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Anslagets uppsättande 
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Underskrift: 

Sammanträdesdatum 
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Amhults kyrka 18:00-20:20 

Gunilla Eriksson, ordförande 
Ann-Marie Ericson, deltar digitalt 
Inger Hermansson, deltar digitalt 
Mikael Fransson 
Mats Johansson 
Roland Hortlund 
Håkan Magnusson 
Annika Odmyr 
Leif Wretljung 
Mats-Ola Ny len, kyrkoherde 
Klas Lundgren t o m § 65 

Magnus Brile 
Ulrika Thieme Högberg 

Marja Kallin Fransson, sekreterare 
Ewalina Lyckegård, tom § 57 
Ing-Marie Gustavsson, tom§ 58 

Annika Odmyr 

Torslanda församlingsexpedition, onsdag 24 juni 

52 - 69 

Ordförande: 

Justerare: 

Sekreterare: 

,J..r.vn.i4 ... V.dm. . . .. 
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Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Kyrkorådet i Torslanda-Björlanda församling 
2020-06-15 

2020-06-24 
2020-07-15 

Torslanda-Björlanda församlings arkiv 
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Svenska kyrkan SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kyrkoråd 

TORSLANDA-BJÖRLANDA 
FÖRSAMLING 2020-06-15 

§ 52 Mötets öppnande 
Ordförande öppnar mötet. 

§ 53 Upprop 
Upprop förrättas. 

§ 54 Fastställande av dagordning 
Kyrkorådet godkänner dagordningen med följande tillägg: 

Information om inkluderingsarbetet 
Besök från servicebyrån, HR 

§ 55 Justering samt datum för justering 
Kyrkorådet beslutar att utse Annika Odmyr att justera protokollet, onsdag 24 juni, 17:00. 

§ 56 Föregående protokoll 
Kyrkorådet beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna. 

§ 57 Lokalförsörjningsplan D nr: F 2020-0228 
Rapport om arbetet med lokalförsörjningsplan. 

§ 58 Diakonipastoral D nr: F 2020-0212 
Redovisning av den uppdaterade diakonipastoralen. 

Kyrkorådet beslutar att godkänna diakonipastoralen. 

§ 59 Församlingskollekter, juli-december D nr F 2020-0004 
Kollektkommittens förslag till församlingskollekter redovisas. 

Kyrkorådet beslutar om kollektändamål enligt följande: 

21 juni 
5 juli 
19 juli 
2 augusti 
9 augusti 
30 augusti 

Den helige Johannes döpares dag 
4 söndagen efter trefaldighet 
6 söndagen efter trefaldighet 
8 söndagen efter trefaldighet 
9 söndagen efter trefaldighet 
12 söndagen efter trefaldighet 

Open Doors 
Credo 
Helsjöns folkhögskola 
KRlK 
Församlingens diakoni 
OpenDoors 
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20 september 
18 oktober 

15 söndagen efter trefaldighet 
19 söndagen efter trefaldighet 
söndagen efter alla helgons dag 
Domssöndagen 

Församlingens konfirmandverksamhet 
Kyrkans SOS 

1 november 
22 november 
6 december 
24 december 
25 december 

2 söndag i advent 
Julafton 
Juldagen 

Bräcke diakoni 
S :t Lukas stiftelsen 
Abrigo 
Act 
Act 

Kollekt vid dopgudstjänster under perioden juli-december 2020 går till Abrigo, 
konfirmandgudstjänster till församlingens konfirmandverksamhet och musikgudstjänster 
till församlingens musikverksamhet. 

Utdrags bestyrkande 



Svenska kyrkan + 
TORSLANDA-BJÖRLANDA 
FÖRSAMLING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kyrkoråd 
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§ 60 Val av kyrkorådets representant till arbetsutskottet 
Ny representant till arbetsutskottet för perioden juli-december ska utses. 

Kyrkorådet beslutar att utse Annika Odmyr som representant. 

§ 61 Avtal med Göteborgs stift D nr: F 2020-0194 
Övergångsavtalet med Göteborgs stifts servicebyrå gällande administrativa tjänster 
inom ekonomi, HR/lön och fastighet gäller till och med 2020-12-31. Omförhandling har 
resulterat i ett nytt förslag till avtal för perioden 2021-01-01 till och med 2023-12-31. 
Kyrkorådet har tagit del av Magnus Briles utredning och hans slutsatser inför beslut om 
förnyat avtal. 

