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  Sammanträdesdatum  
KYRKORÅDET  2019-12-17  

 

Ordf. sign.  Just. Sign.    Utdragsbestyrkande 

       
       

 
 
 

 

Plats Starrkärrs församlingshem  
Tid Kl. 17.30–20.00  
   
Beslutande Anita Amdin, vice ordförande 

Gun Andersson 
Seppo Tallheden 
Kerstin Ljungkvist 
Denny Olausson 
Elisabeth Bergdahl 
Anitha Kristiansson 
Eva Lans Samuelsson 
Robin Svedman 
 
Margareta M Jerrestrand, Kyrkoherde 

Ersättare 
Ing-Britt Adiels 
Niklas Amdin, tjg 
Kurt Nielsen 
 

   
Övriga deltagande   
   

 
    
Underskrifter    
 Sekreterare  §158-172/19 

  Dan Oltéus  
    
    
 Ordförande  §158-172/19 

  Anita Amdin, vice ordförande 
    

    
 Justering   

  Anitha Kristiansson  
 
 

ANSLAG/BEVIS 
  

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Starrkärr-Kilanda församling, Kyrkorådet 
  

Sammanträdesdatum 2019-12-17 
Datum för anslagets uppsättande 2020-01-10 
Datum för anslagets nedtagande 2020-01-31 
Förvaringsplats för protokollet Starrkärr-Kilanda församling, församlingsexpeditionen 
  
Underskrift   

 Dan Oltéus  
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§158/19 Sammanträdets öppnande 
 Vice ordföranden Anita Amdin hälsande välkommen och förklarade sammanträdet 

öppnat.  
 
 
§159/19 Kyrkoherden har ordet 

Kyrkoherden läste fortsatt ur boken Längtan visar vägen av Patricia Tudor-Sandahl samt 
ledde bön. 

 
 
§160/19 Upprop 
 Sekreteraren förrättade upprop.  
 Niklas Amdin tjänstgör för Emma Agneman 
  
  
§161/19 Anmälan om tillkommande ärenden samt fastställande av dagordningen 
 Ett ytterligare ärende gällande fyllnadsval anmäldes. 
 Informationsärenden och övriga frågor anmäldes. 
  
BESLUT Kyrkorådet beslutade att fastställa dagordningen.  
 
 
§162/19 Val av justeringsperson samt datum och plats för justering 
 
BESLUT Kyrkorådet beslutade att tillsammans med vice ordförande välja Anitha Kristiansson till 

att justera protokollet. Protokollet skall justeras 2020-01-10 kl. 9.30 på 
församlingsexpeditionen. 

 
 
§163/19 Policydokument för inventarieansvar 

Vice ordföranden bad Kerstin Ljungkvist föredra ärendet till ny policy och nya rutiner 
gällande församlingens inventarier av kulturhistoriskt värde vilket Kyrkorådet 
diskuterade. 

 
BESLUT Kyrkorådet beslutade  

att upphäva tidigare fastställda rutiner: Rutiner för inventarieansvariga 
 att fastställa Policydokument gällande arbete med inventarier i Starrkärr-Kilanda 

församling  
 att fastställa Rutiner gällande årlig översyn av inventarier i Starrkärr-Kilanda församling. 
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§164/19 Verktyg för verksamhetsstyrning i Göteborgs stift - Hur går vi vidare? 
 Kyrkorådet förde diskussion om den gemensamma arbetsdagen tillsammans med 

personalen den 23 november gällande verksamhetsstyrning.  
 Kyrkorådet diskuterade vad som blir det första steget och enades om att initiera arbetet 

med en ny församlingsinstruktion (FIN). Ny FIN ska framtagas vart fjärde år eller vid 
nyanställande av kyrkoherde. Det är FIN som ligger tillgrund för hur verksamheten ska 
planeras. 

 
BESLUT Kyrkorådet beslutade:  
 Att inbjuda komminister Diana O Öberg till sammanträdet den 28 januari för att 
 presentera projektet Nol-Alafors-Älvängen.  

 Att inbjuda personal som arbetat med projekten Starrkärr-Kilanda och  
Ekumenisk barnkör till sammanträdet den 25 februari 

 Att uppdra åt AU som till sammanträdet den 25 februari föreslå en plan för det fortsatta 
 arbetet med ny FIN. 
 
 
§165/19 Handikappanpassning av Starrkärrs kyrka 

Eva Lans Samuelsson föredrog ärendet.  
AU har vid sammanträdet den 3 december 2019 diskuterat frågan om att möjliggöra 
rullstolsplatser i Starrkärrs kyrka då behovet av detta har ökat. 
I nuläget finns enbart möjlighet att sitta längst bak i kyrkan vid ”fikatorget” eller i 
kyrkogångar (vilket inte är tillåtet enl. Räddningstjänsten).  
Detta innebär både risk i samband med utrymning samt att delaktighet i gudstjänsten 
för personer som sitter i rullstol inte är optimal. 

