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Plats och tid: Carl Johans församlingshem, 2019-10-28, kl. 17.30–19.15 

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) 
Anna Stenberg (Visk) 

Ersättare: Richard Brodd (Fisk), K-G Fridman (FK), Nils Kaiser (Öka). 

Adjungerade: Lennart Weibull (Carl Johans församlingsråd). 

Närvarande kyrkoherde: Anders Leitzinger 

Sekreterare:   Charlott Emgård 

Paragrafer:   §§ 128–145 

Underskrifter: Ordförande:______________________________________ 
Björn Edvardsson 

Justerande:______________________________________ 
Johan Gustavsson 

Sekreterare:_______________________________________ 
Charlott Emgård 

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: Kyrkorådet i Carl Johans pastorat  

Sammanträdesdatum:     2019-10-28 

Datum för anslags   Datum för anslags 
uppsättande: 2019-11-11  nedtagande:  2019-12-02 

Förvaringsplats för protokollet: Carl Johans församlingshem 

Underskrift: ______________________________________ 
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§ 128. Öppnande 
 
K-G Fridman inledde med en andakt, ordförande Björn Edvardsson hälsade alla välkomna 
och förklarade mötet öppnat. Upprop förrättades. 
 
 
§ 129. Val av protokollsjusterare 
 
Till justerare valdes Johan Gustavsson.  
 
 
§ 130.  Presentation av pastoratets kommunikationsarbete 
 
Kommunikatörerna Charlott Emgård, Mikaela Fläderblom och Anders Thundal presenterade 
sig själva och hur de arbetar med kommunikation för Carl Johans pastorat. 
 
 
§ 131.  Föregående mötesprotokoll 
 
Förra sammanträdets protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 132. Dagordning 
 
Kyrkorådet beslutar 
 
att fastställa dagordningen med tillägget Boendet i Högsbo som övrig fråga. 
 
 
§ 133. Ekonomiska rapporter inklusive helårsprognos för 2019 
 
Ekonomiska rapporter med utfall för januari–september har skickats ut inför sammanträdet. 
 
Kyrkorådet beslutar 
 
att lägga de ekonomiska rapporterna till handlingarna. 
 
 
§ 134. Budget 2020 
  
Kyrkoherde Anders Leitzinger och ekonom Catharina Fredriksson har redigerat budgetskri-
velsen efter kyrkorådets önskemål vid förra sammanträdet. Den är därefter godkänd vid 
MBL-förhandling.  
 
Kyrkorådet beslutar 
 
att skicka budgetskrivelsen till kyrkofullmäktige för beslut på sammanträden 6 november. 
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§ 135. Renoveringen av Oscar Fredriks kyrka 
 
Prognosen för kostnaden för renoveringen av Oscar Fredriks kyrka är nu 40 miljoner kronor 
inklusive moms. Den ursprungliga budgeten var på 35,8 miljoner, efter beslut i kyrkofullmäk-
tige kunde den vid behov utökas till 38,3 miljoner. Projektgruppen har i samråd med entrepre-
nören avvaktat med vissa projekt, men nu måste entreprenören få besked om hur kyrkorådet 
vill fortsätta med renoveringen. Mot bakgrund av framtida underskott föreslog arbetsutskottet 
att kyrkorådet stryker ett antal sidoprojekt så att kostnaderna för renoveringen stannar på 38,3 
miljoner kronor. 
 
Kyrkorådet beslutar 
  
att genomföra följande projekt; 
 Förbättrat ljud: 440 tkr inklusive moms 
 Byte av ljuskällor i armaturer (energisparåtgärd): 63 tkr inklusive moms 
 Terrazzogolv i södra sidoskeppet: 125 tkr inklusive moms  
 
att stryka följande sidoprojekt; 
 Dekorationsmålning av skiva i kor: 50 tkr inklusive moms 
 Bänkdynor: 460 tkr inklusive moms 
 Ramp vid norra entrén: 858 tkr inklusive moms 
 Pentry i rummet under läktaren: 249 tkr inklusive moms 
 Kanalisation för el till eventuella elementfläktar: 66 tkr inklusive moms 
 Byte från linoleum till trägolv på orgelläktaren: 60 tkr inklusive moms. 
 
 
§ 136. Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) 
 
 
Kyrkorådet beslutar 
  
att ansöka om KAE för Vård- och underhållsplan för Masthuggskyrkan 
 
att ansöka om KAE för fönsterunderhåll på Carl Johans kyrka 
 
att ansöka om KAE för konservatorsarbeten i Oscar Fredriks kyrka 
 
att ansöka om förlängd dispositionstid för KAE avseende Oscar Fredriks tak (proj.id: 49532 
och 54090) 
 
 
§ 137. Utbetalning av Carl Johans församlings stiftelsemedel 
 
Utbetalningar av stiftelsemedel till konfidenter avseende den gemensamma förvaltningen i 
SEB ska från 2020 ske likadant i pastoratets församlingar. Under 2019 har rutinen sett ut som 
tidigare, att Masthuggs och Oscar Fredriks stiftelsemedel har skickats direkt från stiftelsernas 
bankkonto till konfidenterna medan Carl Johans församlings stiftelsemedel har skickats från  
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pastoratets bankkonto. Vad gäller Carl Johans församlings stiftelsemedel behövs därför ett 
beslut av kyrkorådet för att begära ut medlen från stiftelsernas bankkonto till pastoratets. 
 
