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Plats och tid:  Högsbo församlingshem 2021-10-19, kl. 18.00-20.05 

 

Beslutande: 

Marine Clarin Hellman, ordförande

Anita Edman 

Gustav Petersson Fernlöf, närvarande vid datalänk 

Dan Melander, ej närvarande 

Yvonne Kjellström, ej närvarande 

Susanne Andersson, församlingsherde 

   

Ersättare:  

Markus Leonsson, tjänstgörande 

Joanna Saguti Said, tjänstgörande 

Helena Backstad 

 

 

Sekreterare:   Anna Pavlović Dahlberg 

 

Paragrafer:   §§ 124-140 

 

 

Underskrifter: Ordförande:______________________________________ 

     Marine Clarin Hellman 

 

 Justerande:______________________________________ 

   Markus Leonsson 

 

 Sekreterare:_______________________________________ 

    Anna Pavlović Dahlberg 

 

 

 

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Organ: Församlingsrådet i Högsbo församling, Carl Johans pastorat  

 

Sammanträdesdatum:     2021-10-19 Paragraf:  §§ 124-140 

 

Datum för anslags     Datum för anslags 

uppsättande: 2021-10-29   nedtagande:  2021-11-19 

 

 

Förvaringsplats för protokollet: Carl Johans församlingshem 

 

 

Underskrift:     ______________________________________ 
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§ 124 Öppnande 

 

Ordförande Marine Clarin Hellman hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

Upprop förrättades. 

 

 

 

§ 125 Val av protokollsjusterare 

 

Församlingsrådet beslutade 

att utse Markus Leonsson till justerare för sammanträdet.  

att protokollet justeras senast fredagen 25 oktober 2021. 

 

 

 

§ 126 Föregående protokoll 

 

Protokollet från den 28 september 2021 gicks igenom.  

 

Församlingsrådet beslutade 

att lägga protokollet till handlingarna. 

 

 

 

§ 127 Dagordning 

 

Ordförande Marine Clarin Hellman redogjorde för ändringar i dagordningen. 

 

Församlingsrådet beslutade 

att fastställa dagordningen med de justeringar ordförande redogjort för. 

 

 

 

§ 128 Träff med personalen 

 

Församlingsherde Susanne Andersson har talat med personalen om en lämplig dag att träffa 

församlingsrådet. Deras förslag är tisdagen den 16 november kl. 16 eller 16.30. 

 

Församlingsrådet beslutade 

att bjuda in personalen till en träff tisdagen den 16 november kl. 16.30. 

att presidiet får i uppdrag att utforma träffen med personalen. 
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§ 129 Församlingsherden informerar 

 

Församlingsherde Susanne Andersson berättade att kyrkodlingen/trädgården utanför Högsbo 

församlingshem lutar på ett sätt som gör att det är lätt att skada sig. Med anledning av detta 

har församlingen äskat pengar inför 2022 för se över vad som kan göras åt problemet.  

 

 

 

§ 130 Gudstjänstplaner under jul- och nyårshelgerna 

 

Församlingsherde Susanne Andersson redogjorde för gudstjänstplanen inför jul- och nyårshel-

gerna skulle kunna se ut. Förslaget är att alla kyrkliga helgdagar firas kl. 11 i Högsbo kyrka 

med undantag för gudstjänsten på Nyårsdagen, den 1 januari 2022, som sammanlyses till S:ta 

Birgittas kapell i Carl Johans församling. På julafton, den 24 december firas även en guds-

tjänst kl. 23 i Högsbo kyrka. Gudstjänsterna i Kaverös på onsdagar kl. 12 fortsätter utan av-

brott även under jul- och nyårsveckorna. 

 

Församlingsrådet beslutade 

att ställa sig bakom den framtagna gudstjänstplanen för jul- och nyårshelgerna. 

 

 

 

§ 131 Internationellt engagemang 

 

Församlingsherde Susanne Andersson berättade att församlingen har för avsikt att deltag i 

”Jul på torget” som anordnas på Axel Dahlströms torg innan jul. Tanken är att man skall 

sprida information om ACT Svenska kyrkans julkampanj ”Bryt en tradition”.  

Det finns också tankar på att anordna temasöndagar kring klimat- och rättvisefrågor. 

 

 

 

§ 132 Miljöarbete 

 

Församlingsherde Susanne Andersson berättade att pastoratets miljögrupp har tagit fram ett 

förslag till miljöpolicy med utgångspunkt i de fyra församlingarna befintliga miljöpolicys. 

Miljöpolicyn skall antas av kyrkorådet. 

I dagsläget finns inte mer information kring revideringen av församlingens miljödiplomering.   