Kyrkorådet besluta att teckna avtal om tillhandahållande av administrativa tjänster inom 
Svenska kyrkan med Göteborgs stifts för de kommande tre åren, 2021-2023. 

§ 62 Kommunikationspolicy D nr: F 2020-0227 
Uppdatering har gjorts av kommunikationspolicyn gällande ansvar. 

Kyrkorådet besluta att godkänna uppdateringen. 

§ 63 Anställning av komminister D nr: F 2020-0015 
Intervju har ägt rum med pastorsadjunkt Johanna Wikberg. Intervjugruppen är enig om 
beslutet. 
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Kyrkorådet besluta att anställa Johanna Wikberg som komminister, 100 % tillsvidare från 
och med 2021-01-27. 

§ 64 Förlängning av diakontjänst 
Lena Andersson har tillfrågats om att fortsätta arbeta 50 % för att introducera Ulrica 
Espenholt som anställs som diakon 2020-06-15. Det blir en förstärkning av diakonin 
i hela församlingen under ett års tid. 

Kyrkorådet beslutar att förlänga Lena Anderssons anställning till och med 2021-06-30. 

§ 65 Återbesättning av tjänst D nr: F 2020-0213 
Ingvild Fallegård har fått en ny tjänst som kyrkoherde i Västra Frölunda och har sagt upp sig 
från sin tjänst som arbetsledande komminister. 

Kyrkorådet beslutar att tjänsten ska återbesättas och utser en profilgrupp bestående av 
Gunilla Eriksson, Mats-Ola-Nylen, Klas Lundgren och Roland Hortlund. Annons läggs ut på 
hemsidan. 

Ajournering 19:30-19:45 

§ 66 Finansiering av ung resurs D nr: F 2020-0149 
Kyrkorådet beslutade 2020-04-27 att ta emot två personer som ung resurs från och med 
hösten 2020. Kostnaden är inte med i budget för 2020. För att kunna följa upp att den stora 
gåvan som togs emot 2019 föreslår arbetsutskottet att kostnaden ska avräknas från gåvan. 

Kyrkorådet beslutar att kostnad, som belastar resultatet, ligger i linje med önskat ändamål och 

J1!:$:ru:vräknas från gåvan. U(d~~;b~;;;;k~~d~ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kyrkoråd 
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a. Ekonomi Resultatrapport och verksarnhetsuppföljningjanuari-april 2020 redovisas. 
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V erksamhetsansvariga har rapporterat avvikelser mot budget för perioden och för 2019 till 

arbetsutskottet. Covid-19 och inställda verksamheter påverkar resultatet. Ordförande och 

ekonom ser över rutiner för rapportering till kyrkorådet. 

b. Kyrkoherden informerar 
- Personalärenden redovisas. 

- Rapport från Änglagården redovisas. 

- Mottagning av ny diakon 21 juni. 

- Personalen erbjuds grundskydd mot TBE. 

- Avtackning av Ingvild Fallegård kommer ske 26 september. 

c. Ordförande informerar 
Rapport om verksamhetsuppföljning från LG-AU. 

Verksarnhetsram 2019 och finanspolicy utsänd på begäran. 

d. lnkludering 
- Mikael Fransson rapporterar från mötet med inkluderingsgruppen. Utbildning för 

personal och förtroendevalda om psykisk ohälsa kommer ske i januari 2021 . 

Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen. 

§ 68 Övriga frågor 
Ann-Marie Ericson föreslår ett besök av servicebyråns HR-specialist till kyrkorådet. 

Kyrkorådet beslutar om inbjudan inför uppstarten i höst. 

Barnkonsekvensanalys har gjort till beslutsärenden § 58, 59, 61 , 63. 

§ 69 Mötet avslutas 
Vice ordförande framför kyrkorådets tack till ordföranden för ett gott arbete under våren. 

Kyrkorådet önskar kyrkoherden en skön sommar och överlämnar en klematis i kruka att gräva 
ner vid lämplig husvägg. 

Kyrkoherden håller en kort andakt. Ordförande förklarar mötet avslutat. 

Utdrags bestyrkande 


