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Plats och tid:   Högsbo församlingshem, 2020-01-15, kl. 18.00-19.30 

 

Beslutande: 

Viktor Lund, ordförande

Anita Edman 

Gustav Petersson Fernlöf 

Marine Clarin Hellman, ej närvarande 

Daniel Karlberg 

Dan Melander, ej närvarande 

Lisa Westberg, församlingsherde, ej närvarande 

Anders Leitzinger, kyrkoherde 

   

Ersättare:  
Maria Gyllenhammar, tjänstgörande 

Yvonne Kjellström, ej närvarande 

Markus Leonsson, tjänstgörande 

Joanna Saguti Said 

 

Sekreterare:   Anna Pavlović Dahlberg 

 

Paragrafer:   §§ 20-33 

 

Underskrifter: Ordförande:______________________________________ 

     Viktor Lund  

 

 Justerande:______________________________________ 

     Gustav Petersson Fernlöf 

 

 Sekreterare:_______________________________________ 

    Anna Pavlović Dahlberg 

 

 

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Organ: Församlingsrådet i Högsbo församling, Carl Johans pastorat  

 

Sammanträdesdatum:     2020-02-19 Paragraf:  §§20-33 

 

Datum för anslags     Datum för anslags 

uppsättande: 2020-02-28   nedtagande:  2020-03-06 

 

 

Förvaringsplats för protokollet: Carl Johans församlingshem 

 

 

Underskrift:     ______________________________________ 
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§ 20 Öppnande 

 

Ordförande Viktor Lund hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

Upprop förrättades. 

 

 

 

§ 21 Val av protokollsjusterare 

 

Församlingsrådet beslutade 

att utse Gustav Petersson Fernlöf till justerare för sammanträdet.  

att protokollet justeras senast fredagen den 28 februari 2020. 

 

 

 

§ 22 Dagordning 

 

Ordförande Viktor Lund redogjorde för ändringar i dagordningen. 

 

Församlingsrådet beslutade 

att fastställa dagordningen med de justeringar ordförande redogjort för. 

 

 

 

§ 23 Anmälan 
 

Ordförande Viktor Lund anmälde att under församlingsherde Lisa Westbergs frånvaro kom-

mer kyrkoherde Anders Leitzinger att ersätta henne i Församlingsrådet. 

 

 

 

§ 24 Miljöarbete i Högsbo 

 

Ordförande Viktor Lund redogjorde kort kring miljöarbetet i Högsbo församling. I försam-

lingens miljöråd sitter församlingsherde Lisa Westberg, församlingspedagog Sara Melin, 

komminister Lotti Sharif och ordförande Viktor Lund.  

 

Högsbo församling har tagit tre av sex steg i Svenska kyrkan miljöledningssystem. Ett miljö-

ledningssystem som Svenska kyrkan och Sensus studieförbund tagit fram tillsammans för att 

främja arbetet med frågor som rör miljö och en hållbar utveckling. Miljöarbetet bygger på föl-

jande: 

* Bygger på en teologisk grund. * Rymmer ekologiska, sociala, ekonomiska och andliga 

perspektiv. * Pedagogisk struktur med reflektion och samtal som grund. * Leder till en 

lärande organisation som kan utvecklas. * Långsiktigt i sitt arbete för en hållbar utveckling. 

 

Kyrkoherde Anders Leitzinger berättade att pastoratets fyra församlingar, kansli och resurs-

verksamheter har kommit olika långt i sitt miljöarbete. Högsbo är de som kommit längst. 
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Pastoratet utreder möjligheten till att införskaffa solenergi men att arbetet idag kompliceras av 

att man är delägare i ett vindkraftverk, Stiftsvinden, i norra Bohuslän. Det gör att pastoratet 

klassas som storproducenter och då finns det särskilda regler i skattelagstiftningen som gör att 

det kan bli mindre kostnadseffektivt med solceller.  

 

Pastoratet kommer inom det närmaste att satsa på laddningsstationer. 

 

Miljöarbete i Högsbo kommer att bli en stående punkt på dagordningen framöver.  

 

 

 

§ 25 Församlingsreceptionerna 
 

Kyrkoherde Anders Leitzinger berättade om bakgrunden kring församlingsreceptionerna och 

dess framtid. När Göteborgs kyrkliga samfällighet i början av 2000-talet började utreda frågan 

kring församlingsreception kontra bokningscentral valde nuvarande pastoratets fyra försam-

lingar att ställa sig utanför arbetet. Man hänvisade bland annat till vikten av den lokala när-

heten och öppenhet. Nu har förutsättningarna ändrats på grund av ekonomiska och personal 

skäl. I dagsläget finns även ett behov av gemensamma rutiner när det gäller bokning av kyrkliga 

handlingar. Vid en sammanläggning av receptionerna möjliggörs också en samordning av 

schemaläggning och funktionen blir mindre sårbar vid sjukdom och ledigheter. De lokala 

receptionernas främsta funktion i nuläget är att ge service till medarbetarna och inte 

församlingsbor. Fysiska besök till receptionen är ovanliga. Kyrkoherden har fått i uppdrag att ta 

fram en lösning. Ärendet kommer att MBL-förhandlas i mars. 

