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Plats och tid:  Digitalt via Zoom 2021-05-11, kl. 18.00-20.00 

 

Beslutande: 

Viktor Lund, ordförande

Anita Edman 

Gustav Petersson Fernlöf, ej närvarande §§ 60-62 

Marine Clarin Hellman 

Dan Melander, ej närvarande 

Maria Gyllenhammar 

Susanne Andersson, församlingsherde 

   

Ersättare:  
Yvonne Kjellström, ej närvarande 

Markus Leonsson, tjänstgörande, justerare 

Joanna Saguti Said 

Helena Backstad, ej närvarande 

 

Sekreterare:   Anna Pavlović Dahlberg 

 

Paragrafer:   §§ 46-62 

 

 

Underskrifter: Ordförande:______________________________________ 

     Viktor Lund 

 

 Justerande:______________________________________ 

   Markus Leonsson 

 

 Sekreterare:_______________________________________ 

    Anna Pavlović Dahlberg 

 

 

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Organ: Församlingsrådet i Högsbo församling, Carl Johans pastorat  

 

Sammanträdesdatum:     2021-05-11 Paragraf:  §§46-62 

 

Datum för anslags     Datum för anslags 

uppsättande: 2021-05-21   nedtagande:  2021-06-11 

 

 

Förvaringsplats för protokollet: Carl Johans församlingshem 

 

 

Underskrift:     ______________________________________ 
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§ 46 Öppnande 

 

Ordförande Viktor Lund hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

Upprop förrättades. 

 

 

 

§ 47 Val av protokollsjusterare 

 

Församlingsrådet beslutade 

att utse Markus Leonsson till justerare för sammanträdet.  

att protokollet justeras senast fredagen den 21 maj 2021. 

 

 

 

§ 48 Föregående protokoll 
 

Protokollet från den 13 april 2021 gicks igenom.  

I texten i §42 angående Kyrkorådets budgetdirektiv har angetts fel år. Det skall vara(r) bud-

getdirektiv för år 2022. 

 

Församlingsrådet beslutade 

att justera § 42 enligt följande: Kyrkorådet diskuterade kring de kommande budgetdirektiven 

för år 2022 och planåren 2023-2024. 

att lägga föregående protokoll till handlingarna med ovanstående justering. 

 

 

 

§ 49 Dagordning 

 

Ordförande Viktor Lund redogjorde för ändringar i dagordningen. 

 

Församlingsrådet beslutade 

att fastställa dagordningen med de justeringar ordförande redogjort för. 

 

 

 

§ 50 Lokalförsörjningsplanen 

 

Det utskickade förslaget av lokalförsörjningsplanen gicks igenom. Det framkom att försam-

lingsrådet ansåg att texterna kring våra resursverksamheter, teckenspråkig verksamhet, Sve-

rigefinska verksamheten samt sjukhuskyrkan i Högsbo bör kompletteras. Avseende Kaverös 

och Kungsladugårds kyrkor är det viktigt att hänsyn tas till det gåvobrev som upprättats mel-

lan Göteborgs Småkyrkofond och Carl Johans pastorat som delvis reglerar verksamheten i 

dessa båda kyrkor. Ytterligare en fråga som framkom var om utrymme för vilorum skall läg-

gas till för personalen. 
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Församlingsrådet beslutade 

att ge församlingsherde Susanne Andersson i uppdrag att framföra Församlingsrådets tankar 

till kyrkoherde Anders Leitzinger snarast. 

att ställa sig bakom lokalförsörjningsplanen med ovanstående förändringar. 

 

 

 

§ 51 Kaverös 

 

Kyrkorådet vill att församlingsrådet skall ta en mer aktiv roll avseende Kaverös kyrka. De har 

därför bett församlingsrådet att fundera kring hur och vad man vill göra i och kring Kaverös 

kyrka.  

