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Paragrafer § 141 - 157 

Plats och tid Gunnareds kyrka, 18.00–21.15 

Beslutande Jörgen Wahlund, ordförande (Öka)  
  Anna-Lena Dancy (Öka) 
  Ylva Sirenius (Öka) 
 Anton Palfi (S) 
 Lars Bergman (S) 
 Lena Pihlqvist (S) 
 Gunnar Holmquist (Posk) 
 Patrik Pettersson (Fk) 
 Eva Magnusson (S) tjg.ers. 
  Anna Cöster (tf kyrkoherde)   
   

 
Övriga deltagande Roger Viklund (S) 
  Susanne Andreasen, klockare. 
   
 

Utses att justera Patrik Pettersson 

 

Underskrifter  Sekreterare  ...................................................................  S Andreasen klockare 

 

   Ordförande  .....................................................................  Jörgen Wahlund 

 

   Justerande  .....................................................................      Patrik Pettersson 

 

Justeringen tillkännages genom anslag den och nedtages tidigast den  

Protokollet förvaras på församlingsexpeditionen, Gunnared kyrkväg 1 

Underskrift  ..................................................................................  

 ______________________________________________________________________________________  

Utdragsbestyrkande 
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§ 141 Sammanträdet öppnades 

Ordförande öppnade sammanträdet efter gemensam mässa i Gunnareds kyrka. 

___ 

§ 142 Val av protokollsjusterare  

Kyrkorådet beslutade 

att  utse Patrik Pettersson att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

___ 

§ 143 Fastställande av föredragningslista 

 

Kyrkorådet beslutade 

att godkänna föredragningslistan med tillägget av punkt Barnskötare Pärlan. 
___ 

§ 144 Anmälan av föregående protokoll  

Kyrkorådet beslutade 

att lägga protokollet från kyrkorådet 2016-10-12 till handlingarna. 

___ 

§ 145 Prognos sista september 2016  

Riktvärdet tom sista september är 75% och utfallet är 69% inräknat 
tillsammansverksamheten, så prognosen visar ett resultat på cirka + 1,200 tkr vid årets 
slut. Beror dels på lägre personalkostnader såsom sjukskrivningar dels på att församlingen 
haft för avsikt att hyra en lokal centralt i Angered och till det anställa en personal men inget 
av det har gjorts ännu.   

___ 

§ 146 Årsredovisning  Röseredsstiftelsen 2015 

Klockaren föredrog ärendet, resultatet för 2015 blev minus 2.500,-, inga medel är utdelade 
under 2015. Det bokförda värdet är 771.382,- och marknadsvärdet är 935.520,-.. Revisor 
har lämnat revisionsberättelsen och kyrkorådet skriver under årsredovisningen.  

Kyrkorådet beslutar 

att godkänna årsredovisningen 

___ 
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§ 147 Fastighetsinfo 

Ingen info. 

___ 

§ 148 Personalärenden, information  

Delegationsrapport  

 Hanna Vidarsson anställs som församlingsassistent under perioden 1/11 till 31/12 
2017, 50% vikariat i Gunnared och 50%  allmän visstidsanställning i 
tillsammansverksamheten. 

  
Information från kyrkoherden:  

 
 Yvonne Braselius, expeditionen slutar 31/10 2016  

 Marianne Augustsson jobbar 20 % under perioden 1/11 – 12/1 2017 

 Ulrika Annbrink arbetar 20% extra på expeditionen 1/11 – 5/1 2017 

 Anna-Lena Nordberg, organist har sagt upp sig och slutar 1/1 2017  
 

Angående musikertjänsten ger kyrkorådet i uppdrag åt kyrkoherden att inventera behoven 
av musiker i Hjällbo distrikt till nästa kyrkoråd 7/12. 
 
___ 

 

§ 149 Barnskötare Pärlan 

Barnskötartjänsten efter Lena Almqvist som slutade sin tjänst 18 augusti 2016 behöver 
återbesättas. Förslag är att Xhyljeta Mema som idag har en 75% barnskötartjänst erbjuds en 
tjänst på 100% och då behöver vi återbesätta en barnskötartjänst med 75%. Detta 
tillvägagångssätt har föreslagits av personalspecialist Max Willén på Göteborgs kyrkliga 
samfällighet, inga förturer finns inom samfälligheten.  

 
Barnkonsekvensanalys 
De yngsta barnens trygghet och kontinuitet förstärks, genom att den personal som har 
arbetat flera år på avdelningen arbetar en större del av dagen, arbetar skift och således kan 
öppna och stänga. För hela barngruppen innebär samma behållning av trygghet och 
kontinuitet, när övrig ny personal börjar efter årsskiftet och vi behåller nuvarande 
kontinuitet vid öppning och stängning. För de yngsta barnen är anknytning till personalen 
grundläggande för deras upplevelse av trygghet och just kontinuitet. På den yngsta 
avdelningen har flera vikarier arbetat under en längre rekryteringsperiod av förskollärare 
och nu även barnskötare under hösten 2016. Vår nuvarande barnskötare på avdelningen 
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har följt barnens utveckling och lärande och känner till barngruppens behov varför vi ser det 
som enbart positivt att hon för ökad tid tillsammans med barnen.  

