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§ 12 Mötets öppnande 
Ordförande öppnar mötet. 

§ 13 Upprop 
Upprop förrättas. 

§ 14 Fastställande av dagordning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kyrkoråd 

2019-02-18 

Kyrkorådet godkänner dagordningen med följande tillägg: 
Delegation till kyrkoherden, GDPR 
Internationella gruppen 
Rutiner kallelse 
Begravningar i Svenska kyrkans ordning 
Vaktmästarens roll vid förrättn ingar 

§ 15 Justering samt datum för justering 
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Kyrkorådet beslutar att utse Eleonor Evenbratt att justera protokollet, måndag 25 februari. 

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

§ 17 Askgravlunden i Torslanda D nr: 2019-12 
Information om att det är fullt i askgravlunden har skickats ut från Göteborgs 
begravningssamfällighet till begravningsbyråer samt församlingar och pastorat i Göteborg. 
Ann-Marie Ericson informerar om att besök på kyrkogården från samfälligheten är planerat 
under våren. 

Kyrkorådet beslutar att uppdra åt Ann-Marie Ericson, Klas Lundgren och Mats-Ola Nylen att 
formulera en skrivelse om behovet i Torslanda. 

§ 18 Organisationsförändring, del I Administration D nr: 2019-17 
På uppdrag av kyrkorådet 2019-01-21 § 7 har översyn gjort av församlingens administrativa 
tjänster i samband med att en assistent i församlingsexpeditionen ska gå i pension. 

Kyrkorådet beslutar att inte återbesätta tjänsten och att administrationen ska bestå av två 
assistenttjänster om vardera 100 %. 

Organisationsförändring, del 2 Änglagården 
För att förskolan Änglagården ska komma närmare huvudmannen i organisationen finns 
förslag att förskolans placering i organisationen ändras till direkt underställd kyrkoherden 
istället för att som i dag ligga under Björlanda distrikt. 

Kyrkorådet beslutar att förskolan Änglagårdens placering i organisationen ändras och att 
förskolechefen blir direkt underställd kyrkoherden som övriga chefer. 

Riskanalys och bamkonsekvensanalys är gjord. Ärendet förklaras omedelbart j usterat. 
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§ 19 Verksamhetsram 2020 D nr: 20 19-22 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kyrkoråd 

2019-02-18 
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Arbetsutskottet föreslår några små justeringar i verksamhetsramen för 2020 i awaktan på att 
församlingsinstruktionen blir klar. 

Kyrkorådet beslutar att godkänna verksamhetsramen för 2020. 

§ 20 Ändring av datum 
För att bokslutet ska bli klart i tid finns behov av att flytta fram datum för de sammanträden 
som berörs. Beslutade sammanträden som ändras är: AU 4/4, KR 15/4 och KF 29/4. 

Kyrkorådet beslutar att godkänna förslag till ändring och nya datum är: arbetsutskottet: 9 april, 
kyrkoråd: 24 april och kyrkofullmäktige 6 maj. 

§ 21 Änglagården 
Kyrkoherden och ordförande har träffat Göteborgs kommun angående avtal om hyra av 
befintliga lokaler. Förskolechefen och ekonomiansvarig har varit på informationsträff om 
ekonomi och lagstiftning för fristående förskolor. En styrgrupp är vald men sammansättningen 
behöver ändras utifrån nya frågeställningar. 

Kyrkorådet beslutar att styrgruppen ska bestå av lna Olsvik, Anitha Pilblad, Mikael Fransson, 
Anders Moberg, Mats-Ola Nylen och Marja Kallin Fransson. Gruppen formulera själva sitt 
uppdrag utifrån dagens diskussion. Redovisning sker vid kyrkorådets sammanträde i maj. 

§ 22 Gåva frän BKFF D nr: 2019-23 
Björlanda kyrkliga församlingsförening ska upplösas och vill skänka kvarvarande tillgångar 
till Torslanda-Björlanda församling med en önskan om att tillgångarna ska användas för att 
gynna verksamhet som bedrivs i Björlanda. Håkan Magnusson och Maria Norlander deltar ej i 
beslutet. 

Kyrkorådet beslutar att tacksamt mottaga gåvan. 

§ 23 Val av kyrkvärdar, komplettering D nr: 2018-41 
Kyrkvärdar för mandatperioden utsågs 2018-01-31 , § 16 med komplettering 2018-12-09, § 
179, ytterligare några har tillkommit. 

Kyrkorådet beslutar att utse även Emma och James Varkey till kyrkvärdar i Amhults kyrka. 

§ 24 Inventarieansvarig Torslanda kyrka 
Maria Blomgren är väl insatt i uppdraget och bör utses till ansvarig, biträdd av Inger 
Blomgren, som tidigare är vald. 