Församlingsrådet diskuterade fritt kring användandet Kaverös kyrka. Bland många tankar 

framkom bland annat dessa tankar: Att bjuda in de som bor i området så de kan framföra sina 

åsikter. Att man bör se vad man kan göra i grönområdet runt kyrkan. Tankar kring samarbete 

med den förskola som byggs på granntomten när det gäller miljö. Även Flatåsskolan nämndes 

i detta sammanhang. Det är viktigt att värna söndagens högmässa/högmässogudstjänst. Verk-

samheten på torsdagar med andakt och lunch lyftes som en viktig verksamhet. En tanke var 

att nyttja bergsplatån utanför utgången vid orgeln till kyrkkaffe sommartid. Det är viktigt att 

fortsätta det ekumeniska arbetet med Flatåskyrkan.  

 

 

 

§ 52 Miljöarbetet 
 

Församlingsherde Susanne Andersson berättade att det har uppstått en vattenläcka i de led-

ningar som förser Grön kulturs odlingar, i kulturodlarparken vid Högsbo församlingshem, 

med vatten. Högsbo församling, som står för vattnet, har stängt av vattnet i väntan på reparat-

ion. När ledningarna lades dit var det Familjebostäder i Göteborg som var markägare. Sedan 

dess har ett markägarskifte skett och idag är det Göteborgs stad genom Park- och natur som är 

markägare. Det förs samtal avseende reparation av ledningarna.  

 

 

 

§ 53 Internationellt engagemang 
 

ACT Svenska kyrkan har haft en tuff insamlingsperiod under fastan med anledning av den på-

gående pandemin. De har beslutat att fortsätta sin fastekampanj ”Under samman himmel” 

även över sommaren.  

Nästa insamlingsperiod är till förmån för Svenska kyrkan i utlandet och den startar på Den he-

lige Mikaels dag och pågår till och med Allhelgona helgen.  

 

I dagsläget har församlingen inte börjat planera för den årliga ”Manillakonserten”. Detta beror 

på den pågående pandemin.  
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§ 54 Kyrkovalet 
 

Den 19 september hålls Kyrkovalet. Det är nio nomineringsgrupper som ställer upp i Carl  

Johans pastorat: Arbetarpartiet – Socialdemokraterna, Borgligt Alternativ, Centerpartiet,  

Fria liberaler i Svenska kyrkan, Frimodig Kyrka, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, 

Sverigedemokraterna, Vänstern i Svenska kyrkan och Öppen kyrka – en kyrka för alla.  

Församlingsrådet diskuterade fritt på vilket sätt som församlingen kan uppmärksamma att det 

är kyrkoval för att få församlingsborna att rösta.  

 

 

 

§ 55 Församlingsherden informerar 

 

Församlingsherde Susanne Andersson kommer att skicka ut e-post till alla i församlingsrådet  

med en inbjudan till ett digitalt seminarium. Det är programmet Social Hållbarhet- tillit och 

demokrati som tillsammans med Göteborgs stift håller i seminariet ”När högerextrema gör an-

språk på kristendomen”. 

 

Församlingsherde Susanne Andersson berättade att under senare delen av sommaren kommer 

ventilationen i Kaverös att renoveras. Med anledning av detta kommer man att stänga kyrkan 

under delar av augusti och september. Kyrkan skall vara i bruk igen vid Kyrkovalet. 

 

Både tjänsten som sjukhuspräst och tjänsten som vaktmästare ligger nu ute. Det har kommit 

ansökningar till båda tjänsterna.  

 

Församlingspedagog Anna Sjöberg kommer att byta tjänst den 1 juni. Hon kommer att flytta 

till Carl Johans församling och fortsätta sitt arbete med konfirmander och unga.  

 

Församlingspedagog Lydia Sjöberg har varit tjänstledig från sin tjänst i Masthuggs församling 

men kommer den 1 juni att börja i Högsbo församling. 

 

Juninumret av tidskriften Expo innehåller ett reportage om händelserna kring boendet i 

Högsbo församling. 

 

Gunnar Nyqvist, tidigare kyrkorådsledamot och frivillig, har avlidit. I samband med begrav-

ning skänkte församlingen en gåva till hans minne. Familjen har skickat ett tackkort. 

 

Sommarens tjänstgöringsschema för präster och musiker är nu klart. Förhoppningsvis kom-

mer det att bli möjligt att fira gudstjänst om än med begränsat antal deltagare under somma-

ren. Om detta inte är möjligt fortsätter församlingen att hålla öppet Högsbo kyrka på sön- 

dagarna på samma sätt som görs i dagsläget. Skillnaden är att det kommer att bli kl. 17 istället 

för som nu kl. 11. 

