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Plats och tid:   Carl Johans församlingshem, 2020-01-28, kl. 17.30–19.40 
 
Beslutande: 
Jens Lindström (S) 
Ingbritt Barcklund (S) 
Maria Linderås (Posk) §§ 6–15 
Marine Clarin Hellman (Posk) 
Bo Bergström (Posk) 
Johan Gustavsson (Öka) ordf 
Marianne Wallgren (Öka) 
Ann-Christin Alexandersson (S) 
Per Lycke (Posk) §§ 1–5 
Anna Stenberg (Visk) 
Nils Kaiser (Öka) 
Anders Leitzinger (kyrkoherde) 
 
Ersättare:  
Richard Brodd (Fisk), K-G Fridman (FK), Per Lycke (Posk) §§ 6–14. 
 
Adjungerade: Lennart Weibull (Carl Johans församlingsråd), Catharina Fredriksson, ekonom. 
   
Sekreterare:   Charlott Emgård 
 
Paragrafer:   §§ 1–15 
 
Underskrifter: Ordförande:______________________________________ 
     Johan Gustavsson 
 
 Justerande:______________________________________ 
     Jens Lindström 
 
 Sekreterare:_______________________________________ 

    Charlott Emgård 
 
ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ: Kyrkorådet i Carl Johans pastorat  
 
Sammanträdesdatum:     2020-01-28 
 
Datum för anslags     Datum för anslags 
uppsättande: 2020-02-11    nedtagande:  2020-03-03 
 
Förvaringsplats för protokollet: Carl Johans församlingshem 
 
Underskrift:     ______________________________________ 
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§ 1. Öppnande 
 
Ordförande Johan Gustavsson hälsade alla välkomna, Nils Kaiser höll en andakt och ordfö-
randen förklarade mötet öppnat. Upprop förrättades. 
 
 
§ 2. Val av protokollsjusterare 
 
Till justerare valdes Jens Lindström.  
 
 
§ 3.  Föregående mötesprotokoll 
 
Förra sammanträdets protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 4. Dagordning 
 
Kyrkorådet beslutar 
 
att fastställa dagordningen med tilläggspunkten Testamente. 
 
 
§ 5. Ekonomiska rapporter 
 
En preliminär resultaträkning för 2019 delades ut vid sammanträdet och ekonom Catharina 
Fredriksson gick igenom de större budgetavvikelserna samt tidplanen för bokslut, årsredovis-
ning och revision. Kyrkorådet fick också en sammanställning av hur mycket kollekter som 
kommit in via Swish under 2018 och 2019. 
 
Kyrkorådet beslutar 
 
att lägga de ekonomiska rapporterna till handlingarna. 
 
 
§ 6. Skolchef 
  
Enligt 2 kap. 8a § i skollagen ska huvudmannen (kyrkorådet) utse en skolchef för förskolan. 
 
Kyrkorådet beslutar 
 
att utse Helena Werner till skolchef för förskolan i Carl Johans församling. 
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§ 7. Delegation GDPR 
 
Delegationsordningen behöver kompletteras med en punkt som handlar om ansvaret för att 
följa dataskyddsförordningen GDPR. 
 
Kyrkorådet beslutar 
  
att komplettera delegationsordningen med följande punkt: 
Kyrkoherden ansvarar för att gällande dataskyddsregleringar efterlevs (uppgiften kan delege-
ras vidare).  
 
 
§ 8. Remiss 
 
Kyrkokansliet önskar svar på en remiss om offentlighet och sekretess. Svaret ska vara inne 
senast 3 februari. Anders Leitzinger föredrar ärendet och belyser några problematiska områ-
den i förslaget. Det gäller bland annat att förslaget låter offentlighetsprincipen gå före GDPR 
när det gäller känsliga personuppgifter. Flera ledamöter hade också synpunkter på vissa sekre-
tessbestämmelser som skyddar organisationer Svenska kyrkan samarbetar med. Om det före-
kommer oegentligheter bör reglerna vara så tydliga att det inte går att hävda sekretess och se-
dan inte göra något åt situationen, menade ledamöterna. 
 
