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Plats  
 

Kyrkans Hus, Petrus 

Tidpunkt 
 

2019-02-26 kl. 17.00-20.00 

Beslutande  Bernt Berggren, Ordförande 

Bengt Kristiansson, Vice ordförande 

Hilkka Andersson 

Arne Samuelsson 

Bertil Jönsson 

Rune Johansson 

Filip Westlin  ersättare för Bo-Christer Österberg 

Ingrid Sallander 

Monica Isaksson, ersättare,vakant 

Ulrika Floodh 

Maria Classon, Kyrkoherde 

 

Övriga 

deltagande 

Inga-Lill Hansson 

Dan Fogelberg 

 

Roger Patriksson, adj kl. 17.00-19.00 

Patrik Edvarddson, adj kl.17.00-20.00 

Bernt Gruvander, adj kl. 18.00-19.00 

Elisabeth Öman, adj kl. 17.00-19.00 

Ulf Sundberg, adj kl. 19.30-20.00 

Pia Fogelberg, sekreterare 

 

Paragrafer 14-25 

  

 

 

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 

 

2019-02-26 

 

Datum då anslaget 

sattes upp 

 

2019-03-05 
Datum då anslaget 

togs ner 

2019-03-27 

 

Förvaringsplats 

för protokollet  

 

 

Administrativa enheten 

 

Underskrift  

  

  

 

 

 

 

 

 

  Kr § 14 

 Mötets öppnande 

 

 Ordförande Bernt Berggren hälsar välkomna och öppnar mötet. 

 

  

 Andakt 

  

  

 Kr § 15 

 Fastställande av föredragningslistan 

 

Föredragningslistan fastställs 

 

 

 Kr § 16 

 Närvarande samt adjungerande 

 

 Förrättade upprop 
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  Kr § 17 

 Protokollsjustering 

 

 Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Arne Samuelsson 

 Protokollet justeras tisdagen den 5 mars kl.15.30 i Kyrkans hus. 

 

 

 Kr § 18 

 Kyrkoherdens rapport 

 

 Kyrkoherde Maria Classon informerar om  

 

 Alla arbetslag arbetar med implementeringen av nya arbetsmiljöpolicyn. 

 Olika utvecklingsarbeten pågår och berör olika arbetslag.  

Lönerevisionen för 2019 genererar 2.3 % enligt avtalet. 

  

Rekrytering avseende feriearbeten är pågående och säsongsanställningar på 

kyrkogårdsförvaltningen är i slutskedet. 

Annonsering kommer ske inom kort för präst och diakontjänster. 

Ny kommunikatör är anställd och kommer i början av maj månad. 

 

Mycket arbete för personalen kring införandet av nya systemen i lön- och 

ekonomisystem i GAS. 

Samtal förs kring vidareutveckling tillsammans med Skara stift avseende G-

funktioner. 

 

Minnesanteckningar från Biskopsvisitationen, delas ut. 

Återrapportering av antikvarisk tillsyn som genomfördes i Trollhättans 

pastorat våren 2018 av stiftsantikvarie Inga Kajsa Christensson, delas ut. 

 

Arbetet kring om- och tillbyggnationen i Gräsviken flyter på bra och tidplanen 

håller. Återinvigning planeras ske 5-6 oktober. Kyrkorådet har att ta ställning 

avseende frekvensen av uthyrning till externa. 

 

Revidering av Begravningspastoralen.  

 

Spotify kommer inte vara tillåtet att spelas i våra kyrkor från 1 mars. Spotify 

business kommer läggas ner, endast sk livemusik och ev. original CD- skivor 

kan förekomma. Begravningsbyråer har delgivits denna information. 

Tidningen Patos delas ut 23-24 mars och har inriktning mot Fasta/Påsk/vår-

nummer.  

 

Kyrkorådet tackar för informationen 
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 Kr § 19 

 Arbetslagschefs information 

 

Elisabeth Öman, arbetslagschef Trollhättan östra rapporterar sådant 

utvecklingsarbetet som pågår och att driva ett arbete vidare, som kräver både 

kunskap, engagemang, samtal och gemenskap.  

Hon gav också en vinkling till ledamöter kring deras delaktighet i olika 

frågeställningar. 

Elisabeth Öman kommer tillbaka till kyrkorådet i juni. 