Kyrkorådet beslutar att utse Maria Blomgren ti ll ansvarig för kyrkliga inventarier i Torslanda 
kyrka. 

§ 25 Rekrytering av kyrkomusiker D nr: 2019-21 
För att nå fler sökande finns förslag att utlysa en kyrkomusikertjänst istället för organisttjänst i 
Björlanda. I församlingsinstruktionen står det att det ska finnas tre kyrkomusiker varav en ska 
vara organist, vilket redan är uppfyllt. 

&!t ~ ~~~~:};:::p~~e~tly~ en tjänst so~ :rko~us•ke, ~ch upp= åt :rkohecden att ta 
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§ 26 Inbjudan om att lämna synpunkter D nr: 2019-9 
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Inbjudan har inkommit om att lämna synpunkter på promemoria med förs lag på ändringar i 
kyrkoordningen gällande Tillsyn över samfälligheterna for särskilda uppgifter. Inbjudan gäller 
Göteborgs begravningssamfällighet. Remissvar ska inlämnas senast 17 april. 

Kyrkorådet beslutar att uppdra åt Ann-Marie Ericson och Klas Lundgren att ta fram förslag till 
synpunkter för redovisning vid nästa kyrkorådssammanträde. 

§ 27 Tidsplan församlingsinstruktion 
Församlingsinstruktionen ska vara klar till kyrkofullmäktiges sammanträde 4 november. 
Ärendet behöver beredas i arbetsutskottet 10 oktober och kyrkorådet 21 oktober. En dag att 
arbeta med församlingsinstruktionen är planerad till 19 maj . Projektledare behöver utses. 

Kyrkorådet beslutar att kyrkoherden tar upp frågan med ledningsgruppen för återkoppling ti ll 
nästa sammanträde. 

§ 28 Information 
a. Fastigheter Rapport från fastighetsutskottet. Pågående investeringar, underhållsarbeten, 

undersökning av klimat i Björlanda församlingshems källare och solenergi togs upp. 
b. Ekonomi Arbetet med boks lutet är i full gång. 
c. Kyrkoherden informerar 

- Personalärenden redovisas. 
- Information om kommande avtackningar i Björlanda kyrka 19 maj och 9 juni. 
- Arbetsmiljöarbete. Fysiska arbetsmiljöronder pågår i alla fastigheter. 
- Temakväll i Amhult 1 april, församlingens nyanställda diakon föreläser. 

d. Tillsynsrapport Synpunkter på huvudmannaskapet gällande Änglagårdens förskola. 
Förskolechef och ordförande lämnar svar på åtgärder. 

e. Equmeniakyrkan Rapport från informationsträff om eventuell etablering i Torslanda. 
Mats Johansson föreslår att församlingen inbjuder till gudstjänst i Arnhult för att visa hur 
en gudstjänst kan firas inom ramen för Svenska kyrkans ordning. 

f. Ordförande information 
- Ordförande/vice ordförande och kyrkoherden ska träffa de organisationer som 

församlingen lämnar diakonala bidrag till gällande nya avtal. Stadsmissionen. Det 
gäller Kyrkans jourtjänst och Familjerådgivningen. 

- S:t Lucas vädjar om anslag. 
- Stadsmissionen tackar för stöd. 
- Fikaansvariga 18 mars i Arnhult är Mats Johansson och Roland Hortlund. 

Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen. 
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§ 29 Övriga frågor 
a. Delegation GDPR 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kyrkoråd 
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Kyrkorådet står i dag som ansvariga för GDPR i församlingen. 

Kyrkorådet beslutar att delegera ansvaret för G DPR till kyrkoherden. 

b. Internationella gruppen 
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lntemationella gruppen ser det som angeläget att en präst/diakon deltar i arbetet. Frågan 
har kommit upp efter att tidigare representant har slutat sin anställning i församlingen. 
Kyrkoherden tar upp frågan i ledningsgruppen. 

c. Rutiner vid kallelser Det är viktigt att handlingar skickas ut tillsammans med kallelsen, 
en vecka före sammanträdet så att ledamöter hinner sätta sig in i frågorna. 

d. Begravningar i Svenska kyrkans ordning Synpunkter lämnas, på förekommen 
anledning, om vad som gäller för begravningar i Svenska kyrkans ordning. Kyrkoherden 
tar upp frågan på prästmötet. 

e. Vaktmästarens roll vid begravningsgudstjänster behöver tydliggöras. 

§ 30 Mötet avslutas 
Kyrkoherden håller en kort andakt. Ordförande förklarar mötet avslutat. 
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