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Plats och tid:   Carl Johans församlingshem, 2019-12-09, kl. 17.30–20.00 
 
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) 
Ann-Christin Alexandersson (S) 
Anders Leitzinger (kyrkoherde) 
 
Ersättare:  
Richard Brodd (Fisk), K-G Fridman (FK), Birgitta Adler (S), Per Lycke (Posk), Nils Kaiser 
(Öka). 
 
Adjungerade: Lennart Weibull (Carl Johans församlingsråd), Viktor Lund (Högsbos försam-
lingsråd). 
   
Sekreterare:   Charlott Emgård 
 
Paragrafer:   §§ 146–157 
 
Underskrifter: Ordförande:______________________________________ 
     Björn Edvardsson 
 
 Justerande:______________________________________ 
     Nils Kaiser 
 
 Sekreterare:_______________________________________ 

    Charlott Emgård 
 
ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ: Kyrkorådet i Carl Johans pastorat  
 
Sammanträdesdatum:     2019-12-09 
 
Datum för anslags     Datum för anslags 
uppsättande: 2019-12-23    nedtagande:  2020-01-13 
 
Förvaringsplats för protokollet: Carl Johans församlingshem 
 
Underskrift:     ______________________________________ 
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§ 146. Öppnande 
 
Ordförande Björn Edvardsson hälsade alla välkomna, höll en andakt och förklarade mötet 
öppnat. Upprop förrättades genom att ledamöter och ersättare presenterade sig, eftersom det 
var två nya ersättare närvarande på mötet. 
 
 
§ 147. Val av protokollsjusterare 
 
Till justerare valdes Nils Kaiser.  
 
 
§ 148.  Föregående mötesprotokoll 
 
Förra sammanträdets protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 149. Dagordning 
 
Kyrkorådet beslutar 
 
att fastställa dagordningen. 
 
 
§ 150. Ekonomiska rapporter inklusive helårsprognos för 2019 
 
Ekonomiska rapporter med utfall för januari–november och helårsprognos delades ut på sam-
manträdet. Helårsprognosen är osäker, eftersom pastoratet rekvirerat kyrkoantikvarisk ersätt-
ning och det ännu inte är klart vad den hamnar på. 
 
Kyrkorådet beslutar 
 
att lägga de ekonomiska rapporterna till handlingarna. 
 
 
§ 151. Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) 
  
Kyrkorådet har inte formellt fattat beslut om att ansöka om KAE för stormskadan på S:ta Bir-
gittas kapell. Slipning av golvet i Oscar Fredriks kyrka är också möjligt att ansöka om KAE 
för. 
 
Kyrkorådet beslutar 
 
att ansöka om KAE för stormskadan på S:ta Birgittas kapell. 
 
att ansöka om KAE för slipning av golvet i Oscar Fredriks kyrka. 
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§ 152. Sjömanskyrkan 
 
Kyrkoherde Anders Leitzinger presenterar arbetsutskottets tankar om vad pastoratet skulle 
kunna göra med Sjömanskyrkans hus vid Stigbergstorget. Möjliga verksamheter är exempel-
vis ungdomskafé, diakonicentral, frivilligcentralen Oscar, samtalsmottagning, kulturverksam-
heter. AU föreslår att kyrkorådet lägger ett icke bindande bud på byggnaden på 6 miljoner för 
att det ska vara tydligt för Stiftelsen Sjömanskyrkan att pastoratet är intresserat av att bedriva 
verksamhet i huset. 
Efter en lång diskussion enades kyrkorådet om att inte presentera något bud, men att tydligt 
visa intresse för att bedriva verksamhet i huset. 
 
Kyrkorådet beslutar 
  
att ge kyrkoherden i uppdrag att fortsätta dialogen med Sjömanskyrkan och kommunen.  
 
att utredningen som visar på konsekvenserna för framtida verksamhet och personal fortsätter. 
 
 
§ 153. Boendet i Högsbo 
 
Göteborgs stad anser att det måste till ett permanent bygglov för de åtgärder som ska göras i 
Högsbo församlingshem. Det förfarandet tar längre tid än ett tillfälligt, vilket innebär att pas-
toratet fortfarande inväntar bygglov för ombyggnaden. 
 
 
§ 154. Predikoturer i Göteborgs-Posten 
 
Kyrkorådet informeras om att pastoratet slutar att annonsera i predikoturerna från och med 
den 1 februari 2020. Torslanda-Björlanda församling har redan slutat och Lundby, Nylöse och 
Backa slutar vid årsskiftet. Pastoratet hänvisar till andra kanaler i predikoturerna under veck-
orna 51, 52, 1, 2 och 3.  
 
 
§ 155. Rapporter 
 
Kyrkoherden och ledamöter rapporterade om 

 Fastighetsutskottets genomlysning av fastighetsinnehavet. 
 Carl Johans-kamraternas kommande resa till Sydafrika. 
 Att Bräcke diakoni sagt upp hyresavtalet på Ungdomshemmet, vilket innebär att huset 

står tomt. Hyran är dock betald även hela nästa år. 
 Utställning om ”Kyrkan som inte blev” hänger i Carl Johans kyrka. 
 En nominering till fastighetsutskottet har inkommit, Birgitta Adler. AU bereder det 

valet till nästa möte. 
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§ 156. Övriga frågor 
 
Nils Kaiser vill att Fastighetsutskottets protokoll anmäls på kyrkorådet. 
Nuläget kring anmälan av Kristamässan till domkapitlet efterfrågas. Just nu inväntar kyrko-
herden besked om gruppen vill fortsätta med gudstjänsten nästa år eller inte. Om Kristamäs-
san fortsätter firas i pastoratet behöver man få dispens för att bönen Vår Fader inte används 
under mässan. 
Kyrkorådet önskar all personal i pastoratet en god jul och ett gott nytt år. 
 
 
§ 157. Avslut 
 
Ordförande Björn Edvardsson förklarade sammanträdet avslutat. Välsignelsen lästes gemen-
samt. 