 

Kyrkorådet tackar för informationen 

 

 

 Kr § 20 

 Kyrkogårdschefens information 

  

Kyrkogårdschef Roger Patriksson redovisar en nulägesrapport kring 

arbetsmängdsmätningen.  

Kyrkogårdschefen redovisar förändringar kring anställningarna av 

kyrkogårdspersonal, på sikt kommer även förändring av arbetsledning. 

Kyrkogårdspersonal är svårrekryterad och det är också svårt att hitta personer 

med rätt kompetens.   

Större anläggningsarbeten läggs ut på entreprenad. Entreprenörerna får svara 

på frågor om hur de arbetar med arbetsmiljöfrågor för sina anställda.  

 

Kyrkorådet tackar för informationen. 
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 Kr § 21 

 Renovering av Trollhättans kyrka 

 

BAKGRUND 

 

Trollhättans kyrka är i ett stort behov av att renoveras invändigt. Här lämnas 

en arbetsbeskrivning samt underlag för beslut att gå vidare med framställt 

underlag och ritning. 

 

Arbetsbeskrivning för renovering 2020: 

Renoveringen beräknas starta i slutet av augusti 2020 och vara klart runt 

årsskiftet. 

 

I kyrksalen med tillhörande läktare samt övriga utrymmen byts samtliga 

radiatorer ut (ca 45st) detta för att få en energioptimering av värmekostnader 

och för att befintliga elradiatorer släpper ut mörka/svarta sotavlagringar, detta 

sot fastnar och förstör putsade väggar vid varje radiator ca 1-1,5m upp på 

väggarna. Energikostnaderna idag är ca 135000kwh/år.  

Nya radiatorer tas fram i samråd med Västarvet samt beslutas av 

Länsstyrelsen. 

 

LED-belysning som ljuskälla i takkronor och vägglampetter planeras för att 

energieffektivisera. Det går ej att byta befintliga ljuskällor idag till LED på 

grund av att kontaktorerna är för gamla. Ljuskronorna samt vägglampetter  

 

innehåller idag ca 175 st kronljusglödlampor. Även övrig översyn på elen 

ingår i renoveringen då befintligt elsystem slår ut säkringar, detta är också en 

följd av att kontaktorerna är för gamla. Nya kontaktorer byts ut i elcentralen. 

 

Putsarbeten kommer att utföras i kyrkan på ett flertal ställen såsom 

ytterväggar, innerväggar samt vid balkar som finns vid takanslutningar. Det är 

både mindre och större sprickor, vilka bidrar till att öka putsbortfallet.  

 

Målningsarbeten avser alla väggar, tak och delvis övriga detaljer i kyrkan. 

 

I samband med dessa energioptimerande åtgärder, samt putsarbeten planeras 

också för bl.a. tillgänglighetsanpassningsarbete. 

 

Planen är att sänka korgolvet ett steg. Altarringen kortas av och knäfallspallar 

placeras utmed yttervägg. Nytt skåp för textilförvaring placeras bakom 

altartavla och densamma flyttas fram. 

 

Körens placering justeras så att man ser ut mot kyrksalen vilket bidrar till att 

ljudet blir bättre.  
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Det planeras vidare att göra en ny dopfunt som placeras närmare 

kyrkbänkarna. Den gamla dopfunten placeras bakom kören.  

 

Toalettgrupp görs om till två toaletter och förråd, istället som idag en toalett. 

Bakom sista raden av kyrkbänkar monteras skärmväggar. Delvis görs detta för 

att vaktmästare skall ha översyn bakom sig. Skärmväggarna gör även att 

vaktmästarna ska kunna jobba bättre ur ljudsynpunkt. 

 

Kyrkorådet har ansökt om KAE gällande renoveringen. Ansökan om KAE är 

även inlämnad för projekteringen, vilken har blivit godkänd. Beräknad 

projekteringskostnad är 200 000kr ersättningen är 50% dock högst 100 000kr.  

 

Ett antal protokollförda möten har hållits med kyrkoherde, arbetslagschef, 

arbetslag, musiker, arkitekt samt Västarvets representant. Det har inlämnats 

handlingar från Västarvet till Länsstyrelsen för godkännande utifrån aktuell 

ritning som framtagits. 

 

Ekonomi:  

Total kostnad 4 miljoner 

Budget 2019  

Projektering 200 000kr beviljat KAE, 50% av kostnaden utbetalas senast 2021 

Budget 2020 

Renoveringskostnad beräknad till 3.800.000kr. Ansökan KAE är gjord, besked 

väntas. 

