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Lundby församlingshem, kl. 18.50-21.55

Joakim Berlin
Kent Wikström

Andreas Hanberger § 85-87 + 92-93
Ulla Gustafsson

Annika Sydberger Norrman
Gustaf Jarlert

Gunnel Hensing § 85-95

Kyrkoherde Annika Larsson

Eva Nihlblad, tj ers § 88-91 + 94-102
Björn Jedvert tj ers § 96-102
Cecilia Magnusson, tj. ers

Jerker Schmidt

Rakel Hanson

Micaela Gillgren

Birgitta Lönnebo, processledare LFP-konsekvensanalys och åtgärdsplan, § 85-88
Lotta Bohman, sekreterare

Kent Wikström

Lundby församlingshem 2022-06-14 kl. 14. 00

Sekreterare

Lotta Bohman
(y^-C^c^ Paragraf 85-102

Ordförande
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'm Berlin'1'

Kent Wikström
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85. Mötets öppnande
Ordförande Joakim Berlin hälsade de närvarande välkomna, delade ett visdomsord och
förklarade mötet öppnat.
På uppdrag av ordföranden förrättade sekreteraren upprop, varvid noterades att för
ordinarie ledamot Jerker Schmidt tjänstgjorde Cecilia Magnusson.

86. Valavjusteringsperson
Tilljusteringsperson utsågs Kent Wikström.
Justering 14 juni kl. 14. 00 i Lundby församlingshem.

87. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes efter beslut att ärende 10 Arbetsmiljö flyttas fram till
augustimötet. Ärende 5 Ekonomi och ärende 6 Brämaregården blir beslutsärende enligt
utskickat mail.

Jus Utdragsbestyrkande
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88. Lokalförsörjningsplan-konsekvensanalys, åtgärdsplan - delrapport
KR ordförande hälsade processledare Birgitta Lönnebo välkommen.
Birgitta inledde med att prata om Att leda i förändring och därefter genomgång av arbetet
kring framtagande av konsekvensanalys och åtgärdsplan.
Kyrkorådet diskuterade ärendet.

Beslut
Kyrkorådet beslutade att fatta inriktningsbeslut avseende:

att Församlingshemmet, Länsmansgårdens kyrka och Toleredskyrkan skall särskilt
utredas för fortsatta beslut kring konsekvensanalys och åtgärdsplan

att kyrkoherden till nästa kyrkorådssammanträde tar fram de underlag som är
möjliga att få fram kring hur medlemstappet ser ut och hur prognoserna ser ut
för inflyttning

att kyrkoherden får i uppdrag att se över hur besparingar, underhållsplaner och
framtida investeringar ser ut för de angivna lokalerna.

Barnkonsekvensanalys:
Barn kan komma att påverkas beroende på vad konsekvensanalys och åtgärdsplan
kommer fram till. Det är viktigt att församlingen har ändamålsenliga lokaler i gott skick för
sin verksamhet.

Ordförandes sign. Juster des sign. Utdragsbestyrkande
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89. Ekonomi

Ekonomens rapport lades till handlingarna.

Köket i Lundby nya kyrka.
l budget finns 500 tkr avsatta för ombyggnation av köket i Lundby nya kyrka. Om
offerterna som inkommer överstiger budget har kyrkoherden och kyrkorådets ordförande
enligt delegationsordningen rätt att fatta beslut om att anta offerter även om de
överstiger budgeterat belopp.

Beslut
Kyrkorådet beslutade

att kyrkoherden och kyrkorådets ordförande vid behov fattar beslut om att anta
offerter om de överstiger budgeterat belopp.

Barnkonsekvensanalys:
Barn kan påverkas av beslutet då det är viktigt att församlingen har ändamålsenliga lokaler
i gott skick för sin verksamhet.

Ordförandes sign. Justera -s sign.
^

Utdragsbestyrkande
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90. Brämaregården -
Rapport från styrgruppens möte med projektledaren
Kyrkorådets ordförande rapporterade från styrgruppens möte med projektledaren.
Ekonomen har skrivit ihop ett underlag efter att ha haft möte med banken kring olika
lånescenarieroch med de uppgifter som projektledaren lämnade 6 juni.
Kent Wikström föredrog från mötet med banken.
Kyrkorådet diskuterade de olika alternativen och utifrån underlag och kyrkorådets samtal
fattade kyrkorådet ett inriktningsbeslut.

Beslut
Kyrkorådet beslutade enhälligt om inriktningsbeslutet:

att acceptera programkalkylen och därmed möjliggöra att en byggstart av
ombyggnationen av Brämaregården kan ske 2023

att uppdra åt kyrkoherden att påbörja en kommunikationsplan

Barnkonsekvensanalys:
Barn kan påverkas av beslutet då det är viktigt att församlingen har ändamålsenliga lokaler
i gott skick för sin verksamhet.

