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Plats och tid:   Carl Johans församlingshem, 2019-06-04, kl 18.00-20.15 
 
Beslutande: 
Jennifer Cardell (S) 
Magnus Hermansson Adler (S) v ordf, tjg 
ordf §22 
Ingbritt Barcklund (S) 
Lars Edmar (S) §§1-20 
Birgitta Adler (S) 
Anita Edman (S) 
Uno Rodin (S) 
Lisbeth Eriksson (S), tjg ers 
Heikki Hiltunen (S), tjg ers §§19 och 21-
24 
Richard Brodd (Fisk) 
Roy Knut Åsemyr (Fisk), tjg ers 
K-G Fridman (FK) 
Maria Linderås (Posk) §§18-24 
Maria Gyllenhammar (Posk) 
Mauritz Palm (Posk) 

Marine Clarin Hellman (Posk) 
Bo Bergström (Posk) 
Lennart Weibull (Posk) 
Per Lycke (Posk) tjg ers §§1-17 
Regina Söderlund (Posk) tjg ers 
Anna Stenberg (V) 
K-G Melin (V) tjg ordf §§18-19 
Nils Kaiser (ÖKA) ordf utom §§18, 19 och 
22 
Marianne Wallgren (Öka) 
Olof Hornby (Öka) 
Tomas Rosenlundh (Öka) 
Frida Brännström Olsson (Öka) 
Gustav Petersson Fernlöf (Öka) 
Viktor Lund (Öka) tjg ers 
 

    
Ersättare: 
 
Närvarande kyrkoherde: Anders Leitzinger 
   
Sekreterare:   Catharina Fredriksson 
 
Paragrafer:   §§ 12-24 
 
Underskrifter: Ordförande:______________________________________ 
    Nils Kaiser, K-G Melin§§18-19, Magnus Hermansson Adler§22 
 Justerande:______________________________________ 
     Mauritz Palm         Olof Hornby 
 Sekreterare:_______________________________________ 

    Catharina Fredriksson 
 
ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ: Kyrkofullmäktige i Carl Johans pastorat  
 
Sammanträdesdatum:     2019-06-04 
 
Datum för anslags     Datum för anslags 
uppsättande: 2019-      nedtagande:  2019- 
 
Förvaringsplats för protokollet: Carl Johans församlingshem 
 
Underskrift:     ______________________________________ 



Carl Johans pastorat      
  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
Kyrkofullmäktige    2019-06-04             Nr 2 / 2019_    

Just sign   Ordf sign 

2 

 
§ 12. Öppnande 
 
Ordförande Nils Kaiser förklarar sammanträdet öppnat och Birgitta Adler leder fullmäktige i 
andakt och bön. 
 
 
 
§ 13. Upprop 
 
Upprop förrättas. 
 
 
 
 
§ 14. Val av protokollsjusterare  
 
Till justerare väljs Mauritz Palm och Olof Hornby. 
 
 
 
 
§ 15. Dagordning 
 
Kyrkofullmäktige beslutar 
 
att  med tillägg avseende en rapport om kollektrevision, godkänna utsänd dagord-

ning. 
 
 
 
  
§ 16. Anmälan av ny ersättare i fullmäktige 
 
Avgången ersättare i kyrkofullmäktige i Carl Johans pastorat är Olof Svensson (S). Stiftsjuris-
tens delegationsbeslut att för mandatperioden 2018-2021 till ny ersättare i kyrkofullmäktige 
utse Heikki Hiltunen anmäls. 
 
 
 
 
 
§ 17. Anmälan av ny ledamot och ersättare i fullmäktige 
 
Avgången ordinarie ledamot i kyrkofullmäktige i Carl Johans pastorat är Johan Gustavsson 
(Öka). Stiftsjuristens delegationsbeslut att för mandatperioden 2018-2021 till ny ordinarie le-
damot i kyrkofullmäktige utse Marianne Wallgren samt till ny ersättare Inger Järpedal anmäls. 
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§ 18. Beslut om årsredovisning och revision 
 
Årsredovisning och revisionsberättelse för 2018 har skickats ut till kyrkofullmäktiges ledamö-
ter med kallelsen och rapport från förtroendevalda revisorer avseende granskning av kollekt-
rutiner delas ut under mötet. Ekonom Catharina Fredriksson redogör kort för boksluts-, årsre-
dovisnings- och revisionsprocessen. 
 
Kyrkofullmäktige beslutar 
 
att  godkänna årsredovisningen för Carl Johans pastorat avseende 2018 samt fast-

ställa balansräkningen per 2018-12-31 och resultaträkningen för räkenskapsåret 
2018. (Dnr P-2019-40/2) 

 
att lägga revisorernas revisionsrapport om kollekter samt revisionsberättelsen för 

2018 till handlingarna. (Dnr P-2019-40/3) 
 
 
 
 
 
§ 19. Beslut om ansvarsfrihet 
 
Eftersom de av kyrkofullmäktiges ledamöter som tjänstgjort som ordinarie ledamöter i pasto-
ratets kyrkoråd under 2018 ej får besluta i ansvarsfrihetsfrågan övertas ordförandeskapet av 
K-G Melin. 
 