Kyrkorådet beslutar 
  
att ge AU i uppdrag att besvara remissen utifrån de synpunkter som framkommit på mötet.  
 
 
§ 9. Receptioner 
 
Det har varit en princip i pastoratet att ha lokala receptioner, utom i Masthuggs församling 
som inte har haft en egen reception på många år. Nu finns ett behov av gemensamma rutiner 
när det gäller bokning av kyrkliga handlingar. Vid en sammanläggning av receptionerna möj-
liggörs också en samordning av schemaläggning och funktionen blir mindre sårbar vid sjuk-
dom och ledigheter. De lokala receptionernas främsta funktion i nuläget är att ge service till 
medarbetarna och inte församlingsbor. Fysiska besök till receptionen är ovanliga. 
 
Kyrkorådet beslutar 
  
att lägga samman receptionerna så snart MBL-förhandling är genomförd. 
  
 
§ 10. Repslagargården 
 
Masthuggs församling flyttar all församlingsverksamhet från Repslagargården till Masthuggs-
kyrkan under första delen av 2020. Kvar i Repslagargården blir två lägenheter och den tecken-
språkiga verksamheten. Frågan om husets framtida användning kan inte vänta tills lokalför-
sörjningsplanen är färdig. 
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Kyrkorådet beslutar 
  
att ge fastighetsutskottet i uppdrag att utreda frågan om hur Repslagargården kan användas i 
framtiden, för egen verksamhet, uthyrning eller försäljning. 
 
 
§ 11. Testamente 
 
Högsbo församling har fått en pengagåva testamenterad till sig. Ordningen att båda firmateck-
narna i förening representerar kyrkorådet är omständlig och tidskrävande i den typen av pro-
cesser och kyrkoherden föreslår att kyrkorådet ger honom mandat att ensam företräda kyrko-
rådet i den här typen av frågor. 
 
Kyrkorådet beslutar 
  
att ge kyrkoherden mandat att lösa just den här testamentsfrågan utan att ordföranden behöver 
vara med.  
 
 
§ 12. Rapporter 
 
Kyrkoherden och ledamöter rapporterade om 

• Aktuella frågor i fastighetsutskottet; lokalförsörjningsplan, terrazzogolvet i Oscar 
Fredriks kyrka och Sjömanskyrkan. 

• Att valnämnden har startat sitt arbete inför kommande kyrkoval. 
• Utredningsgruppens arbete med ett nytt avtal för de gemensamma verksamheterna i 

Göteborg. 
• Att Oscar Fredriks församling nu mottagit märkningen Regnbågsnyckeln i gudstjäns-

ten den 26 januari. 
 
 
§ 13. Barnkonsekvensanalys 
 
Kyrkorådet har fattat beslut om skolchef för förskolan, ett tillägg i delegationsordningen gäl-
lande GDPR, remissvar, sammanläggning av receptioner och att fastighetsutskottet ska utreda 
Repslagargårdens framtida användning. De två första besluten innebär att pastoratet ska följa 
lagar och regler på skolområdet respektive GDPR. Det kan bara anses positivt för barn och 
unga. Remissvaret påverkar inte barn och unga, sammanläggningen av receptionerna gör det 
lättare att boka dop vilket är bra för barn och unga, och att utreda den framtida användningen 
av Repslagargården innan beslut fattas i frågan är också bra för barn och unga i pastoratet. 
 
 
§ 14. Övriga frågor 
 
Två avsägelser har kommit in till kyrkofullmäktige, Birgitta Adler och Magnus Hermansson 
Adler. De lämnar samtliga politiska uppdrag i pastoratet då de flyttar från Carl Johans pasto-
rat. 
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§ 15. Avslut 
 
Ordförande Johan Gustavsson förklarade sammanträdet avslutat. Välsignelsen lästes gemen-
samt. 