 
BESLUT  Kyrkorådet beslutade: 

Kyrkorådet uppdrar åt Fastighets- och kyrkogårdsutskottet (FKU) att undersöka 
möjligheterna till en tillfredställande utformning av hur minst fem rullstolsplatser i 
främre delen av kyrkan kan se ut samt vilken kostnad detta innebär.  
Viktigt är också att de kyrkoantikvariatiska synpunkterna beaktas. 
FKU ska återkomma med förslag till Kyrkorådets sammanträde den 27 april 

 
 
§166/19 Delegationsbeslut 
 Kyrkoherden hade följande delegationsbeslut att meddela: 

2019-12-13 Fastställt församlingskollekt till ACT Svenska kyrkan i samband med 
Luciakonsert i Starrkärrs kyrka. 

 
 
BESLUT Kyrkorådet beslutade notera delegationsbeslutet. 
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§167/19 Meddelande om inkommen post till Kyrkorådet 
Vice ordföranden redogjorde för den post som inkommit till Kyrkorådet sedan senaste 
sammanträdet. Den post som inkommit innehöll ett antal kollektvädjanden, tack för 
förmedlad kollekt samt tidskrift. 

  
BESLUT Kyrkorådet beslutade notera informationen. 
  
 
§168/19 Rapport från FKU 
 FKU:s ordförande rapporterade från senaste sammanträdet den 11 november.  
 
BESLUT Kyrkorådet beslutade notera informationen. 
 
 
§169/19 Information 
 Elisabeth Bergdahl 

Informerade om att det hålls en utbildning i februari för kyrkoråd gällande 
arbetsmiljöansvar. 

 
 Kyrkoherden 
 Lämnade information gällande samordnarna och deras ansvar. 
 Utbildning för personalen sker den 7 och 14 januari 2020. 
 
BESLUT Kyrkorådet beslutade notera informationen. 
 
 
§170/19 Valärende  
 Valberedningens ordförande Eva Lans Samuelsson föredrog ärendet gällande fyllnadsval 

av ersättare i Kyrkorådet, ledamot i valberedningen och ledamot i FKU eftersom Jonas 
Lundgren (SD) avsagt sig sina förtroendeuppdrag i församlingen. 

 Kyrkofullmäktige beslutade vid sammanträde den 5 november 2019 att delegera 
uppgiften om fyllnadsval till Kyrkorådet att fatta beslut i ärendet (KF §25/19). 

 Eva Lans Samuelsson redogjorde för att Valberedningen (VB) träffats och gemensamt 
kommit överens om följande förslag till fyllnadsval: 

 Uppdraget som ledamot i VB föreslår VB att platsen lämnas obesatt. 
 Till ersättare i Kyrkorådet föreslår VB: Lennart Järkil. 
 Till ledamot i FKU föreslår VB: Jan Samuelsson. 
 Till ny ersättare i FKU föreslår VB: Kerstin Ljungkvist. 
 
BESLUT Kyrkorådet beslutade enhälligt att bifalla VB:s och att: 
 Till ersättare i Kyrkorådet välja Lennart Järkil. 
 Till ledamot i FKU välja Jan Samuelsson. 
 Till ny ersättare i FKU välja Kerstin Ljungkvist. 
 Att till uppdraget som ledamot i Valberedningen: Lämna platsen obesatt. 
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§171/19 Övriga frågor 
 Utvärdering 

Eva Lans Samuelsson framförde önskemål om att en utvärdering av Luciakonsert och 
Julsångsgudstjänsten då det var många besökare i Starrkärrs kyrka. 

 
BESLUT Kyrkorådet beslutade att uppdra år Kyrkoherden och FKU att upprätta en utvärdering av 

Luciakonsert och Julsångsgudstjänsten i Starrkärrs kyrka. 
 
  
 Extra anslag 
 Vice ordföranden föredrog brev från Organist Sabina Nilsson gällande extra anslag för 

renovering av flygeln i Starrkärrs kyrka. Renoveringen kommer att uppgå till 30 000:- 
inkl. transporter och moms. (Dnr 19:182) 

 Kyrkorådet diskuterade frågan. 
 
BESLUT Kyrkorådet beslutade att bifalla förfrågan om extra anslag gällande renovering av flygeln 

till en kostnad av 30 000:- inkl. moms. 
  
  
§172/19 Sammanträdets avslutning 
 Vice ordföranden tackade närvarande för visat intresse och önskade alla en god jul samt 

förklarade sammanträdet avslutat. 
 


