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Plats och tid:   Carl Johans församlingshem, 2018-11-12, kl 18.00-20.00 
Beslutande: 
Maria Linderås (Posk) 
Jennifer Cardell (S) 
Jens Lindström (S) 
Anna Stenberg (Visk) 
Ingbritt Barcklund (S) 
Johan Gustavsson (Öka) 
Mauritz Palm (Posk) 
K-G Fridman (FK) 
Marine Clarin Hellman (Posk) 
Birgitta Adler (S) 
Frida Brännström Olsson (Öka) 
Niklas Holm Hansen Gustafsson (S) 
Lennart Weibull (Posk) 

Bo Bergström (Posk) 
K-G Melin (Visk) 
Lars Edmar (S) 
Björn Edvardsson (S) 
Gunvor Hagelberg (Posk), 1:e v ordf 
Magnus Hermansson Adler (S), 2:e v ordf 
Anita Edman (S) 
Uno Rodin (S) 
Olof Hornby (Öka) 
Richard Brodd (Fisk) 
Per Lycke (Posk), tjg ers 
Lisbeth Eriksson (S), tjg ers 
Bertil Helander (Öka), tjg ers 

    
Ersättare: Mattias Hallberg (S), Inga-Lill Femenias (S), Morgan Hilmersson (S), Ingela Ek-

holm (S), Olof Svensson (S), Daniel Karlberg (Posk) 
 
Närvarande kyrkoherde: Anders Leitzinger 
   
Sekreterare:   Catharina Fredriksson 
 
Paragrafer:   §§ 27-36 
 
Underskrifter: Ordförande:______________________________________ 
     Magnus Hermansson Adler   
 Justerande:______________________________________ 
     K-G Fridman         Olof Hornby 
 Sekreterare:_______________________________________ 

    Catharina Fredriksson 
 
ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ: Kyrkofullmäktige i Carl Johans pastorat  
 
Sammanträdesdatum:     2018-11-12 
 
Datum för anslags     Datum för anslags 
uppsättande: 2018-      nedtagande: 2018- 
 
Förvaringsplats för protokollet: Carl Johans församlingshem 
 
Underskrift:     ______________________________________ 
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§ 27. Öppnande 
 
Efter inledande andakt ledd av Per Lycke förklarade ordförande Magnus Hermansson Adler 
sammanträdet öppnat och upprop förrättades. 
 
 
 
 
§ 28. Val av protokollsjusterare  
 
Till justerare valdes KG Fridman och Olof Hornby. 
 
 
 
 
§ 29. Dagordning 
 
Kyrkofullmäktige beslutar 
 
att  godkänna utsänd dagordning 
 
 
 
 
 
§ 30. Föregående protokoll 2018-03-12 och 2018-05-28 
 
K-G Melin påpekade att Kyrkofullmäktige enligt §5 i protokollet från 2018-03-12 beslutat att 
lämna förslag till ytterligare en revisor men att man enligt §13 i protokollet från 2018-05-28 
faktiskt valde två revisorer. Ordförande Magnus Hermansson Adler hänvisade till kommenta-
ren till KO 3 kap 22§ som skriver angående kravet på beredning: ”På grundval av denna 
praxis bör under överläggningen i kyrkofullmäktige framställda yrkanden betraktas som till-
låtna och därmed kunna bli föremål för beslut utan ytterligare beredning om 

• yrkandet direkt anknyter till under ärendeberedningen framförda förslag 
• yrkandet tillgodoser det beredda ärendets huvudsyfte 
• yrkandet utgör ett alternativ som rimligen bör ha övervägts under beredningen eller 
• yrkandet avser följdfrågor som inte särskilt uppmärksammats under beredningen och 

som framstår som naturliga konsekvenser av det beredda förslaget” 
 
Kyrkofullmäktige beslutar 
 
att godkänna protokollen och lägga dem till handlingarna 
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§ 31. Beslut om utökning av investeringsanslag till renoveringen av S:ta Birgitta 

pga stormskada. 
 
Kyrkoherde Anders Leitzinger beskrev skadan som uppstått efter stormen Knud avseende 
klockryttaren på S:ta Birgittas kapell.  
 
Kyrkofullmäktige beslutar 
 
att  i enlighet med Kyrkorådets förslag anslå upp till 1 000 tkr för renoveringen av 

klockryttaren på S:ta Birgittas kapell samt att kyrkoherden får fatta beslut om 
pengarna. 

 
 
 
 
§ 32. Budgetbeslut för budgetår 2019 och planåren 2020-2021 (Dnr P-2018-119) 
 
Kyrkoherde Anders Leitzinger och ekonom Catharina Fredriksson presenterade Kyrkorådets 
budgetförslag och beskrev budgetprocessen. Därefter lämnade ordföranden ordet fritt för frå-
gor som diskuterades och besvarades.  
 
Yrkande 
Gunvor Hagelberg (Posk) yrkar att ytterligare 100 tkr ska anslås som stöd till Göteborgs 
Kyrkliga Stadsmission för 2019. 
 
 
Kyrkofullmäktige beslutar 
 
att  med tillägg av Gunvor Hagelbergs yrkande fastställa resultatbudget för 2019 

och planåren 2020-2021 i enlighet med Kyrkorådets förslag i bilaga 1 
 
att fastställa balansbudget per 2019-12-31 i enlighet med Kyrkorådets förslag i bi-

laga 2 
 
att  i enlighet med Kyrkorådets förslag fastställa att kyrkoavgiften förblir oförändrad 

för 2019, 81 öre per varje ”beskattningsbar 100-lapp” (dvs 0,81%) och att 
samma avgift förutsätts för planåren 2020-2021 

 
att  i enlighet med Kyrkorådets förslag fastställa ett långsiktigt mål för det egna ka-

pitalets storlek, s k målsatt kapital, till 85 000 tkr 
 
Kyrkofullmäktige konstaterar att barnkonsekvensanalys upprättats i enlighet med bilaga 6 
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§ 33. Sammanträdesdatum 2019 
 
Kyrkofullmäktige beslutar 
 
att i enlighet med Kyrkorådets förslag fastställa sammanträdesdatum för Kyrkofull-

mäktige 2019 till 18/3, 4/6 och 6/11 kl. 18.00 i Carl Johans församlingshem. 
 
 
 
 
§ 34. Kyrkoherden informerar 
 
Kyrkoherden informerade om kommande arbete med pastoratets församlingsinstruktion(FIN). 
Avsikten är att den ska antas av Kyrkofullmäktige och Kyrkoherde den 4/6 2019 och därefter 
skickas vidare till Domkapitlet för fastställande. 
 
 
 
 
 
§ 35. Övriga ärenden 
 
Inga övriga ärenden hade anmälts 
 
 
 
 
 
§ 36. Avslutning 
 
Ordförande Magnus Hermansson Adler tackade samtliga deltagare samt riktade ett extra tack 
till alla pastoratets medarbetare, förtroendevalda och frivilligt engagerade för kyrkoåret som 
närmar sig sitt slut. 