Kyrkorådet beslutar 
  
att slutlig utbetalning för 2019 från Svenska kyrkans samförvaltade stiftelser i SEB avseende 
Carl Johans församlings stiftelser får göras med max 400 000 kronor och kan ske i delar om 
det behövs. 
 
att Catharina Fredriksson får uppdra åt SEB att utföra betalning/-arna till Carl Johans pasto-
rats bankkonto i SEB 5037 10 743 47 eller bankgiro 750-1349. 
 
att Catharina Fredriksson får specificera fördelningen av totalsumman mellan stiftelserna. 
 
 
§ 138. Likviditet 
 
Beräkningar visar att pastoratet kommer att behöva höja checkräkningskrediten för att klara 
av betalningarna i slutet av året. Arbetsutskottet föreslår därför att kyrkorådet fattar beslut om 
att höja den från 10 till 15 miljoner kronor tills KAE betalas ut. 
 
Kyrkorådet beslutar 
  
att, tills KAE betalas ut, öka pastoratets checkräkningskredit från 10 till 15 miljoner. 
 
 
§ 139. Olavsgården 
 
Hyressättning och hyresvillkor för Olavsgården behöver ses över. Nuvarande hyressättning 
är; 
 Församlingar, skolor, ideella föreningar 3 500 kronor/dygn 
 Privatpersoner 4 000 kronor/dygn 
 Företag 5 000 kronor/dygn 
 Dagshyra 2 000 kronor/dag (endast för Carl Johans pastorat) 
 
Kyrkorådet beslutar 
  
att kallställa Olavsgården december–mars 
 
att justera hyressättning och villkor enligt följande; 
 Församlingar, skolor, ideella föreningar 3 500 kronor/dygn 
 Privatpersoner 5 000 kronor/dygn 
 Företag 5 000 kronor/dygn 
 Dagshyra 2 000 kronor/dag (endast för Carl Johans pastorat) 

 Dygnshyra måndag–torsdag under september, oktober och april  
  2 000 kronor/dygn 

 1 000 kronor/dag (endast för Carl Johans pastorat) 
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§ 140. Sjömanskyrkan 
 
I mitten av oktober hölls ett möte om Sjömanskyrkans och sjömansprästens framtid. Det var 
biskopen som kallat församlingar och pastorat med hamnar till mötet. Där fanns också repre-
sentanter från Stadsmissionens och Sjömanskyrkans styrelse. Anledningen till mötet är att om 
inget drastiskt görs står Sjömanskyrkan inför en snar konkurs. Göteborgs stift vill undvika 
konkurs. Göteborgs stad har tillfrågats om köp av fastigheten. 
Kyrkorådet diskuterade möjligheten att pastoratet skulle hyra delar av Sjömanskyrkans hus 
för att etablera närvaro vid Stigbergstorget. Behovet av en ordentlig plan för pastoratets fas-
tighetsinnehav betonades i diskussionen. Inga beslut fattades. 
 
§ 141. Arbetsmiljökommittén 
 
Arbetsmiljökommitténs protokoll från 2019-10-08 har skickats ut inför sammanträdet. 
 
Kyrkorådet beslutar 
  
att lägga arbetsmiljökommitténs protokoll till handlingarna. 
 
 
§ 142. Sammanträdesplan 2020 
 
 
Kyrkorådet beslutar 
 
att fastställa följande sammanträdesdagar för 2020; 
Tisdag 28 januari 
Fredag–lördag 21–22 februari, övernattning 
Tisdag 17 mars 
Tisdag 28 april 
Tisdag 12 maj 
Måndag 15 juni 
Tisdag 25 augusti 
Tisdag 29 september 
Tisdag 27 oktober 
Tisdag 17 november 
Tisdag 8 december 
 
Kyrkorådet sammanträder i Carl Johans församlingshem kl. 17.30, kaffe/te från kl. 17. 
 
§ 143. Rapporter 
 
Kyrkoherden och ordföranden rapporterade om 

• möte med servicebyråns fastighetschef 
• möte med småkyrkofondens presidium 
• Kaverös 50-årsfirande 
• att församlingsinstruktionen utfärdats 
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§ 144. Övriga frågor 
 
Marine Clarin Hellman vill veta hur läget för ombyggnaden av boendet i Högsbo är. Försam-
lingsherden och fastighetsansvarig i pastoratet arbetar med frågan och det senaste beskedet 
var att ombyggnaden ska vara klar i november. 
 
 
§ 145. Avslut 
 
Ordförande Björn Edvardsson förklarade sammanträdet avslutat. Välsignelsen lästes gemen-
samt. 