 
Förslag till beslut:  
att Xhyljeta Mema erbjuds en 100% tillsvidaretjänst som barnskötare under förutsättning 
att hon säger upp sin nuvarande tjänst på 75% och  
att snarast påbörja rekrytering av en barnskötare på 75%.  
 
Kyrkorådet beslutade  

 
att återbesätta tjänsten som barnskötare på 100% 
att erbjuda Xhyljeta Mema tjänsten som barnskötare på 100% tillsvidare under 
förutsättning att hon säger upp sin nuvarande tjänst. 
att återbesätta tjänsten som barnskötare på 75% 
att starta rekrytering till tjänsten som barnskötare 75% tillsvidare 

 
___ 

 

§ 150 Information från Id/IdAU  

Kh Anna Cöster informerade från IdAU 27/10 om gemensam lokalisering av administration. I 
nuläget utreds två alternativ, Gunnared och Hjällbo. Jörgen Wahlund informerade om 
valnämndens arbete inför kyrkovalet. 

___ 

 

§ 151 Information från distriktsråd  

Distriktsrådet i Gunnared/Lövgärdet har haft möte, distriktsrådet har inte något att invända 
mot att Gunnared som eventuell framtida plats för gemensam administration utreds. De har 
talat om julbasar, påskbasar, kollekterna för 2017 men är frågande över att ta upp kollekt 
på långfredagen.   

Distriktstråden i Hammarkullen och Hjällbo hade ingen representant närvarande på 
kyrkorådsmötet. 

Angered/Bergum har haft möte och tagit upp kollekten för 2017, talat om Bautastenarna, 
gått igenom och tittat på verksamhetsplanerna för 2017. Följer årshjulet vad gäller 
verksamheten och utvärderar. Under 2017 ska det väljas nya personer till halva 
distriktsrådet och de kommer att ha ett möte ang. detta den 22 januari, då blir det uppstart 
och val av distriktsråd. 

   

___ 
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§ 152 Uppskov till nästa år med renovering av textilier.  

Angereds församling behöver ansöka om förlängd dispositionstid hos Göteborgs stift för 
kyrkoantikvarisk ersättning till konservering av textilier i Angereds och Hjällbos kyrkor samt 
konservering av textilier och trädetaljer i Bergums kyrka. Arbetet har inte hunnits med pga 
att textilkonservatorn varit sjukskriven och med målerikonservatorn uppstod ett 
missförstånd. Ansökan skrivs under av ordförande och vice ordförande i kyrkorådet, dvs 
Jörgen Wahlund och Anton Palfi. 

 

Kyrkorådet beslutar 

att lämna in ansökan om förlängd dispositionstid av kyrkoantikvarisk ersättning till 
Göteborgs stift. Utförandet av uppdraget delegeras till Anna Cöster.  

___ 

§ 153 Namnfrågan Gunnared/Lövgärdets distrikt 

Distriktsrådet i Gunnared/Lövgärdet har diskuterat namnfrågan nu när Lövgärdets kyrka 
tagits ur bruk. Distriktsrådet föreslår kyrkorådet att ändra namn till Gunnared. 

Barnkonsekvensanalys: Ingen konsekvens för barnen.  

Kyrkorådet beslutar 

att Gunnared/Lövgärdets distrikt ändrar namn till Gunnareds distrikt.  

___ 

§ 154 Inventarier från Lövgärdets kyrka 

Tf Kyrkoherde berättar om och visar bilder på vilka inventarier som fanns i Lövgärdets 
kyrka, vad man tagit om hand och vilken kyrka i församlingen de hamnat i samt vad man har 
valt att varsamt kassera.  

Kyrkorådet antecknar info.    

___ 

§ 155 Bautastenar 

Bautastenar som idag är placerade i Gårdsten och som tidigare varit placerade 400 m 
nordväst om Angereds kyrka, vill en grupp människor med kopplingar till Angered/Gunnilse 
få kommunen att flytta tillbaka till Gunnilse.  

Kyrkorådet beslutar  

att bautastenarna tillåts placeras på Svenska kyrkans mark förutsatt att följande kriterier 
uppfylls:  
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Varken Angereds församling, blivande Nylöse pastorat eller Göteborgs kyrkliga samfällighet 
belastas med kostnader för transport, montering eller eventuell skyltning med information 
om stenarnas historia.  

Beräkning av att stenarna står stadigt och inte under några omständigheter riskerar att falla 
genomförs och dokumenteras skriftligt av aktör med vederbörlig kompetens.  

Stenarna placeras på lämplig plats i nuvarande fårhagen, när detaljplanen är klar.  

___ 

§ 156 Övrigt 

Småkyrkofonden 70 år har jubileumshögtid i Skårs kyrka den 20/11 kl 17.00. 

Biskopsval sker enligt följande: Nomineringsval 22/8 2017, Biskopsval omgång 1 18/10 
2017, Biskopsval omgång 2 18/10 2017 och biskopsvigning 4/3 2018. 

___ 

§ 157 Avslutning 

Ordförande avslutade mötet.  