 

Vaktmästare Agneta Persson, som går i pension den 31 maj, kommer att vikariera för Simone 

Fleth under hennes sommarsemester.  
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§ 56 Rapport från Kyrkorådet 

 

Marine Clarin Hellman informerade från senaste Kyrkorådet: 

 

* Ekonomin ser bra ut. 

  

*Arbetet med Sjömanskyrkan fortskrider. Projektledare Anna Österberg, komminister i Mast-

huggs församling, har bjudit in pastoratets förtroendevalda till digitala workshops om verk-

samheten i Sjömanskyrkan. 

 

* Årsredovisningen är nu underskriven och klar. Den kommer att överlämnas till Kyrkofull-

mäktige för beslut. Pastoratet är, enligt våra auktoriserade revisorer på Ernst & Young, 

mycket välskött.  

 

* Kyrkoråden i Göteborg har nu hittat en lösning kring de två olika avtalen om de gemen-

samma verksamheterna. Dels ett fyraårigt avtal, 2022-2025, för Sjukhuskyrkorna, Andlig vård 

i kriminalvården samt Teckenspråkig verksamhet och dels ett ettårigt avtal, 2022, för 

Sverigefinsk verksamhet, Kyrkan i högskolan samt Verksamhet för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning. 

 

* Budgetdirektiven är nu beslutade för budgetåret 2022 och planåren 2023-2024. 

 

* Lokalförsörjningsplanen skall skickas ut till församlingsråden ännu en gång för mer kom-

pletterade åsikter.  

 

* Det kommer att köpas in radiatorfläktar till Oscar Fredriks kyrka för att öka värmesprid-

ningen i kyrkan. 

 

* De i församlingsråden som ännu inte gått utbildningen Regnbågsnyckeln kommer att bere-

das möjlighet att göra det.  

 

 

 

§ 57 Masthuggs församling 

 

Ordförande Viktor Lund informerade att det har skett en incident i Masthuggs kyrkan. Före-

trädare för Swedish Street Preachers fick avlägsnas från kyrkan med hjälp av polis.  

 

 

 

§ 58 Ordförandeskapet till hösten 

 

Ordförande Viktor Lund informerade om att han varit i kontakt med pastoratets valberedning 

och de kommer, enligt utsago, att föreslå Kyrkofullmäktige besluta att nuvarande vice ordfö-

rande Marine Clarin Hellman blir ny ordförande för församlingsrådet för resterande delen av 

mandatperioden. Hur det blir med fyllnadsvalen av ordinarie ledamot och ersättare har det 

ännu inte kommit någon information om. 

Församlingsrådet utser, om församlingsrådet så vill, en ny vice ordförande. 
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§ 59 Göteborgs Småkyrkofond 

 

Göteborgs Småkyrkofond kommer troligen vid sitt årsmöte, måndagen den 17 maj, fatta det 

första av två årsmötesbeslut om upplösande av fonden. Det föreligger även ett förslag om att 

kvarvarande ekonomiska medel i framtiden skall förvaltas av Göteborgs stift. Till största  

delen består det av insamlade medel.  

 

 

 

§ 60 Barnkonsekvensanalys 

 

Församlingsrådet har i §50 ställt sig bakom Lokalförsörjningsplanen med de tillägg och änd-

ringar man föreslagit. I lokalförsörjningsplanen framgår på vilket sätt Högsbo församling har 

för avsikt att nyttja sina lokaler. I synpunkterna som församlingsrådet framför i §50 ges 

samma möjlighet att bedriva verksamhet för barn och unga i framtiden som idag. 

 

 

 

§ 61 Nästa möte 
 

Nästa sammanträde blir tisdagen den 8 juni kl. 18.00. Mötet kommer att hållas digitalt. 

 

 

 

§ 62 Mötets avslutande 

 

Ordförande Viktor Lund tackade alla deltagare. Församlingsherde Susanne Andersson ledde 

en kort bön varefter församlingsrådet tillsammans lästes välsignelsen. Därefter förklarades 

sammanträdet avslutat. 


