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Plats och tid Heliga Trefaldighets församlingshem, kl 09.00 – 10.30 
 
Beslutande             Ulla Malmgren, Kenneth Jönsson, Cecilia Glimelius Petersson, Birger 

Bergenholtz och kyrkoherde Louise Nyman.  
 
                
Övriga deltagande Förvaltningschef Bengt Alvland.  
  
  
 
 
 
Justeringens          Paragraf  71 – 75 
tid och plats 
 
                      
                                                                                                               
 Ulla Malmgren  

            Ordförande            Bengt Alvland 
Sekreterare 

               
                                                              
 
            
                                          Justeras:  
 
                        Kenneth Jönsson 

 

_________________________________________________________________________ 
                                                    
                                                  ANSLAG/BEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag och pastoratets hemsida. 
 
Organ                            Kyrkorådets arbetsutskott 
 
Sammanträdesdatum 2018-06-20 
 
Datum för anslags                                                                                   Datum för anslags 
uppsättande                                nedtagande 
 
Förvaringsplats 
för protokollet                    Kyrkoförvaltningen 
 
Underskrift 
 
       
 
Sammanträdets öppnande 
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Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.  
Arbetsutskottet har av kyrkorådet 2018-06-14 erhållit delegation att fatta beslut i Kyrkorådsärenden under 
tiden 15/6–12/9. 
 
§ 71 
Val av protokolljusterare 
Till protokolljusterare valdes Kenneth Jönsson.   
 
§ 72 
Fastställelse av dagordning 
Beslutades att fastställa dagordningen.  
 
§ 73 
Omgestaltning av HTF kyrkogård 
Diskuterades kommunens synpunkter på omgestaltningen av Heliga Trefaldighets kyrkogård. 
 
Beslutades att begära ett tillsynsärende av Länsstyrelsen i ärendet gällande PBL. 
Beslutades att uppdra åt förvaltningschefen att på pastoratets hemsida informera om omgestaltningen 
samt att informera kyrkofullmäktige mail-ledes. 
Besluten var enhälliga. 
 
§ 74 
Offerter gravhällstak Gamla begravningsplatsen 
Tre offerter hade inkommit för uppförande av 6 st gravhällstak på Gamla begravningsplatsen. 
 
Beslutades att anta offerten från Stucco Maestro Sweden AB på totalt 725 000 kr exklusive moms 
och att förberedande arbeten för byggande av 6 st gravhällstak på Gamla begravningsplatsen utförs 
under sommaren, gjutningsarbeten under september och montering under oktober 2018. 
   
§ 75 
Inredande av barnhörna HTF kyrka 
Diskuterades inredandet av en barnhörna i södra korsarmens västra del i Heliga Trefaldighetskyrkan. 
 
Beslutades att en koja och en skärmhylla byggs enligt kostnadsförslag på 139 000 kr exklusive moms 
från Folkes Bygg & Byggnadsvård och att övriga inventarier tas upp i budget 2019.  
 
 
Avslutning 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 
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