 

 

 

§ 133 Rapport från Kyrkorådet 

 

Ordförande Marine Clarin Hellman berättade att budgetarbetet fortskrider och att budgetskri-

velsen kommer att MBL-förhandlas för att sedan lämnas till Kyrkofullmäktige för beslut. 

Kyrkofullmäktige sammanträder den 11 november. Det ekonomiska läget kommer troligen att 

bli ansträngt den kommande åren. Ett par orsaker är bland annat förestående renoveringar av  

några av pastoratets kyrkor samt att medlemsantalet är sjunkande.   
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Församlingsrådet diskuterad kring frågan på vilket sätt man skulle kunna öka medlemsantal.  

Hur skall man, på bästa sätt, nå de som förväntas flytta in i det nybyggnationer som är plane-

rade inom Högsbo församling de kommande åren. Denna frågeställning var något som man 

ansåg bör följa med in i församlingsrådets nästa mandatperiod. 

 

 

 

§ 134 Rapport från nomineringsmöte till val av nytt församlingsråd 

 

Ordförande Marine Clarin Hellman berättade att det var 25 personer närvarande på nomine-

ringsmötet till val av nytt församlingsråd den 10 oktober. Totalt nominerades 13 personer. 

Protokollet och nomineringsunderlagen har lämnats över till kyrkofullmäktige.  

Kyrkofullmäktige kommer på sitt nästa sammanträde, den 11 november, fastställa mandat- 

periodens längd samt antalet ledamöter och ersättare för pastoratets församlingsråd.   

 

 

 

§ 135 Högsbo kyrka i Kringlaregistret 

 

Ordförande Marine Clarin Hellman redogjorde kort om det av Riksantikvarieämbetet upp- 

rättade registret Kringla.  

”Kringla är en samsökstjänst som söker och visar information från svenska museer, arkiv och 

register. Informationen utgörs av allt från föremål i ett museums samlingar till kulturhisto-

riskt intressanta byggnader och fornlämningar.” Texten är hämtad från www.raa.se 

Högsbo kyrka omfattas av Kulturminneslagen Kap 4. Av Riksantikvarieämbetets bebyggelse-

register framgår att Högsbo kyrka omfattas av Kulturminneslagens allmänna skydd. 

Kyrkan skall vårdas och underhållas så att dess värde inte minskas och dess utseende och  

karaktär inte förvanskas. 

 

§ 136 Församlingskollekter 

 

För att underlätta för det nya församlingsrådet under nästa mandatperiods början förslog ord-

förande Marie Clarin Hellman att nuvarande församlingsråd beslutar om de tre första försam-

lingskollekterna 2022 på sammanträdet den 7 december. Församlingsrådet uppmanades att 

fundera på lämpliga ändamål tills dess,  

Församlingskollekter skall tas upp 1, 9 och 16 januari 2022. Då Högsbo församlingsråd ställt 

sig bakom gudstjänstplanen, §130, behöver det inte beslutas om någon församlingskollekt för 

den 1 januari 2022. Gudstjänsten denna dag föreslås samman lysas till S:ta Birgittas kapell..  

 

Församlingsrådet beslutade 

att bifalla det framlagda förslaget om beslut av kollektändamål på sammanträdet 7 december 

för församlingskollekter, 9 och 16 januari 2022. 

 

 

 

 

 

 

http://www.raa.se/
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§ 137 Kyrkvärdskap 

 

Helena Backstad, undrade över situationen angående kyrkvärdar. Hon upplever situationen 

oviss. Församlingsherde Susanne Andersson vidarebefordrar detta till komminister Tilda 

Nordstierna, som ansvarar för kyrkvärdarna. 

 

 

§ 138 Barnkonsekvensanalys 

 

Församlingens äskande inför 2022 om medel föra att rusta upp och göra säkerheten bättre i 

och kring kyrkodlingen/trädgården vid Högsbo församlingshem kommer inte bara äldre till 

gagn utan även barnen, § 129. 

Församlingsrådet har beslutat om att ställa sig bakom gudstjänstplanen för jul- och nyårshel-

gerna som bland annat ger barnen extra anpassad möjlighet att få var med och fira Jesu  

födelse i ”Samling vid krubban” i Högsbo kyrka på julafton, den 24 december, kl. 11, § 130. 

 

 

 

§ 139 Nästa möte 

 

Nästa sammanträde, tisdagen den 16 november, startar med en träff med personalen kl. 16.30 

och sammanträdet beräknas börja kl. 18 i Högsbo församlingshem.  

 

 

 

§ 140 Mötets avslutande 

 

Ordförande Marine Clarin Hellman tackade alla deltagare och tillsammans lästes välsignelsen. 

Därefter förklarades sammanträdet avslutat. 


