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Plats och tid:  Digitalt via Zoom 2021-03-09, kl. 18.00-20.00 
 
Beslutande: 
Viktor Lund, ordförande
Anita Edman 
Gustav Petersson Fernlöf  
Marine Clarin Hellman 
Dan Melander, ej närvarande 
Maria Gyllenhammar, justerare 
Susanne Andersson, församlingsherde 
   
Ersättare:  
Yvonne Kjellström, tjänstgörande  
Markus Leonsson 
Joanna Saguti Said, ej närvarande 
Helena Backstad, ej närvarande 
 
Sekreterare:   Anna Pavlović Dahlberg 
 
Paragrafer:   §§ 18-31 
 
 
Underskrifter: Ordförande:______________________________________ 
     Viktor Lund 
 
 Justerande:______________________________________ 
    Maria Gyllenhammar 
 
 
 Sekreterare:_______________________________________ 

    Anna Pavlović Dahlberg 
 

 
ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ: Församlingsrådet i Högsbo församling, Carl Johans pastorat  
 
Sammanträdesdatum:     2021-03-09 Paragraf:  §§18-31 
 
Datum för anslags     Datum för anslags 
uppsättande: 2021-03-19   nedtagande:  2021-04-09 
 
 
Förvaringsplats för protokollet: Carl Johans församlingshem 
 
 
Underskrift:     ______________________________________ 
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§ 18 Öppnande 
 
Ordförande Viktor Lund hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
Upprop förrättades. 
 
 
 
§ 19 Val av protokollsjusterare 
 
Församlingsrådet beslutade 
att utse Maria Gyllenhammar till justerare för sammanträdet.  
att protokollet justeras senast fredagen den 19 mars 2021. 
 
 
 
§ 20 Föregående protokoll 
 
Protokollet från den 9 februari 2021 gicks igenom.  
 
Församlingsrådet beslutade 
att lägga föregående protokoll till handlingarna. 
 
 
 
§ 21 Dagordning 
 
Ordförande Viktor Lund redogjorde för ändringar i dagordningen. 
 
Församlingsrådet beslutade 
att fastställa dagordningen med de justeringar ordförande redogjort för. 
 
 
 
§ 22 Församlingskollekter 
 
Ordförande Viktor Lund redogjorde för presidiets förslag till församlingskolleter för perioden 
9 mars till 26 juni 2021. 
 
Församlingsrådet beslutade 
att fastställa församlingskollekterna enligt följande: 14 mars Göteborgs kyrkliga stadsmission, 
4 april ACT Svenska kyrkan – katastrofarbete, 25 april Agape frivilligorganisation, 9 maj Gö-
teborgs kyrkliga stadsmission, 23 maj Solrosen – Göteborgs räddningsmission, 13 juni Agape 
frivilligorganisation och 26 juni ACT Svenska kyrkan – katastrofarbete. 
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§ 23 Församlingssyn 
 
Församlingsherde Susanne Andersson presenterade sina tankar kring församlingssyn utifrån 
Högsbo församlingsram 2 (§68 2019). Församlingsrådet diskuterade fritt kring sin försam-
lingssyn utifrån församlingsramen.  
 
 
 
§ 24 Lokalförsörjningsplanen 
 
Ordförande Viktor Lund informerade att Högsbo församlings lokalförsörjningsplan (§96 
2020) kommer att behöva struktureras om efter önskemål från Kyrkoherde Anders Leitzinger. 
Detta eftersom att pastoratets församlingars lokalförsörjningsplaner såg väldigt olika ut. Nu 
har Fastighetsutskottet tagit fram en mall för att förenkla att arbeta med planerna vid samman-
ställande av pastoratets Lokalförsörjningsplan.  
Församlingsherde Susanne Andersson kommer att föra över Högsbos lokalförsörjningsplan 
enligt den nya mallen före fredagen den 12 mars och skicka ut den till församlingsrådet. Syn-
punkter på den omskrivna planen skall ha inkommit senast söndagen den 14 mars till Susanne 
Andersson.  
 
Församlingsrådet beslutade 
att ge Högsbo församlingsråds presidium mandat att efter inkomna synpunkter justera och 
fastställa den slutgiltiga Lokalförsörjningsplanen för Högsbo församling.   
 
 
 
§ 25 Miljöarbete 
 
Ordförande Viktor Lund tog upp frågan kring hur Högsbo arbetade med Fairtrade/rättvise-
märkta produkter tidigare och hur man gör idag. Det fördes en diskussion kring frågan.  
 
 
§ 26 Internationellt engagemang 
 
Internationella gruppen framförde sitt tack till Kyrkorådet för de ekonomiska bidrag om 
70 000 kr de skänkte till ACT Svenska kyrkan under 2020 som kompensation för uteblivna 
kollekter.  
 
Det finns en önskemål från internationella gruppen att, som tidigare år, kunna anordna en 
konsert i Högsbo kyrka under hösten till förmån för ACT Svenska kyrkan och deras arbete i 
Manilla, Filipinerna.  
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§ 27 Församlingsherden informerar 
 
Församlingsherde Susanne Andersson informerade att pastoratet kommer att återbesätta vakt-
mästartjänsten när Agneta Persson går i pension den 31 maj. Omfattningen av tjänsten blir 
100%. 
 
Bengt Olsson, präst i sjukhuskyrkan, kommer att gå i pension i slutet av maj men tar ut sin in-
nestående ledighet från slutet av mars. Tjänsten kommer att utlysas. Just nu letar pastoratet en 
vikarie fram till dess en ny tjänsteinnehavare utsetts.  
 
Det har förts diskussion i pastoratets ledningsgrupp kring om man skall återuppta gudstjänst-
firandet eller inte. Resultatet är att i Masthugg och Carl Johans församlingar återupptas gud-
tjänstfirandet från och med Påskhelgen. I Oscar Fredriks och Högsbo församlingar kommer 
man att fortsätta hålla kyrkorna öppna, på samma sätt som de är nu, ett tag till.  
 
Gudstjänsterna på Palmsöndagen och Långfredagen är inspelade i Högsbo kyrka och kommer 
att sändas på pastoratets Youtubekanal på respektive dag.  
 
För en dryg vecka sedan var det ett försök till inbrott på kontorsdelen i Högsbo församlings-
hem.  
 
 
 
§ 28 Rapport från Kyrkorådet 
 
Marine Clarin Hellman rapporterade från senaste kyrkorådet. 
* Ekonomin ser bra ut.  
* Man antog en finanspolicy 
* Hjärta Göteborg, kyrkornas gemensamma satsning inför Göteborgs 400-årsjubileum, har an-
sökt och fått beviljat ett mindre bidrag till sitt arbete för 2021. 
* Kyrkoherde Anders Leitzinger har anmälts till Domkapitlet avseende hans lämplighet som 
präst. Han har skrivit ett yttrandet till Domkapitlet som Kyrkorådet ställt sig bakom. 
* Arbetet med att hitta hyresgäster till lokalerna i Sjömanskyrkan fortsätter.  
* En plan för jämställdhet och mångfald antogs. 
 
 
§ 29 Barnkonsekvensanalys 
 
Församlingsrådet gick igenom sammanträdets beslut och fann att man inte fattat några beslut 
som har någon negativ konsekvens för barn och unga. 
 
 
 
§ 30 Nästa möte 
 
Nästa sammanträde blir tisdagen den 13 april kl. 18.00. Mötet kommer att hållas digitalt. 
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§ 31 Mötets avslutande 
 
Ordförande Viktor Lund tackade alla deltagare och tillsammans lästes välsignelsen. Därefter 
förklarades sammanträdet avslutat. 