 

 

 

§ 26 Församlingsrådets roll 
 

Kyrkoherde Anders Leitzinger förklarade hur vårt pastorat är uppbyggt rent organisatoriskt.  

 

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ. De har bland annat som sina huvud-

uppgifter att utse kyrkoråd och församlingsråd, att besluta om budget och skriva församlings-

instruktionen.  

 

Församlingsinstruktionen är pastoratets styrande måldokument som skall beslutas av kyrko-

fullmäktige och kyrkoherde tillsammans för att sedan utfärdas av Domkapitlet. 

 

Kyrkorådet är pastoratets verkställande organ och utses proportionerligt utifrån kyrkovalets 

utfall. De har bland annat till uppgift att bereda budgetförslaget, utse referensråd till resurs-

verksamheterna (teckenspråkig verksamhet och Sverige Finsk församlingsverksamhet) samt 

skriva en Verksamhetsram utifrån församlingsinstruktionen. Kyrkorådet har totalt personal-

ansvar 

 

Församlingsråden består av personer som är mer eller mindre aktiva i den lokala försam-

lingen. Församlingsrådet har till uppgift att bland annat besluta om församlingskollekter, utse 

kyrkvärdar och inventarieansvariga. När det gäller frågor kring t ex församlingens gudstjäns-

ter och upplåtelse av eller ombyggnad av kyrkorum skall de samråda med kyrkoherden.  
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Kyrkoherden är självskriven ledamot av kyrkorådet och får delta i kyrkofullmäktige. Kyrko-

herden har delegerat till pastoratets församlingsherdar att vara dennes representanter i respek-

tive församlingsråd. I det dagliga arbetet samråder kyrkoherden med pastoratets lednings-

grupp. 

 

Det viktigaste ordet är Samråd.  

För att arbetet skall fungera på ett bra sätt sker samråd på många olika plan hela tiden. Att ge-

nom samråd skapa samförstånd gör att pastoratet kan bedriva en adekvat verksamhet som 

gagnar samtliga parter. 

 

 

 

§ 27 Gemensamma sammanträden för församlingsråden 
 

Kyrkoherde Anders Leitzinger har bjudit in samtliga församlingsråd att samråda inför de 

kommande besparingskraven. Sammanträdena hålls den 10 mars och 7 april.  

 

Kyrkoherden uppmanar församlingsråden att vara drivande i sitt arbete. 

 

 

 

§ 28 Kyrkoherden informerar 

 

Kyrkoherde Anders Leitzinger berättade att Församlingsherde Lisa Westberg kommer att gå 

ner i tjänst under tiden fram t o m v 34. Hon kommer framför allt arbeta med Högsbo smedja. 

Under hennes frånvaro kommer kyrkoherden att ta över arbetsledaransvaret för personalen i 

Högsbo församling. 

 

Nästa vecka kommer det att vara ett byggmöte angående ombyggnaden av Högsbo försam-

lingshem. 

 

Gudstjänsten den 16 februari med Kulturföreningen för resandefolk blev mycket lyckad. Det 

framkom att en del hade blivit störda av att porslinet "slamrade" vid avdukningen och därmed 

försvårade koncentrationen under det pågående föredraget.  

 

 

 

§ 29 Rapport från Kyrkorådet  
 

Ordförande Viktor Lund rapporterade att Fastighetsutskottet har fått i uppdrag att utreda om 

det är möjligt att ändra beteckningen i detaljplanen för S:t Olavsgården och Repslagaregården. 

De är idag klassade som ecklesiastikbyggnader (byggnad för religiös verksamhet). Detta för 

att kunna underlätta en eventuell framtida försäljning. 

 

Det första preliminära bokslutet delades ut. Först i mitten av mars kommer handlingarna att 

överlämnas till revisorerna.  
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Göteborgs småkyrkofond planerar att i juni i år påbörja överlåtandet av Kaverös och Kungsla-

dugårds kyrkor till pastoratet. 

 

Kyrkorådet kommer att åka på en arbetshelg, 21-22 februari, då kommer man bland annat ar-

beta med församlingsramen. 

 

 

 

§ 30 Övriga frågor 
 

Maria Gyllenhammar delade ut det senaste protokollet från den Internationella gruppen. Rådet 

fick även ta del av statistik över insamlade medel till ACT Svenska kyrkan, fd Svenska kyr-

kans internationella arbete. 

 

 

 

§ 31 Barnkonsekvensanalys 

 

Församlingsrådet gick igenom sammanträdets beslut och fann att man inte fattat några beslut 

som har någon negativ konsekvens för barn och unga. 

 

 

 

§ 32 Nästa möte 
 

Nästa sammanträde blir tisdagen den 10 mars i Carl Johans församlingshem tillsammans med 

de övriga församlingsråden. 

 

 

 

§ 33 Mötets avslutande 

 

Ordförande Viktor Lund tackade alla deltagare och tillsammans lästes välsignelsen. Därefter 

förklarades sammanträdet avslutat. 

 