Byggstart Augusti 2020  

   

  

 Kyrkorådet beslutar  

 

att ge kyrkoherde Maria Classon i uppdrag att informera Trollhättans 

församlingsråd om renoveringen av Trollhättans kyrka 
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Diarienr: P-2018-53 

Kr § 22   

Inkommen motion angående sända Kyrkofullmäktige via Närradion. 

     

BAKGRUND 

Filip Westlin har lämnat in en motion till kyrkofullmäktige i november 2018 

att utreda om att kyrkofullmäktige i Trollhättans pastorat ska sända sina möten 

via Närradion. Detta för att öka vetskapen om vad kyrkofullmäktige gör och 

beslutar om. 

 

Kyrkofullmäktige fattade beslut 2018-11-06 att remittera ärendet för beredning 

till kyrkorådet. 

 

Kyrkorådet beslutade 2018-12-11, att kyrkorådets arbetsutskott får till uppgift 

att bereda ärendet och lämna förslag till beslut. 

 

Kyrkorådets arbetsutskott 2019-01-17 

Kyrkorådets arbetsutskott tackar motionären för den inkomna motionen 

angående att sända kyrkofullmäktige via Närradion. 

Efter diskussioner så finner kyrkorådets arbetsutskott att detta behöver 

ytterligare tid att beredas och bordlägger detta till nästa möte i februari. 

 Beslut 

 Kyrkorådets arbetsutskott bordlägger ärendet till nästa möte. 

 

Kyrkorådets arbetsutskott 2019-02-14 

Kommunikatör Ulf Sundberg informerar Kyrkorådets arbetsutskott om 

Närradioföreningens arbete. Samtal förs kring att sända Kyrkofullmäktige via 

Närradion. Diskussion förs även kring andra upplägg där förtroendevalda 

deltar i Närradiosändingar. 

Beslut  

Kyrkorådets arbetsutskott tackar för informationen och föreslår fortsatta 

samtal med kyrkorådet i frågan. 

 

Kyrkorådet  2019-02-26 

Ulf Sundberg informatör redovisar för kyrkorådet om att kyrkofullmäktige inte 

är så ”radiomässiga” i den formen som sker för närvarande. Det finns andra 

alternativ att en eller två förtroendevalda blir språkrör för olika frågor som 

man kan prata om i ett radioprogram. 

 

Kyrkorådet beslutar  

att återremittera ärendet tillbaka till kyrkorådets arbetsutskott. 
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  Kr § 23 

 FIN 

 

Kyrkoherde Maria Classon informerar om planering och genomförande av 

församlingsinstruktionsarbetet. Utvecklingsområden bör vidare diskuteras 

och omvärldsanalyseras.   

 

Kyrkorådet beslutar 

 

att godkänna planeringen för FIN-året 2019 

 

 Kr § 24 

Kyrka för fairtrade 

 

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 Svenska 

kyrkans Internationella arbete (från 1 maj ACT Svenska kyrkan). Redan i 

budget 2019 har beslutats om medlemsavgift till Kyrka för fairtrade, men 

kyrkorådet behöver tydligare uttala sin intention varje år. 

 

Kyrkorådet beslutar  

 

att fortsätta vara medlem i Kyrka för fairtrade under 2019. 

 

Kr  § 25 

Utgivningsbevis för pastoratets hemsidor 

 

Det finns två olika ”uppfattningar” inom Svenska kyrkan ang utgivningsbevis 

för hemsidorna. Skara stift tillsammans med det företag som bistår med 

GDPR, InTechrity, rekommenderar utgivningsbevis. En konkret konsekvens 

av att ha utgivningsbevis för hemsidan blir att den betraktas som att innefatta 

journalistiskt material och att tryckfrihetsförordningen gäller. 

 

Kyrkorådets beslutar 

att ansöka hos Myndigheten för press, radio och TV om utgivningsbevis för 

pastoratets hemsidor  www.svenskakyrkan.se/trollhattan samt 

www.svenskakyrkan.se/trollhattan/kgf 

 

att ansvarig utgivare är kyrkoherde Maria Classon. 

 

http://www.svenskakyrkan.se/trollhattan
http://www.svenskakyrkan.se/trollhattan/kgf
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