Kyrkofullmäktige beslutar 
 
att  i enlighet med revisorernas förslag, bevilja kyrkorådet i Carl Johans pastorat an-

svarsfrihet för 2018. 
 
I ärendet deltog inte: 
Magnus Hermansson Adler 
Ingbritt Barcklund 
Anita Edman 
Lisbeth Eriksson 
Richard Brodd 
Maria Linderås 
Marine Clarin Hellman 
Bo Bergström 
Anna Stenberg 
Nils Kaiser 
Marianne Wallgren 
Frida Brännström Olsson 
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§ 20. Verksamhetsberättelse för 2018 samt beslut om församlingsinstruktion 
 
Kyrkoherde Anders Leitzinger visar statistik och presenterar sin bild av pastoratets verksam-
heter under 2018 samt ger en analys för framtiden utifrån detta. Kyrkoherden redogör även för 
hur arbetet med församlingsinstruktionen har bedrivits. Kyrkofullmäktige går igenom försam-
lingsinstruktionen sida för sida och kommer fram till ytterligare några justeringar. Efter att 
kyrkofullmäktige och kyrkoherde har godkänt församlingsinstruktionen var för sig kvarstår att 
den ska utfärdas av domkapitlet. 
 
Kyrkofullmäktige beslutar 
 
att  med de justeringar som noterats under mötet, godkänna församlingsinstrukt-

ionen (P-2019-65 Handling 1) 
 
 
 
 
§ 21. Beslut om utökning av investeringsanslag till renoveringen av S:ta Birgittas 

kapell 
 
Kyrkofullmäktige har enligt §31 i protokoll från sammanträde 2018-11-12 godkänt ett till-
äggsanslag på 1 000 tkr till ursprunglig budget på 10 460 tkr avseende renoveringen av S:ta 
Birgittas kapell. Fördyring på grund av stormskada samt andra tillkommande kostnader ger att 
ytterligare anslag behövs. Kyrkorådet anhåller därför hos kyrkofullmäktige om ett utökat an-
slag för renoveringen av S:ta Birgittas kapell med 1 000 tkr. (Dnr P-2018-42 Handling 17) 
 
Kyrkofullmäktige beslutar 
 
att anslå ytterligare 1 000 tkr till renoveringen av S:ta Birgittas kapell. 
 
 
 
 
 
§ 22. Motion rörande förbättrad kommunikation 
 
Kyrkorådet behandlade inkommen motion om förbättrad kommunikation (Dnr P-2019-47 
handling 2) vid sitt sammanträde 2019-05-15. Kyrkorådet föreslår för fullmäktige att besluta 
att motionen skall anses besvarad genom att kommunikation har tagits in som ett av tre priori-
terade områden i församlingsinstruktionen.  
 
Yrkande 
Tomas Rosenlundh yrkar att arbetet med att ta fram en kommunikationsstrategi ska påbörjas 
snarast och att en referensgrupp för detta arbete ska utses som ett bollplank till tjänstemanna-
gruppen med start under hösten 2019. Kyrkorådet ska ansvara för igångsättande och gruppens 
sammansättning och form ska redovisas vid kyrkofullmäktiges sammanträde den 6 november 
2019. 
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Yttrande 
Kyrkoherden menar att framtagandet av en kommunikationsstrategi kommer att vara en del av 
arbetet med det prioriterade området i församlingsinstruktionen och att ett eventuellt tillsät-
tande av en referensgrupp skulle vara att föregripa detta arbete. 
 
Yrkande 
K-G Fridman yrkar bifall till Tomas Rosenlundhs förslag. 
 
Yrkande 
Nils Kaiser yrkar bifall till kyrkorådets förslag. 
 
Yrkande 
Tomas Rosenlundh yrkar i första hand att ärendet återremitteras till kyrkorådet för ytterligare 
beredning. I andra hand kvarstår hans första yrkande. 
 
 
Kyrkofullmäktige beslutar 
 
att återremittera ärendet till kyrkorådet för ytterligare beredning. 
 
 
 
 
§ 23. Information och övriga ärenden 
 
Kyrkoherden informerar om biskopsvisitationen. 
 
Nomineringsmöten för val av församlingsråd; Högsbo och Masthugg 22 september, Oscar 
Fredrik 29 september och Carl Johan 13 oktober 
 
 
 
 
§ 24. Avslutning 
 
Välsignelsen läses, ordförande Nils Kaiser tackar samtliga deltagare och förklarar sammanträ-
det avslutat. 