Ordförandes sign. Utdragsbestyrkande
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91. DR-träffar hösten 2022 och våren 2023
Kyrkorådet avser att träffa distriktsråden och höra om distriktens verksamheter för att öka
engagemanget och delaktigheten i Lundby församling.

Beslut

Kyrkorådet beslutade

att bjuda in DR och DC till möte i Länsmansgården, 29 augusti kl. 17.45-19 och
därefter ha ordinarie KR samt

att bjuda in DR och DC i Kyrkbyn-Alvstranden och Brämaregården till möte under
våren 2023.

Barnkonsekvensanalys:
Beslutet om datum för sammanträden kan påverka barn indirekt genom att
vårdnadshavare kan vara några av de förtroendevalda som beslutet berör.
När tider för sammanträdena beslutas i god tid finns större möjlighet för vårdnadshavare
att kunna planera för att försöka undvika att barn drabbas indirekt.

Ordförandes sign. Jus des sign. Utdragsbestyrkande
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92. Policy - Policy för resor

Beslut

Kyrkorådet beslutade

att fastställa Policy för resor.

Barnkonsekvensanalys:
Beslutet bedöms inte påverka barn direkt, men det är viktigt att församlingen har
fastställda rutiner

Ordförandes . n. Utdragsbestyrkande
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93.

94.

95.

96.

97.

Kommunikation som mission

Kyrkoherde Annika Larsson informerar om projektet Kommunikation som mission som
församlingens medarbetare kommer att genomföra under det kommande året. Det är
önskvärt att en ledamot i kyrkorådet ingår i projektgruppen.

Beslut

Kyrkorådet beslutade

att utse Joakim Berlin att ingå i projektgruppen för Kommunikation som mission.

Barnkonsekvensanalys:
Vid val görs ingen barnkonsekvensanalys.

Arbetsmiljö
Ärendet flyttas fram till augustimötet.

Sverige-finska verksamheten/gemensamma verksamheter i Göteborgs stift
Skrivelser som inkommit och anmälts till kyrkorådet.

Kyrkoherde Annika Larsson föredrog ärendet och hur berörda församlingar och pastorat
planerar arbetet vidare.

Inbjudan att lämna synpunkter på promemorian "Handläggningsregler för domkapitlen
m. m"

Inbjudan att lämna synpunkter har inkommit, denna behandlas på kyrkorådet 29 augusti.
Kyrkoherden förbereder ett underlag som skickas med kallelsen.

Delegationsbeslut - till KR
Delegationsbesluten mailades ut till Kyrkorådet med kallelsen.

Ordförandes sign. Just sign. Utdragsbestyrkande
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98. Anmälningsärenden

Anmälda handlingar:
. Arbetsutskottet, 2022-04-05, protokoll
. Begravningsstyrelsen, 2022-04-06, protokoll
. Distriktsråd Tolered, 2022-03-24, mötesanteckningar
. Distriktsråd Kyrkbyn-Älvstranden, 2022-04-05, mötesanteckningar
. Begravningsstyrelsen, 2022-04-27, protokoll
. Arbetsgivarkonferensen i Göteborg, SKAO, protokoll, 2022-04-20
. Begravningsdelegerade, sammanträde 2022-05-24, anslag
. Skrivelse från sverige-finska nätverket
. Svarsmail från Carl Johans pastorat
. Stiftelsen Sixten och Astrid Almerots minnesfond, 2022-04-07, protokoll
. Distriktsrådet i Biskopsgården, 2022-04-10, mötesanteckningar
. Distriktsrådet i Brämaregården, mötesanteckningar
. Arbetsutskottet, 2022-05-17, protokoll
. Kyrkorådet möter DR i Biskopsgården, 2022-05-04, mötesanteckningar
. FBHO, nyhetsbrev maj
. Begravningsdelegerade, 2022-05-24, protokoll
. Stiftsvinden, kallelse årsstämma och årsredovisning
. Beslut om KAE

. Arbetsutskottet, 2022-05-31, protokoll

99. Ordförande informerar

Ordförande informerade från möte med Kyrkans SOS. l församlingens uppdrag ingår att
informera om Kyrkans SOS. Förslag att bjuda in representanter till ett KR eller KF.
Information om samtal kring nytt avtal för Kyrkan i högskolan.

100. Kyrkoherden informerar
Enligt bilaga.

101. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

102. Mötets avslutande

Ordförande önskade en trevlig sommar, förklarade sammanträdet avslutat och därefter
ledde kyrkoherden oss i bön.

Ordförandes sign. Juster des sign. Utdragsbestyrkande


