
 

PROTOKOLL PROTOKOLL NR 

Norrköping Borgs församlings församlingsråd 2022:3 

ORT DATUM FÖR MÖTET 

Skogängsgården, Skärblacka 
2022-03-14 

kl.18.30 – 20.30 

  

         

BEVIS 

 Justeringen har tillkännagetts genom anslag på församlingens anslagstavlor  

 Organ: Församlingsrådet i Norrköpings Borgs församling 

 Sammanträdesdatum 2022-03-14 

 Datum för anslags uppsättande 2022-03-28  

 Datum för anslags nedtagande  2022-04-12 

 

 Protokollet förvaras: Borgs Klockargård 

  

 Underskrift …………………………………………………….. 

      ___________ 
 

BESLUTANDE   

Daniel Johansson, ordförande 

Camilla Edoff, vice ordförande 

Freddy Alm 

Johannes Almborg 

Anita Gustavsson 

Annelie Hagelberg 

Ellen Andersson 

Sara Andersson 

Lena Lindström 

Ing-Marie Nilsson 

Lena Bohman, Församlingsherde 

 

 

JUSTERINGENS PLATS OCH DATUM: Klockargården, 2022-03-25 

 

UNDERSKRIFTER 

 Sekreterare ………………………………………… Emilia Jensen  

 Mötets ordförande ………………………………………… Daniel Johansson 

Justerande                  …………………………………………        Anita Gustavsson 
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Justerandes signatur     Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 

§41 Inledning 

 

Mötets ordförande Daniel Johansson hälsar de närvarande 

välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Lena Bohman 

inleder med andakt.  

 

§ 42 Upprop 

 

Upprop förrättas av sekreteraren. 

 

 

§ 43 Justering 

 

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Anita 

Gustavsson. 

 

§ 44 Godkännande av dagordning 

 

Dagordningen godkänns, med tillägg under övrigt. 

 

§ 45       Föregående protokoll 

 

Protokollet från mötet februari beslutar församlingsrådet 

 

att                         lägga till handlingarna. 

 

 

§ 46       Samtal med personal i Skogängsgården 

Mikaela Stigsdotter Larsson, präst i Skogängsgården berättar om 

verksamheten i Skogängsgården, hur den utvecklats under tiden 

sedan hon började och hur den ser ut i dagsläget. Skogängsgården 

är i ett läge där de bygger upp mycket ny verksamhet då mycket 

hade förändrats innan pandemin kom och sedan dog ut pga. 

pandemin. Därför är det mycket nytt som startar och utvecklas 

just nu. Påbörjat ett nytt samarbete med skolorna, 

familjecentralen m.fl. för att försöka fånga upp barn och unga i 

Skärblacka.  

Hon presenterar vilka som har sin arbetsplats i Skogängsgården, 

samt hur Skogängsgårdens och Kullerstad kyrka används i 

verksamheten. 
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§ 47       Beredningsgrupp Rökstorpsfonden 

Önskemål föreligger att skjuta på beslut till nästa sammanträde 

då ingen av de föreslagna personerna är närvarande.  

 

Församlingsrådet beslutar 

 

att                         flytta beslutet till nästa sammanträde. 

 

 

§ 48       Hur utser vi kyrkvärdar utöver de redan beslutade två? 

Fortsatt diskussion från förra sammanträdet. Samt info kring att 

vi måste välja en ny kyrkvärd då Ida Karolina Andrae har avsagt 

sig sitt uppdrag som ledamot i församlingsrådet.  

 

Församlingsrådet beslutar 

 

att                         begränsa valet av kyrkvärdar för 

mandatperioden till kyrkoordningens minimialternativ att minst 

två av kyrkvärdarna alltid ska vara ledamöter eller ersättare i 

församlingsrådet. 

