökas till att omfatta fler utomhusmiljöer och fler 

produkter. Den nya lagen innebär även ett utökat krav på den som är ansvarig, 

fastighetsägaren i detta fallet, för rökförbudet, bland annat måste den ansvarige 

sätta upp skyltar som tydligt informerar om rökförbudet. Den ansvarige ska 

genom skyltning tydligt informera om rökförbudet och vid behov ingripa med 

information och tillsägelser (se 6 kap 8-9 §§ LTLP).  

Rökförbudet är inte begränsat till vissa klockslag. Generellt sett kan man alltså 

säga att rökförbudet alltid gäller.  

Det innebär dock inte att den som är ansvarig för rökförbudet måste ha 

personal som upprätthåller rökförbudet när det inte pågår någon verksamhet på 

den rökfria platsen. 

Trollhättans pastorats verksamhet omfattas i första hand av rökförbud vid 

samtliga entréer, innergårdar, plattlagda ytor vid rökfria lokaler och andra 

utrymmen som allmänheten har tillgång till.  

Det ansvar som församlingar och pastorat har är att tillse att denna miljö 

förblir rökfri, se över placeringar av askkoppar samt även bedöma om det 

finns behov av att skylta upp vid entréer att det är rökfritt område.  

 

Kyrkorådet beslutar  

 

att det ska vara rökfritt område i anslutning till samtliga fastigheter och 

innergårdar, samt att upprätta en hänvisning till askkopp vid anvisad plats. 

 

 

Kr § 100 

Gåvobrev 

 

Trollhättans pastorat har i olika omgångar arbetat med att ändra lagfarter till 

rätt fastighetsägare inom pastoratet. Fastighetschef Patrik Edvardsson 

genomför nu en rättning av de sista fastigheterna som står på Trollhättans 

församling och därför behöver gåvobrev upprättas så att de blir registrerade på 

Trollhättans pastorat med organisationsnummer 252003-9294. Trollhättans 

församlingsråd hanterade ärendet på möte den 19 november. Ett gåvobrev 

upprättas på följande fastigheter: 

Kyrkans hus, Älvkvarnen 6 

Gräsvikens kurs- och lägergård, Gräsviken 9:1 

Håjum Krematoriefastighet, Kronogården 1:1 

Håjum Manskap, Kronogården 1:1 

Götalunden Manskap, Hjulkvarn 2:1  

Efter upprättat gåvobrev och mottagande ansöker pastoratet hos Lantmäteriet 

att genomföra ändringen så att detta blir tillrättat. 
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Kyrkorådet beslutar 

 

att efter att gåvobrev upprättats och underskrivits, ansöka om nya lagfarter hos 

Lantmäteriet 

 

 

Kr § 101 

Beredskapsplan     

 

Pastoratet ska vidta de beredskapsförberedelser som behövs för verksamheten 

under kris och höjd beredskap. 

Beredskapsplanens beskrivande del anger mål och inriktning för arbetet med 

den kyrkliga beredskapen i Trollhättans pastorat. Denna del fastställs av 

kyrkorådet. 

Med utgångspunkt från den beskrivande delen inrättar pastoratet rutiner och 

funktioner som beskrivs i beredskapsplanens operativa del, samt i underlag för 

samverkansplan.  

 

Kyrkorådet beslutar 

 

att anta upprättad beskrivande del för den kyrkliga beredskapen i Trollhättans 

pastorat 

 

 

 

Kr § 102 

Ansökan till Britta Lundqvists stiftelse 

 

Trollhättans pastorat ansöker årligen om bidrag från Britta Lundqvists stiftelse 

till verksamheter enligt stiftelsens intention. 

 

Britta Lundqvists stiftelse ger också ett bidrag till en diakontjänst som regleras 

i ett årligt avtal mellan pastoratet och stiftelsen. 

 

 

Kyrkorådet beslutar 

 

att ansöka om bidrag från Britta Lundqvists stiftelse i enlighet med 

ansökningar upprättade av diakonerna i församlingsverksamheten. 
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Kr § 103 

Kommunikation som mission 

 

Kommunikation som mission för arbetslag i Svenska kyrkan i Skara stift. Är en 

ettåriga utbildning och har till syfte att stärka förmågan till ett synligt 

missionsarbete, ett effektivare kommunikationsarbete och ett synligare 

församlingsarbete. För att få börja delta i Kommunikation som mission krävs 

ett kyrkorådsbeslut i pastoratet om deltagande. Arbetslaget förväntas avsätta 

den tid som utbildningen kräver. Det innebär deltagande i fyra heldagspass, 

samt minst ett av de valbara tretimmars praktiska utbildningspassen. Datum 

för dessa bestäms tillsammans med stiftsorganisationen.    

