
  Vara 2020-05-04 
 
 
 
 
 
Traktoraffären 
 
Med anledning av att en affärsuppgörelse är under granskning, önskar jag som kyrkoherde 
klargöra min roll och mitt ansvar i detta.  
 
Händelsen gäller försäljning av en traktor som innan jag tillträdde min tjänst ingick i vår Kyrkogårds- 
och fastighetsförvaltnings maskinpark.  
 
Granskning och ansvarstagande 
Försäljningen som nu granskas internt hos oss i Varabygdens församling och externt har 
uppmärksammats av Sveriges Radio Skaraborg, är en händelse som tillhör en historik som jag 
personligen inte haft insyn i eller kännedom om tidigare.  
 
 

Som chef för Varabygdens församling är jag av den bestämda 
uppfattningen att kyrkans affärer ska skötas ärligt, öppet och 
redligt. Jag förutsätter att mina medarbetare gör ett hederligt 
arbete även om misstag kan ske ibland. Då ska vi snarast ta 
vårt ansvar, rätta till eventuella brister och göra rätt för oss.  

 
 
Intern utredning pågår 
När det gäller traktoraffären, ska vi nu internt granska saken med de stödfunktioner som vi har att 
tillgå. Det är min absoluta mening att utredningen ska gå ärligt och uppriktigt tillväga. Det är en stor 
ekonomisk förlust att 240 000 kr fattas oss i en affärsuppgörelse. Men det kan vara en ännu större 
förlust vad gäller förtroende och förvaltarskap. Då jag tillträdde som kyrkoherde var detta inte känt 
för mig, så jag kommer att behöva tid att sätta mig in i många detaljer och tala med inblandade 
berörda parter. 
 
Mer information kommer 
Jag hoppas på församlingens förståelse och förböner i detta och ber att vi håller en god ton utan att 
döma någon på felaktiga grunder. När utredningen är klar och en tydlig bild av vad som hänt finns, 
kommer vi att meddela detta snarast möjligt. Givetvis kommer jag även att för framtiden arbeta för 
att rutinerna blir tydliga och att de interna kontrollfunktionerna ses över noga.  
 
Vi ber om förståelse för att detta kan vara en utmaning under pågående pandemi men lovar att 
återkomma med mer information så snart vi har en klar bild att presentera. 
 
 
Kyrkoherde Lovisa Carlsson  


