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§ 46 Mötets öppnande 
Ordförande öppnar mötet och ber en bön. 

§ 47 Upprop 
Upprop förrättas. 

§ 48 Fastställande av dagordning 

SAMMANTRÄDESPR0T0K0LL 
Kyrkoråd 

2021-04-26 

Kyrkorådet godkänner dagordningen med följande tillägg: 
Tillsättning komministertjänster 
Nytt avtal gemensamma verksamheter 
Strategi för användning av munskydd 

Vikarierande komminister 

§ 49 Justering samt datum för justering 
Kyrkorådet beslutar att utse Roland Hortlund att justera protokollet, 

onsdag 28 april 17:30. 

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

§ 51 Årsredovisning 2020 D nr: F 2021-151 
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Lena Kaaling, ekonom på Servicebyrån presenterar årsredovisning för Torslanda-Björlanda 
församling 2020. I budget för 2020 beräknades ett resultat på 195 tkr. Resultatet redovisar ett 

överskott på 4 913 tkr, vilket är 4 718 tkr bättre än budget. 

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta 

- att årets resultat, 4 913 tkr överförs till balanserat resultat, 
- att fastställa årets balansräkning slutande på 91 314 tkr, och 

- att godkänna årsredovisningen. 

Årsredovisningen undertecknas digitalt. 

§ 52 Verksamhetsuppföuning D nr: F 2021-152 

V erksamhetsuppföljning 2020 redovisas. 

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta att godkänna verksamhetsuppföljningen. 

§ 53 Mål för lokalförsörjningsplan D nr: F 2020-228 

Förslag till mål för lokalförsörjningsplan redovisas. Målen ska fastställas av kyrkofullmäktige. 

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta att fastställa mål för lokalförsörjningsplan. 

t; ... ~ ..... 
Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 
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§ 54 Ansökan om bidrag, KAE D nr: KAE 2021-001, 002 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kyrkoråd 

2021-04-26 

3 (4) 

I budget för 2023 finns upptaget underhållsarbete i Torslanda kyrka. Kyrkorådet beslutar om 
ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning ska göras. Totalt beräknas kostnaden enligt 
underhållsplanen till 1 200 tkr. 

Kyrkorådet beslutar att ansöka om kyrkoantikvarisk ersättning för fönsterrenovering och 

konservatorsarbeten i Torslanda kyrka. 

§ 55 Verksamhetsram 2022 D nr: F 2021-150 

Förslag till verksamhetsram för 2022 har tagits fram av arbetsutskottet. Förslaget diskuterades 

men kunde inte gå till beslut. 

Kyrkorådet beslutar om ett extra kyrkoråd söndag 2 maj 13:00 för att behandla frågan. 

§ 56 Svenska kyrkans unga D nr: F 2021-153 

Önskemål har kommit från församlingens unga ledare om att starta en lokalavdelning för 
Svenska kyrkans unga. 

Kyrkorådet beslutar att starta en lokalavdelning i Torslanda-Björlanda församling. 

§ 5 7 Återbesättning av tjänst D nr: F 2021-133 

En diakon har sagt upp sig och kyrkorådet behöver ta beslut om tjänsten ska återbesättas. 

Kyrkorådet beslutar att tjänsten ska återbesättas. Anders Moberg och Ann-Marie Ericson utses 
att representera kyrkorådet i intervjugruppen tillsammans med verksamhetsansvarig diakon, 

kyrkoherden och arbetsledare i Torslandas arbetslag. 

§ 58 Tillsättning komministertjänster D nr: F 2021-086 

Intervjuer har ägt rum med sökande till komministertjänsterna. En intervju återstår. 
Kyrkoherden föreslår att kyrkorådet uppdrar åt presidiet och kyrkoherden att utifrån 

intervjugruppens förslag besluta om tillsättning av tjänsterna för att slippa vänta till nästa 
kyrkoråd. 

Mats Johansson yrkar på att tjänsten i Amhult kan beslutas på sittande möte. 

Kyrkoherden yrkar på att alla intervjuer ska vara klara innan beslut fattas. 

Mats Johansson yrkar då på att beslut fattas på kyrkorådets extra möte 2 maj. 

Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att kyrkorådet beslutar att tillsättning sker 
på det extra kyrkorådsmötet under förutsättning att rekryteringsprocessen är avslutad. 

§ 59 Ändring av befattning D nr: F 2021-134 

Församlingens musikpedagog som även är utbildad kantor föreslår att tjänsten konverteras till en 

kantorstjänst. 

?;. ... i?E~o~det be~ura att musOCpe~gogtj~ste~ ko~verte~:e~kantocstj:st 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 60 Plan för uppstart D nr: F 2021-066 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kyrkoråd 

2021-04-26 

Ann-Marie Ericson har lyft frågan om hur församlingen planerar för återuppstart efter 

pandemin. Vad ska fortsätta och finns det verksamhet som inte ska fortsätta. 

Kyrkorådet beslutar att uppdra åt kyrkoherden att ta fram konkreta planer för uppstart. 

§ 61 Avtal om gemensamma verksamheter D nr: F 2021-069 
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Kyrkorådet beslutade 2021-03-22 § 39 om att teckna avtal gällande gemensamma verksamheter. 

Nylöse har beslutat att minska bidragen till gemensamma verksamheter och följden blir att deras 

kostnader fördelas på de övriga åtta enheterna. 

Kyrkorådet beslutar att godkänna de nya avtalen med ökade bidrag. 

§ 62 Information 
a. Verksamhetsrevision Presentation avverksamhetsrevision 2018-2021 redovisas. 

b. Sexpodd Synpunkter har kommit från anställda till ledamöter i kyrkorådet. Rapport från 

Kyrkbyrån ska lämnas på arbetsutskottet 10 maj. Synpunkter och frågor skickas till 

ordförande. 

c. Kyrkoherden informerar 

Tre arbetsledare och två skyddsombud genomgår nu Prevents grundläggande 

arbetsmiljöutbildning, BAM. 

Förslag till ändrad organisation presenteras på kyrkorådet i maj. 

d. Kyrkoherderekrytering Inga sökande till tjänsten. Uppmana personer att söka. 

e. Ekonomi Verksamhetsuppföljning januari-mars med kommentarer presenteras. Mikael 

Fransson vill att varje månad redovisas för sig med jämförelse från föregående år. 

f. Ordförande informerar 

Staffan Birgersson avtackades i söndagens gudstjänst. Rutin för avtackningar behöver 

upprättas. 

Länk skickas ut till söndagens extra kyrkorådsmöte. 

Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen. 

§ 63 övriga frågor 
Strategi för användande av munskydd och förslag att anställa vikarierande komminister tas upp 

på nästa ordinarie sammanträde. 

§ 64 Mötet avslutas 
Kyrkoherden ber en bön. Ordförande förklarar mötet avslutat. 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 




