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Just sign   Ordf sign 

 

 

Plats och tid:  Digitalt via Zoom 2021-04-13, kl. 18.00-20.00 

 

Beslutande: 

Viktor Lund, ordförande

Anita Edman 

Gustav Petersson Fernlöf, ej närvarande 

Marine Clarin Hellman 

Dan Melander, §§32-41 

Maria Gyllenhammar 

Susanne Andersson, församlingsherde 

   

Ersättare:  
Yvonne Kjellström, tjänstgörande, justerare 

Markus Leonsson, ej närvarande 

Joanna Saguti Said, ej närvarande 

Helena Backstad, tjänstgörande §§42-45 

 

Sekreterare:   Anna Pavlović Dahlberg 

 

Paragrafer:   §§ 32-45 

 

 

Underskrifter: Ordförande:______________________________________ 

     Viktor Lund 

 

 Justerande:______________________________________ 

   Yvonne Kjellström 

 

 Sekreterare:_______________________________________ 

    Anna Pavlović Dahlberg 

 

 

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Organ: Församlingsrådet i Högsbo församling, Carl Johans pastorat  

 

Sammanträdesdatum:     2021-04-13 Paragraf:  §§32-45 

 

Datum för anslags     Datum för anslags 

uppsättande: 2021-04-23   nedtagande:  2021-05-14 

 

 

Förvaringsplats för protokollet: Carl Johans församlingshem 

 

 

Underskrift:     ______________________________________ 
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§ 32 Öppnande 

 

Ordförande Viktor Lund hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

Upprop förrättades. 

 

 

 

§ 33 Val av protokollsjusterare 

 

Församlingsrådet beslutade 

att utse Yvonne Kjellström till justerare för sammanträdet.  

att protokollet justeras senast fredagen den 23 april 2021. 

 

 

 

§ 34 Föregående protokoll 
 

Protokollet från den 9 mars 2021 gicks igenom.  

 

Församlingsrådet beslutade 

att lägga föregående protokoll till handlingarna. 

 

 

 

§ 35 Dagordning 

 

Ordförande Viktor Lund redogjorde för ändringar i dagordningen. 

 

Församlingsrådet beslutade 

att fastställa dagordningen med de justeringar ordförande redogjort för. 

 

 

 

§ 36 Ordförande 

 

Ordförande Viktor Lund berättade att han kommer att flytta från pastoratet under sommaren. 

Därmed kommer han att lämna alla sina förtroendeuppdrag i pastoratet den 1 juli 2021. Kyr-

kofullmäktige kommer troligen vid sitt sammanträde i juni att utse en ny ordförande i Högsbo 

församlingsråd. 

Församlingsrådet önskade honom och familjen all lycka med flytten. Dessutom framfördes 

varma gratulationer till familjens tillökning med en liten dotter.  

 

 

 

§ 37 Förskola 

Församlingsherde Susanne Andersson presenterade de tankar som finns om att eventuell starta 

en förskola i lokalerna under församlingsexpeditionen i Högsbo församlingshem. Det är 

 



Högsbo församling   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Carl Johans pastorat     

  Sammanträdesdatum   

Församlingsråd    2021-04-13              Nr 3/2021   

Just sign   Ordf sign 

3 

 

från början Göteborgs kommun som har ställt frågan till pastoratet om att starta en ny för-

skola. Detta eftersom det finns omfattande planer på nybyggnation inom Högsbo församling. 

Frågan har även diskuterats i personalgruppen. Tanken är att förskolan i så fall kommer att bli 

en ny avdelning till den redan befintliga förskola som sedan 1990-talet bedrivs i Carl Johans 

församlingshem. Pastoratet är huvudman för förskolan i Carl Johans församlingshem. För-

samlingsrådet diskuterade frågan. 

 

Församlingsrådet beslutade 

att ställa sig positiva till att starta en förskola i Högsbo församlingshem. 

 

 

 

§ 38 Kyrkvärdar 
 

Ordförande Viktor Lund berättade att det skulle behövas fler kyrkvärdar inom församlingen. 

Församlingsrådet diskuterade olika sätt att rekrytera nya frivilliga medarbetare/volontärer. 

Många olika tankar framkom.  

 

 

 

§ 39 Miljöarbete 
 

Ordförande Viktor Lund meddelade att då han kommer att flytta i sommar kommer han att 

lämna sin plats i Grön kultur. Församlingsrådet kommer att behöva göra ett nyval. 

 

Församlingsherde Susanne Andersson kommer under våren att träffa representanter från både 

Grön kultur och Hönsgruppen och prata om verksamheten i kulturodlarparken. Det finns en 

fråga om att eventuellt kunna dela det befintliga förrådet.  

 

Dan Melander har under många år arbetat med hållbarhetsfrågor inom kommunen och berät-

tade att Högsbo församling var bland de första i staden att bedriva stadsodling, vilket har gett 

”ringar på vattnet”. Göteborg är idag en av de städer i Europa som bedriver mest stadsodling. 

Ytterligare en god sak som kommit av detta är det naturbruksgymnasium som finns i  

Angered. Dan Melander erbjöd sig att, till hösten, ordna ett studiebesök i de nordvästra stads-

delarna för att se mer av de projekt som kommunen driver i dessa frågor.  

 

 

 

§ 40 Internationellt engagemang 
 

Internationella gruppen har ännu inte fått in resultatet av ACT Svenska kyrkans fastekampanj. 

