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Plats och tid:   Åh Stifts- och konferensgård, 2020-02-22, kl. 15.55–16.10 
 
Beslutande: 
Björn Edvardsson (S) ordf 
Ingbritt Barcklund (S) 
Ann-Christin Alexandersson (S) 
Maria Linderås (Posk) 
Marine Clarin Hellman (Posk) 
Bo Bergström (Posk) 
Johan Gustavsson (Öka) 
Marianne Wallgren (Öka) 
Anna Stenberg (Visk) 
Richard Brodd (Fisk) 
Anders Leitzinger (kyrkoherde) 
 
Ersättare:  
Per Lycke (Posk) 
 
Adjungerade: Lennart Weibull (Carl Johans församlingsråd), Viktor Lund (Högsbos församlings-
råd), Catharina Fredriksson, ekonom. 
   
Sekreterare:   Charlott Emgård 
 
Paragrafer:   §§ 16–27 
 
Underskrifter: Ordförande:______________________________________ 
     Björn Edvardsson 
 
 Justerande:______________________________________ 
     Ingbritt Barcklund 
 
 Sekreterare:_______________________________________ 

    Charlott Emgård 
 
ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ: Kyrkorådet i Carl Johans pastorat  
 
Sammanträdesdatum:     2020-02-22 
 
Datum för anslags     Datum för anslags 
uppsättande: 2020-03-06   nedtagande:  2020-03-27 
 
Förvaringsplats för protokollet: Carl Johans församlingshem 
 
Underskrift:     ______________________________________ 
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§ 16. Öppnande 
 
Ordförande Björn Edvardsson förklarade mötet öppnat. Upprop förrättades. 
 
 
§ 17. Val av protokollsjusterare 
 
Till justerare valdes Ingbritt Barcklund.  
 
 
§ 18.  Dagordning 
 
Kyrkorådet beslutar 
 
att fastställa dagordningen. 
 
 
§ 19. Ekonomiska rapporter 
 
En preliminär balansräkning för 2019 delades ut och gås igenom på nästa sammanträde. 
 
 
§ 20. Församlingsram 
  
Kyrkorådet har under timmarna före sammanträdet diskuterat församlingsramen och vill nu 
ha församlingsrådens och personalens synpunkter på förslaget till ram. 
 
Kyrkorådet beslutar 
 
att skicka förslaget på församlingsram på remiss till församlingsråd och personal. 
 
att uppdra åt församlingsrådet i Carl Johans församling att återkomma med en plan för hur 
Kungsladugårds kyrka ska användas. 
 
 
§ 21. Organisationsförändringar 
 
Förslaget till församlingsram och personalsituationen för med sig ett behov av förändringar i 
personalförsörjningsplanen. Några personer behöver byta arbetsplats, några tjänster dras ner 
och andra utökas. 
 
Kyrkorådet beslutar 
  
att ändra personalförsörjningsplanen i enlighet med kyrkoherdens förslag, vilket innebär en 
total neddragning av tjänster med 75 procent av en heltidstjänst. 
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§ 22. Heltidsförskolan 
 
Heltidsförskolan står inför pensionsavgångar inom en snar framtid. Det har under en tid varit 
svårt att rekrytera förskollärare till förskolan. Förskolechefen har besvarat ett antal frågor om 
förskolans förutsättningar och framtid. Detta material delas ut på mötet. 
 
Kyrkorådet beslutar 
  
att bordlägga frågan till nästa sammanträde. 
 
 
§23. Styrelseledamot från Bräcke diakoni till Stiftelsen Hem för gamla 
 
Stiftelsen Hem för gamla i Oscar Fredrik har en representant från Bräcke diakoni. Den tidi-
gare representanten har slutat på Bräcke och därför föreslås Eva Berglund som ny styrelsele-
damot. 
 
Kyrkorådet beslutar 
  
att välja Eva Berglund, Bräcke diakoni, till ny ledamot i styrelsen för Stiftelsen Hem för 
gamla. 
  
 
§ 24. Utformning av årsredovisning för 2019 
 
För 2018 gjordes en årsredovisning för Carl Johans pastorat som innehöll mer än det lagen 
kräver. Kyrkorådet behöver ta ställning till om även årsredovisningen för 2019 ska utökas på 
liknande sätt eller om pastoratet ska nöja sig med det som servicebyrån levererar och som mö-
ter lagkraven. 
 
 
Kyrkorådet beslutar 
  
att årsredovisningen för 2019 ska utformas på ett liknande sätt som den för 2018. 
 
 
§ 25. Rapporter 
 
Kyrkoherden rapporterar om personalsituationen. 
 
 
 
§ 26. Övriga frågor 
 
Ordföranden påminner om en utbildningskväll om ledarskap och förändring. Kvällen anord-
nas av Göteborgs stift den 11 mars kl. 17–21 med Carin Eriksson Lindvall, docent vid Upp-
sala universitet.  
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§ 27. Avslut 
 
Ordförande Björn Edvardsson förklarade sammanträdet avslutat. Välsignelsen lästes gemen-
samt. 