 

att                          presidiet till nästa sammanträde tar fram 

förslag till val av en ny kyrkvärd 

 

 

§ 49      Församlingsrådets uppgifter 

Påbörjad genomgång av bilagorna 4 och 4a som delades ut under 

första sammanträdet. Fortsätter genomgången under nästa 

sammanträde.  

 

§ 50       Tidplan för arbetet med budget 2023 

Genomgång av tidsplanen för budgetarbetet och hur 

församlingsrådet kommer att arbeta med att ta fram underlaget. 

Det ska vara inne 10/5 och församlingsrådet kommer därför 

arbeta med detta under nästa sammanträde för att presidiet sedan 

ska hinna sammanställa underlaget för församlingsrådets slutliga 

ställningstagande vid sammanträdet 9/5. 
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§ 51      Församlingsherden informerar 

Lena informerar kring läget i församlingen. 

- Emilia Jensen kommer att avsluta sin tjänst som administratör 

i juni, pga. att hon fått en ny tjänst i Linköping. Ännu för 

tidigt i processen för att veta hur en ev. tillsättning av hennes 

tjänst kommer se ut.  

- Det kommer att utlysas en tjänst som pedagog med 

musikinriktning i Söderledskyrkan.  

- Ingen sökande till prästtjänsten i Klockargården. 

- 2 pedagoger till som kommer att gå i pension inom 6 

månader, så ledningsgrupper arbetar med att ta fram hur dessa 

tjänster ska se ut framöver.  

- Annonsen för rekrytering av ny Kyrkoherde är ute i Kyrkans 

tidning.  

- På måndag 21/3 startar budgetprocessen. Kyrkorådet och 

pastoratets ledningsgrupp kommer att träffas i Klockargården 

för att starta upp.   

- Den 24/3 är det arbetsmiljödag i pastoratet, då kommer 

chefer, herdar och församlingarnas arbetsmiljögrupper att 

träffas i Kyrkans hus. Tema: Kränkande särbehandling 

- Många frågor kommer till pastoratet kring vad vi som kyrka 

gör för att hjälpa till kring kriget i Ukraina och de som flyr 

från detta. Pastoratets ledningsgrupp kommer att ha ett möte 

för att få grepp om vad vi kan göra tillsammans med andra 

myndigheter i kommunen. Pastoratet har dessutom skänkt 

100 000kr till ACT Akut som går till Ukraina. 

 

§52       Kort info 

a) Svenska kyrkans Unga 

Camilla informerar från Svenska kyrkans Unga.  

Verksamheten börjar komma tillbaka till det vanliga. Man har 

även startat ett Instagramkonto för att nå ut med information 

till medlemmarna på ett lättare sätt.  

 

b) Kyrkoråd 

Freddy informerade från kyrkorådets senaste sammanträde. 

Diakonen Sanna Lindström har tillsatts som projektledare för 

två projekt ”Sjukhuskyrkan” och ”Ideella” 

Kravprofilen för ny kyrkoherde fastställdes 
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c) EFS 

Lena B informerade från EFS. 

I fredags 11/3 var det samarbetskonferens där hon, Axel 

Olofsson och Fredrik Weflö (präst i Söderledskyrkan) deltog. 

Det pratades mycket kring vikten av att samverka och hur vi 

kan arbeta framåt.  

 

§ 53      Skrivelser 

Inga skrivelser inkomna 

 

 

§ 54      Barnkonsekvensanalys 

Presidiets bedömning är att inget beslut vid mötet har direkt 

påverkan på barn. 

 

§ 55      Övriga frågor 

- Pga. att Ida Karolina avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i 

Församlingsrådet har Daniel lämnat över till Fullmäktige för 

fyllnadsval. Om fullmäktige väljer någon av ersättarna i 

församlingsrådet till ny ordinarie ledamot, vilket brukar vara 

det vanliga, så ska man även välja en ny ersättare. Info kring 

detta kommer när det är beslutat.   

 

§ 56       Mötets avslutande 

 

Ordförande tackar och förklarar mötet avslutat. 
 


