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Plats och tid:   Carl Johans församlingshem, 2018-09-24, kl 17.30–18.50 
 
Beslutande: 
Anders Leitzinger, kyrkoherde 
Björn Edvardsson (S) (ordf.) 
Magnus Hermansson Adler (S) 
Ingbritt Barcklund (S) 
Maria Linderås (Posk) 
Marine Clarin Hellman (Posk) 
Bo Bergström (Posk) 
Johan Gustavsson (Öka) 
Frida Brännström Ohlson (Öka) 
Marianne Wallgren (Öka) 
Anita Edman (S) 
 
Ersättare: K-G Fridman (FK), Lisbeth Eriksson (S) 
 
Övriga närvarande:    
Sekreterare:   Charlott Emgård 
Föredragande:   Catharina Fredriksson 
 
Paragrafer:   §§ 111 – 122 
 
Underskrifter: Ordförande:______________________________________ 
     Björn Edvardsson 
 
 Justerande:______________________________________ 
     Lisbeth Eriksson 
 
 Sekreterare:_______________________________________ 

    Charlott Emgård 
 
 
ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ:  Kyrkorådet i Carl Johans pastorat  
 
Sammanträdesdatum:     2018-09-24 
 
Datum för anslags     Datum för anslags 
uppsättande: 2018-             nedtagande:  2018 
 
 
Förvaringsplats för protokollet: Carl Johans församlingshem 
 
Underskrift:     ______________________________________ 
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§ 111. Öppnande 
 
Anita Edman inledde mötet med att läsa en dikt.  Ordförande Björn Edvardsson hälsade alla 
välkomna och förklarade mötet öppnat. Upprop förrättades. 
 
 
§ 112. Val av protokollsjusterare 
 
Till justerare valdes Lisbeth Eriksson. 
 
 
 
§ 113.  Föregående mötesprotokoll 
 
Förra sammanträdets protokoll från 2018-08-27 godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 114. Dagordning 
 
 
Kyrkorådet beslutar 
 
att fastställa dagordningen med tillägget att även besluta om en tilläggsansökan för kyrkoan-
tikvarisk ersättning för en ramp vid Oscar Fredriks kyrka. 
 
 
 
§ 115. Ekonomisk slutreglering 
 
Anders Leitzinger rapporterade från gruppen för ekonomisk slutreglering, som nu avslutat sitt 
arbete. De transaktioner som återstår går via Carl Johans pastorat för uppdelning på försam-
lingar och pastorat i Göteborg. Dessa transaktioner påverkar pastoratets omsättning och syns i 
balansräkningen. Alla anställda som fanns i samfällighetens register behövde kopplas till en 
av de nya enheterna. För 1 800 personer gick det inte att göra detta. De har kopplats till Carl 
Johans pastorat för att de ska ha någon arbetsgivare att vända sig till när det gäller pensions-
frågor. 
 
 
 
§ 116. Ekonomirapport 
 
Catharina Fredriksson presenterade och kommenterade balans- och resultaträkningar per 
2018-08-31 samt en helårsprognos. Dessa lades till handlingarna. 
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§ 117.  Budgetförslag 2019 
 
Catharina Fredriksson presenterade förslag till resultatbudget för 2019. Under diskussionen 
framkommer ett förslag på att dra ner bidraget till Stadsmissionen med 50 000 kronor och öka 
bidraget till Kyrkans familjerådgivning med motsvarande summa. Motiveringen är att Stads-
missionen har helt andra möjligheter att få enskilda givare. 
 
Kyrkorådet beslutar 
 
att revidera budgetförslaget så att Kyrkans familjerådgivning får 150 000 kronor i bidrag och 
Stadsmissionen 200 000 kronor. 
 
att lämna det reviderade budgetförslaget till MBL-förhandling. 
 
 
Kyrkorådet beslutar att föreslå kyrkofullmäktige i Carl Johans pastorat 
 
att fastställa pastoratets målkapital till 85 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 78 % av eget 
kapital 2018-12-31. Riksgenomsnittet ligger på 65 % av eget kapital. 
 
att ge kyrkorådet mandat att fatta beslut om oförutsedda kostnader rörande renoveringen av 
Oscar Fredriks kyrka upp till 2,5 miljoner kronor. 
 
 
 
§ 118. Tilläggsansökan för kyrkoantikvarisk ersättning 
 
En tilläggsansökan behöver göras om kyrkoantikvarisk ersättning för tak och ramp, Oscar 
Fredriks kyrka.  
 
 
Kyrkorådet beslutar 
 
att göra en tilläggsansökan om kyrkoantikvarisk ersättning för taket på Oscar Fredriks kyrka. 
 
att göra en tilläggsansökan om kyrkoantikvarisk ersättning för en ramp vid Oscar Fredriks 
kyrka. 
 
 
 
§ 119. Kyrkorådskonferens 
 
Kyrkorådet, kyrkofullmäktiges presidium, ordförande i församlingsråden, församlingsherdar, 
samt kyrkoherde arbetar med församlingsinstruktionen på konferensen 23–24 november på 
Fars Hatt i Kungälv. 
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§ 120. Rapporter och information 
 
Kyrkoherden rapporterade: 

• om gemensamma planeringsdagar för medarbetarna i pastoratet under vecka 35. 
• om pensionsavgångar och efterträdare. 
• om kyrkoherdemottagning i Lundby nya kyrka söndagen 30 september klockan 11.00. 
• om Småkyrkofondens styrelsemöte. 
• om att predikoturerna förändras och blir gemensamma för pastoratet. 

  
 
 
§ 121. Övriga frågor 
 
Marine Clarin Hellman undrar hur det går med hissen i Högsbo kyrka. Den frågan kommer 
upp på nästa kyrkorådsmöte. 
 
 
 
§ 122. Avslut 
 
Välsignelsen lästes, ordförande Björn Edvardsson tackade alla deltagare och förklarade sam-
manträdet avslutat. 