 

Internationella gruppen framförde ett önskemål om att inte glömma bort Svenska kyrkan i ut-

landet, SKUT, när församlingsrådet beslutar om församlingskollekter senare under våren. 
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§ 41 Församlingsherden informerar 
 

Församlingsherde Susanne Andersson berättade att nu är det klart att pastoratet kommer att 

utlysa två tjänster som kommer att placeras i Högsbo församling. Dels en vaktmästartjänst 

och dels en prästtjänst i sjukhuskyrkan. Tjänsterna kommer att annonseras ut den 22 april i 

Kyrkans tidning, i sociala medier samt på pastoratets webbplats. Sista dag för ansökan är den 

23 maj.  

 

Christine Fägersten, tidigare assistent i sjukhuskyrkan, kommer att vikariera i sjukhuskyrkan 

under sommarmånaderna för att täcka upp för det bortfall som blir då både nuvarande präst 

och en av diakonerna går i pension under försommaren.  

 

Församlingsherde Susanne Andersson meddelade om att hon beslutat att upplåta Högsbo  

församlingshem och kyrka som vaccinationslokaler. Det är Närhälsan Högsbo vårdcentral 

som kommer att få använda lokalerna i samband med massvaccineringen mot Covid-19 som 

kommer att starta under våren. Vaccinationerna kan komma att starta med ett par dagars  

varsel vilket båda parter är införstådda med. Församlingen kommer inte att ta ut någon hyra 

av Närhälsan för denna verksamhet. Församlingshemmet är tänkt att användas som den  

huvudsakliga lokalen för vaccination. Kyrkan kommer man troligen endast behöva nyttja ett 

par timmar i veckan för att underlätta för personer med rörelsehinder. Kyrkorummet kan hål-

las öppet precis som vanligt under tiden Närhälsan nyttjar lokalen. 

I personalgruppen har man funderat på vilken information som bör visas på den digitala skär-

men i församlingshemmet under tiden lokalen används av Närhälsan.  

 

Att personalen, under den pågående pandemin, bestämde sig för att tänka om kring vilken 

verksamhet som hittills bedrivits och vilken verksamhet man vill bedriva i framtiden har 

stärkt dem. Det finns ett tydligt hopp inom personalgruppen inför framtiden. 

 

Det kommer inte att spelas in fler digitala gudstjänster i pastoratet. Framöver kommer man i 

Högsbo att spela in enklare andakter inför söndagen som kommer att läggas upp på pastora-

tets Youtubekanal. Varje söndag kl. 11 kommer gudstjänsten i Carl Johans kyrka att direkt-

sändas på samma kanal. 

 

 

 

§ 42 Rapport från Kyrkorådet 

 

Marine Clarin Hellman rapporterade från senaste kyrkorådet. 

* Carl Johans pastorat kommer att hyra hela Sjömanskyrkan. Pastoratet kommer i sin tur att 

hyra ut delar av lokalerna. Det pågår förhandlingar med olika intressenter om uthyrning av  

lokalerna men ännu är inget klart. 

* Ett första utkast till årsredovisning för år 2020 har lämnats. Beslut väntas fattas vid nästa 

sammanträde. 

* Kyrkorådet diskuterade kring de kommande budgetdirektiven för år 2020 och planåren 

2023-2024. 
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* Det förs förhandlingar mellan Göteborgs församlingar kring eventuellt nya avtal avseende 

de gemensamma verksamheterna: sjukhuskyrkorna, teckenspråkig verksamhet, andlig vård i 

kriminalvården, sverigefinsk verksamhet, kyrkan i högskolan samt verksamhet för människor 

med psykisk funktionsvariation. 

* Kyrkorådet kommer att ansöka om strukturbidrag från Göteborgs stift för sjukhuskyrkan för 

2022. 

* Carl Johans församling har beviljats ett tilläggsanslag för att iordningställa utemiljön runt 

S:ta Birgittas kapell. 

* Domkapitlet har i ett beslut avvisat frågan om beslutsprövning av något eller några beslut 

inom Carl Johans pastorat. Domkapitlet kommer vid ett senare beslut ta ställning till yrkandet 

avseende obehörighet att utöva kyrkans vigningstjänst. 

 

 

 

§ 43 Brandskydd 

 

I dagsläget är det fastighetsansvarig Bo Almgren som är brandskyddsansvarig för pastoratets 

samtliga lokaler. All nödvändig dokumentation kring frågan om brandskydd finns framtagen 

och arkiverad på pastoratsnivå. I varje församling finns en brandskyddskontrollant utsedd. 

När pastoratet anställt en ny vaktmästare kommer vederbörande troligen att utses till brand-

skyddskontrollant i Högsbo församling.   

 

 

 

§ 44 Barnkonsekvensanalys 

 

Församlingsrådet har i §37 ställt sig positiva till att det eventuellt startas en förskola i försam-

lingens lokaler. Inga andra beslut fattades som har någon negativ konsekvens för barn och 

unga. 

 

 

 

§ 44 Nästa möte 
 

Nästa sammanträde blir tisdagen den 11 maj kl. 18.00. Mötet kommer att hållas digitalt. 

 

 

 

§ 45 Mötets avslutande 

 

Ordförande Viktor Lund tackade alla deltagare och tillsammans lästes välsignelsen. Därefter 

förklarades sammanträdet avslutat. 


