
Svenska kyrkan ~ 
TORSLANDA-BJÖRLANDA 
FÖRSAMLING 

Plats och tid 

Beslutande ledamöter 

Ersättare i tjänst 

Torslanda församlingshem 19:00-20:07 

Håkan Magnusson (POSK), ordförande 
Magnus Brile (POSK) 

Ann-Marie Ericson (S) 
Gunilla Eriksson (POSK) 
Lena Fenn (SD) 

Mikael Fransson (POSK) 
Andreas Frid (FiSK) 

Eva Hammarström (POSK) 

Kjell W assen.ius (POSK) 
Åse Fransson (POSK) 

Ann Corneliusson (POSK) 

Övriga närvarande Marja Kallin Fransson, sekreterare 
Ewa Selin, kyrkoherde 

Justerare Ann-Marie Ericson och Magnus Brile 

Justeringens plats/dag Torslanda församlingshem, 21 november 

Paragrafer 

Underskrifter 

15 - 24 

Ordförande: 

Justerare: 

Justerare: 

Sekreterare: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kyrkofullmäktige 

Samman trädesdatum 

2022-11-14 

Bengt Hansves (SD) 

Roland Hortlund (S) 
Peter Kääpä (FiSK) 
Helen Lang (POSK) 

Annika Odmyr (S) 

1(3) 

Bernt Szerszensky (POSK) 
Marita Öberg (S) 

ANSLAG/BEVIS 

Organ 
Sammanträde 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

K.yrkofullmäiktige i Torslanda-Björlanda församling 
2022-11-14 

Anslagets uppsättande 2022-11-21 
Anslagets nedtagande 2022-12-12 

Ptotokollets förvaring Torslanda-Björlanda församlings arkiv 

Undersbift ....... ~-·~·~ov.J. ..................... . 



Svenska kyrkan 
TORSLAN DA-BJÖR LANDA 
FÖRSAMLING 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Kyrkofullmäktige 

§ 1 5 Mötets öppnande 

2022-11-14 

Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen, samt ber en bön för mötet. 

§ 16 Upprop 
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Upprop förrättas varvid konstateras att Kjell Wassenius går in för Henrik Rådberg, Åse 
Fransson för Ulrika Thieme Högberg, och Ann Corneliusson för Eleonor Evenbratt. 

§ 17 Fastställande av dagordning 
Kyrkofullmäktige godkänner dagordningen. 

§ 18 Justering samt datum för justering 

Kyrkofullmäktige beslutar att utse Ann-Marie Ericson och Magnus Brile an jämte 
ordförande justera protokollet 21 november 13:00. 

§ 19 Verksamhetsplan 2023 o nr: F 2022-253 

Kyrkorådet beslutade 2022-05-09 1 § 70 om Verksamhetsram 2023 med strategiska mål för 
verksamheten. Utifrån verksamhetsramen görs verksamhetsplaner för den grundläggande 
uppgiften. 

Kyrkofullmäktige efterfrågar mätbara kvalitetsmål för verksamheten. Processen ska inför 
kommande år fördjupas. 

Kyrkofullmäktige tackar för presentationen och beslutar att lägga Verksamhetsplan. 2023 till 
handlingarna. 

§ 20 Budget 2023 Dnr:F2022-264 
Budgeten är upprättad i enlighet med gällande bestämmelse i kyrkoordningen. Där anges att 
församlingen skall ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet samt att församlingen 
skall ha en ekonomisk ställning som utgör en betryggad buffert för ekonomiska 

påfrestningar. 

Kyrkofullmäktige beslutar 

- att fastställa kyrkoavgiften till 0,81 kronor per skattekrona,
- att fastställa budgeten för 2023 i enlighet med förslaget, samt
- att anta den ekonomiska flerårsplanen för åren 2024 och 2025 som riktlinje för den 

framtida verksamheten.

(k_�--ib .. ........ .................. LJ.r. .. � 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Svenska kyrkan ~ 
TORSLAN DA-BJÖRLAN DA 
FÖRSAMLING 

§ 21 Val av auktoriserad revisor o nr: F 2022-074 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Kyrko full mäktige 

2022-11-14 
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Kyrkorådet beslutade 2022-02-28, § 31 om att vara med i den gemensamma upphandling där 

ytterligare tio församlingar och pastorat i Göteborg stift deltagit. Kyrkofullmäktiges 
presidium har tagit del av bedömningsgruppens arbete och förslag till beslut. Omröstning 
har skett med resultatet 10 - 1 till PwC. 

Kyrkofullmäktige beslutar att välja PwC som revisionsbolag för revision av åren 2023 till 
och med 2026. 

§ 2 2 Förlängning av bankavtal o nr: F 2022-286 

Det bankavtal som skrevs med SEB och de nio enheterna som ingick i Göteborgs kyrkliga 

samfällighet löper ut 2022-12-31. Kyrkorådet beslutade 2022-02-28, § 31 om att även denna 
gång delta i den gemensamma förhandlingen. 

Kyrkofullmäktige beslutar att förlänga avtalet med SEB i fem år, till och med 2027-12-31. 

§ 23 Sammanträdesdagar 2023 o nr: F 2022-301 

Varje år görs en plan för sammanträdesdagar. Kyrkorådet beslutar om kyrkorådets och 
utskottens sammanträdesdagar medan kyrkofullmäktige beslutar om sina. 

Kyrkofullmäktige beslutar om att sammanträdesdagarna 2023 är 15 maj och 6 november. 

§ 24 Mötet avslutas 

Två ledamöter i kyrkofullmäktige har fyllt jämnt under året och uppvaktas med en blomma 

från församlingen. Kyrkoherden håller en kort andakt och ber en bön, därefter avslutas 
mötet med psalmen Härlig är jorden. 

Ordförande förklarar mötet avslutat. 

Barnkonsekvensanalys är gjord för Samtliga beslutsärenden. 

{le, ~ ,J;> 
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Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 


