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Plats och tid:   Carl Johans församlingshem, 2019-09-30, kl. 17.30–20.05 
 
Beslutande: 
Björn Edvardsson (S) 
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) 
K-G Fridman (FK) §§118–122 
Richard Brodd (Fisk) §§123–127 
 
Ersättare: K-G Freidman (FK) §§123–127, Per Lycke (Posk), Nils Kaiser (Öka). 
 
Adjungerade: Lennart Weibull (Carl Johans församlingsråd), Catharina Fredriksson, eko-
nom. 
 
Närvarande kyrkoherde: Anders Leitzinger 
   
Sekreterare:   Charlott Emgård 
 
Paragrafer:   §§ 118–127 
 
Underskrifter: Ordförande:______________________________________ 
     Björn Edvardsson 
 
 Justerande:______________________________________ 
     Per Lycke 
 
 Sekreterare:_______________________________________ 

    Charlott Emgård 
 
ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ: Kyrkorådet i Carl Johans pastorat  
 
Sammanträdesdatum:     2019-09-30 
 
Datum för anslags     Datum för anslags 
uppsättande: 2019-10-14    nedtagande:  2019-10-28 
 
Förvaringsplats för protokollet: Carl Johans församlingshem 
 
Underskrift:     ______________________________________ 
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§ 118. Öppnande 
 
Ordförande Björn Edvardsson inledde med en andakt, hälsade alla välkomna och förklarade 
mötet öppnat. Upprop förrättades. 
 
 
§ 119. Val av protokollsjusterare 
 
Till justerare valdes Per Lycke.  
 
 
§ 120.  Föregående mötesprotokoll 
 
Förra sammanträdets protokoll distribueras i god tid inför nästa ordinarie sammanträde den 28 
oktober. 
 
 
§ 121. Dagordning 
 
Kyrkorådet beslutar 
 
att fastställa dagordningen. 
 
 
§ 122. Ekonomiska rapporter inklusive helårsprognos för 2019 
 
Ekonom Catharina Fredriksson presenterar resultatrapport för 2019 fram till och med augusti. 
En helårsprognos, baserad på resultaten fram till och med augusti, presenterades också. Det 
finns fortfarande många osäkerhetsfaktorer, men prognosen visar på en miljon i överskott. 
 
Kyrkorådet beslutar 
 
att lägga de ekonomiska rapporterna till handlingarna. 
 
 
§ 123. Budget 2020 
  
Catharina Fredriksson presenterar det nya förslaget till budgetskrivelse, med extra fokus på 
personalbudgeten. Kyrkoherde Anders Leitzinger presenterar punkt 3 om hantering av kom-
mande års minskade budgetutrymmen och kyrkorådet diskuterar hur skrivelsen ska formule-
ras om och hur arbetet med besparingarna ska utformas. 
 
Kyrkorådet beslutar 
 
att kostnadsföra underhåll direkt i stället för att skriva av kostnaderna på 30 år. Det följer för-
siktighetsprincipen, något som revisorerna rekommenderar. 
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att anta budgetskrivelsen med ändrad punkt 3. 
 
att bilaga 1 och 2 går med till kyrkofullmäktige, bilaga 3 och 4 arbetas in i texten. 
 
att delegera till kyrkoherden att avgöra vilka bilagor som skickas med till MBL-
förhandlingen. 
 
att delegera till kyrkoherden att skriva om punkt 3 utifrån det som framkommit under diskuss-
ionen på sammanträdet. 
 
att uppdra åt arbetsutskottet att lägga en tidplan för det fortsatta besparingsarbetet. 
 
 
§ 124. Trapphiss i Högsbo 
 
Vid förra sammanträdet valde kyrkorådet att gå vidare med ett förslag om trapphiss vid 
Högsbo kyrka, men sköt fram det formella beslutet tills det även fanns uppgifter om kostna-
den för att göra i ordning gångvägen runt församlingshemmet. Den sammanlagda kostnaden 
för trapphiss och gångväg blir ungefär 325 000 kronor. 
 
Kyrkorådet beslutar 
  
att installera en trapphiss vid Högsbo kyrka och göra i ordning en gångväg runt församlings-
hemmet så att den går att använda för personer i permobil.  
 
 
§ 125. Sammanträdesplan 2020 
 
Revisorerna behöver datum för mötet när beslutet om årsredovisningen fattas. Fullständig 
plan för sammanträden 2020 läggs fram vid nästa möte. AU vill redan nu informera om att 
man planerar ett längre kyrkorådsmöte 21–22 februari (fredag–lördag), med start klockan 16 
på fredagen och avslut ungefär vid 16 på lördagen. 
 
Kyrkorådet beslutar 
 
att ha ett sammanträde den 27 april då beslut om årsredovisningen fattas. 
 
 
§ 126. Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor. 
 
 
§ 127. Avslut 
 
Ordförande Björn Edvardsson förklarade sammanträdet avslutat. Välsignelsen lästes gemen-
samt. 


