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Besök av Mikael Isaksson, kyrkoherde i Kungälv-Ytterby församling och Erik Eliasson, ledamot i 
kyrkorådet samt distriktsrådet i Ytterby. Information om församlingens arbete med distriktsråd, följt av 
frågestund. 

§ 70 Mötets öppnande 
Ordförande öppnar mötet. 

§ 71 Upprop 
Upprop förrättas. 

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

Erbjudande om stöldförebyggande åtgärder 
Aterbesättning av komministertjänst i Amhult 
Ökat anslag till stiftelsen kyrkans familjerådgivning 

§ 73 Justering samt datum för justering 
Kyrkorådet beslutar att utse Roland Hortlund att justera protokollet, måndag 7 september 
16:59. 

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

§ 75 Likabehandlingsplan 2020-2021 D nr: F 2020-266 
En uppdaterad version av likabehandlingsplanen, som beslutades 2018-02-26, redovisas. 

Kyrkorådet beslutar att godkänna den uppdaterade versionen. 

§ 76 Policy gällande riktlinjer och rutiner kring hantering av trakasserier, sexuella 
trakasserier, repressalier och kränkande särbehandling D nr: F 2020-267 
Policy och riktlinjer utifrån likabehandlingsplanen har upprättats. 

Kyrkorådet beslutar att godkänna policy gällande riktlinjer och rutiner kring hantering av 
trakasserier, sexuella trakasserier, repressalier och kränkande särbehandling. 

§ 77 Anställning av arbetsledande komminister D nr: F 2020-241 
Ingvild Fallegård har avslutat sin anställning som arbetsledande komminister i församlingen. 
Fyra ansökningar har inkommit. Tre sökande kallades till intervju. MBL har genomförts. Klas 
Lundgren redogör för processen. De två intervjugruppema är eniga om förslag till beslut. 

Kyrkorådet beslutar att anställa Sara Waldenfors som arbetsledande komminister med 
placering i Torslanda distrikt 100 % tillsvidare från och med 2020-09-15. 

Kyrkorådet uppdrar åt arbetsutskottet att slutföra anställningen. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Utdrags bestyrkande 
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a. Samtalskvällar 3 september och 5 november, 18-20 
b. Ekonomi Resultatrapport och verksamhetsuppföljningjanuari-juni 2020 redovisas. 

c. Kyrkoherden informerar 
- Personalärenden och delegations beslut redovisas. 
- Brandskyddsutbildning 30 september, AKKA genomförs i oktober. 
- Rapport från Änglagården. Inskolning av sju barn pågår. Fyra barn i kö. 
- Personalens Kick-off genomfördes 27-28 augusti. 
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- Avtackning av Ingvild Fallegård samt mottagning av församlingens två Unga resurser 
sker i gudstjänsten 6 september 11 :00, Torslanda kyrka. 

- Information om uppstart av verksamheter och gudstjänster enligt FHMs restriktioner. 

d. Ordförande informerar 
Årsrapport från Göteborgs begravningssamfällighet och Räddningsmissionen. 

e. Utbildning för ideella medarbetare 7 november, 10-14. Göran Larsson. 

Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen. 

Övriga frågor 

§ 79 Erbjudande om stöldförebyggande åtgärd för medeltida skulpturer i Torslanda kyrka 
och Björlanda kyrka D nr: F 2020-244 
Med anledning av tidigare stölder ur Norrländska och Mellansvenska kyrkor har Göteborgs 
stift undersökt förhållandena för stiftets medeltida skulpturer sett ur ett säkerhetsperspektiv. 
Som ägare och förvaltare av en eller flera medeltida skulpturer har församlingen ingått i 
undersökningen. 

Kyrkorådet beslutar att uppdra åt fastighetsansvarig att skicka in intresseanmälan om 
fortsatt deltagande i projektet. 

§ 80 Återbesättning av tjänst 
Med anledning av§ 77, beslut om anställning av arbetsledande komminister, behöver 
kyrkorådet ta ställning till om komministertjänsten i Amhult ska återbesättas. 

Kyrkorådet beslutar att återbesätta tjänsten som komminister med placering i Amhult. 

Kyrkorådet beslutar att utse Mats Johansson och Ulrica Thieme Högberg till kyrkorådets 
representanter i rekryteringsgruppen. 

§ 81 Ökat anslag till Stiftelsen kyrkans familjerådgivning D nr: F 2020-091 
Församlingen utger ett årligt anslag om 150 tkr vilket motsvarar 135 samtalstimmar som ges 
till par eller familjer folkbokförda i församlingen. Vid avstämningen januari-juni var antalet 
utnyttjade samtalstimmar 146. Kyrkorådet behöver ta ställning till att ge ytterligare anslag. 

Kyrkorådet beslutar att öka anslaget med 75 tkr för innevarande år. Medel finns inom 
fastställd verksamhets budget på grund av minskade kostnader till följd av Covid-19. 

§ 82 Mötet avslutas 

t/lf ........... K~koherden håller en kort and~·=d:::e.:,:::ö~t.avsl::• ...... . 
Justerandes s· Utdragsbestyrkande 