I upplägget ingår också att det inledande introduktionsföredraget (ca 1 timme) 

hålls för kyrkorådet.    

Församlingen/pastoratet bildar en arbetsgrupp tillsammans med 

stiftsorganisationen där kyrkoherden ingår samt ytterligare några person som 

kyrkoherden utser.     

 

Kyrkorådet beslutar 

 

att godkänna deltagande i utbildningen ” Kommunikation som mission” i 

enlighet med församlingsinstruktionens utvecklingsområde. 

 

Kr § 104 

Vad skulle en strukturförändring innebära för Trollhättans pastorat? 

( inkommen skrivelse från Arne Samuelsson) 

 

”Förändring som kan vara aktuell är att nuvarande tre församlingar blir en. 

Förändringen kräver en noggrann utredning av för och nackdelar även vilken 

inverkan det har på församlingsverksamheten. 

Frågan väcktes vid Biskopens avslutningstal och har varit med i arbetet med 

FIN. 

Frågan har till och från samtalats om.” /Arne Samuelsson 

 

Arne Samuelsson informerar om sina tankar för Kyrkorådets arbetsutskott. 

Kyrkorådets arbetsutskott beslutade att ge Bengt Kristiansson i uppdrag att 

kontakta stiftet och undersöka om man kan vara pastoratet behjälplig i en 

utredning. Bengt Kristiansson återger information från samtal med Skara stift. 

Diskussion förs i kyrkorådet om att starta en utredning och att utse en 

arbetsgrupp som utses på nästa möte och som startar upp en projektplanering 

och i de frågor som är möjliga ta hjälp av Skara stift. 

Arne Samuelsson redovisar för kyrkorådet en tidsram om en eventuell 

strukturförändring skulle kunna genomföras till kyrkovalet 2021. 

 

Kyrkorådet beslutar  

 

att utse en arbetsgrupp vid nästa möte som startar en utredning och arbetar 

fram en plan till en eventuell strukturförändring samt att inhämtar information 

med tips från Skara stift.  
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Kr § 105 

Sammanträdestider 

 

Kyrkorådet sammanträder under 2020 följande datum 

4 feb, 10 mars, 21 april, 2 juni, 22 september, 

20 oktober och 8 december. 

En heldag för kyrkorådet är inplanerad den 8 februari samt 

kyrkogårdsvandring 27 maj och fastighetsvandring den 3 juni 2020 för 

kyrkorådet. 

 

Kyrkorådet beslutar  

 

att godkänna sammanträdestiderna för 2020. 

 

 

 Kr § 106 

 Information 

 Inget  

 

 Kr § 107 

 Övriga frågor 
 Inget 

 

 

 

Ordföranden tackar alla för höstterminen och önskar kyrkorådet och 

anställda en God jul och Gott nytt år. 

 

Vice ordförande önskar ordföranden detsamma. 
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  Innehåll 

   

  Kr § 90 Mötets öppnande 

 

  Kr § 91 Fastställande av föredragningslistan 

 

  Kr § 92 Närvarande samt adjungerande 

 

  Kr § 93 Val av justeringsperson samt datum för justering 

 

  Kr § 94 Kyrkoherdens rapport 

 

  Kr § 95 Fastighetschefens rapport 

 

  Kr § 96 Rapport från Enhetschef vaktmästarlag 

 

  Kr § 97 Information från HR 

 

  Kr § 98 Ekonomisk rapport 

 

  Kr § 99 Rökförbud 

 

  Kr § 100 Gåvobrev 

 

  Kr § 101 Beredskapsplan 

 

  Kr § 102 Ansökan till Britta Lundqvists stiftelse 

 

  Kr § 103 Kommunikation som mission 

 

Kr § 104 ”Vad skulle en strukturförändring innebära för Trollhättans 

pastorat” 

 

Kr § 105 Sammanträdestider 2020 

 

Kr 106 Information 

 

Kr § 107 Övriga frågor 

 

 

 

 

 

 

 

 


