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Plats och tid:   Carl Johans församlingshem, 2018-12-03, kl 17.30–20.00 
 
Beslutande: 
Anders Leitzinger, kyrkoherde 
Björn Edvardsson (S) (ordf.) 
Magnus Hermansson Adler (S) 
Ingbritt Barcklund (S) 
Maria Linderås (Posk) 
Marine Clarin Hellman (Posk) 
Bo Bergström (Posk) 
Marianne Wallgren (Öka) 
Richard Brodd (Fisk) (tjg ers) 
Lisbeth Eriksson (S) (tjg ers) 
Nils Kaiser (Öka) (tjg. ers) 
 
 
 
Ersättare: K-G Fridman (FK) 
 
Sekreterare:   Catharina Fredriksson 
 
Paragrafer:   §§ 145 – 162 
 
Underskrifter: Ordförande:______________________________________ 
     Björn Edvardsson 
 
 Justerande:______________________________________ 
     Marine Clarin Hellman 
 
 Sekreterare:_______________________________________ 

    Catharina Fredriksson 
 
 
ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ:  Kyrkorådet i Carl Johans pastorat  
 
Sammanträdesdatum:     2018-12-03 
 
Datum för anslags     Datum för anslags 
uppsättande: 2018- 12-17            nedtagande:  2019-01-07 
 
 
Förvaringsplats för protokollet: Carl Johans församlingshem 
 
Underskrift:     ______________________________________ 
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§ 145. Öppnande 
 
Ordförande Björn Edvardsson inledde med andakt och bön, hälsade alla välkomna och förkla-
rade mötet öppnat. Upprop förrättades. 
 
 
 
 
§ 146. Val av protokollsjusterare 
 
Till justerare valdes Marine Clarin Hellman. 
 
 
 
 
§ 147.  Föregående sammanträdens protokoll 
 
Föregående sammanträdens protokoll från 2018-10-22 och 2018-11-24 godkändes och lades 
till handlingarna. 
 
 
 
 
§ 148. Dagordning 
 
 
Kyrkorådet beslutar 
 
att fastställa dagordningen med tillägg av följande punkter: 

• Organisttjänst Högsbo 
• Regnbågsnyckeln 
• Församlingsrådens protokoll (under övriga frågor) 

 
 
 
 
§ 149. Kartläggning av kyrkorådets kompetens 
 
Göteborgs stift har tagit fram ett verktyg för att kunna kartlägga kyrkorådens kompetens. Det 
är ett enkelt verktyg som kan ge kyrkorådet en uppfattning om dess styrkor och eventuella ut-
bildningsbehov. Kyrkorådets ledamöter svarar på frågorna (utom fråga 6 som rör begrav-
ningsverksamhet) efter kvällens sammanträde eller så snart som möjligt. Inlämnas i pappers-
form till ordförande. 
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§ 150. Utbetalning av Carl Johans församlings stiftelsemedel 
 
Utbetalningen av stiftelsemedel sker idag på olika sätt i församlingarna. Frågan ingår i den ut-
redning av församlingarnas stiftelsemedel som görs i pastoratet. Vad gäller Carl Johans för-
samlings stiftelsemedel behövs ett beslut av kyrkorådet för att slutföra betalningarna. Detta är 
en arbetsordning som Carl Johans tidigare kyrkoråd arbetat efter. 
 
Kyrkorådet beslutar 
 
i enlighet med AUs förslag 

• att slutlig utbetalning för 2018 från Svenska Kyrkans samförvaltade stiftelser i SEB 
avseende Carl Johans församlings stiftelser ska göras med max 110 000 kronor. 

• att Catharina Fredriksson får uppdra åt SEB att utföra betalningen till Carl Johans pas-
torats bankkonto i SEB 5037 10 743 47 eller BG 750-1349. 

• att Catharina Fredriksson får specificera fördelningen av totalsumman mellan stiftel-
serna. 

 
 
§ 151. Ekonomisk rapport 
 
Preliminär ekonomisk rapport per 2018-11-30 presenterades av Catharina Fredriksson och la-
des därefter till handlingarna. 
 
 
 
§ 152. Organisttjänsten i Högsbo 
 
Organist George Keczan i Högsbo har fått ny tjänst och kommer att arbeta i Gunnareds kyrka. 
Detta gör att tjänsten i Högsbo skall utlysas. Då det tidigare i Högsbo församling funnits en 
organisttjänst och en kantorstjänst föreslår AU nu en återgång till den sammansättningen. 
MBL-förhandling sker onsdag 2018-12-05. 
 
Kyrkorådet beslutar 
 
i enlighet med AUs förslag 

• att omvandla en organisttjänst i Högsbo till en kantorstjänst. 
 
 
 
§ 153. Hiss i Högsbo 
 
GAJD arkitekter har tagit fram ett förslag med nya fasadmaterial till hissen vid Högsbo kyrka. 
De föreslagna beklädnaderna var dels plåtar av zink alternativt plåtbeklädda skivor. 
 
Kyrkorådet beslutar 

• att ansöka om bygglov till en hiss med beklädnaden av skivor klädda med galvanise-
rad stålplåt (Dnr P-2018-132 handling 1) 
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§ 154. Göteborgs kristna råd 
 
Göteborgs kristna råd som samordnar det ekumeniska arbetet i Göteborg fick tidigare ett eko-
nomiskt bidrag från Göteborgs kyrkliga samfällighet med 150 000 kronor per år. Rådet söker 
nu medel av Göteborgs nya pastorat och församlingar. För år 2018 ansöker man om ett bidrag 
på 7 000 kronor och för år 2019 på 14 000 kronor vilket ska motsvara Carl Johans pastorats 
andel av samfällighetens tidigare bidrag. 
 
Kyrkorådet beslutar 
 
i enlighet med AUs förslag 

• att ge Göteborgs kristna råd ett bidrag för år 2018 med 7 000 kronor och för år 2019 
med 14 000 kronor. 

 
 
 
 
§ 155. Regnbågsnyckeln 
 
Certifieringen enligt Regnbågsnyckeln som Kyrkorådet beslutade om 2018-02-05 i §23 inne-
fattar utbildning inte endast för församlingarnas medarbetare utan även för församlingsrådens 
och kyrkorådets ledamöter. Utbildningen genomförs med stöd av Sensus. Olika tankar om 
upplägget av detta diskuterades. 
 
Kyrkorådet beslutar 
 

• att återremittera frågan till AU för förslag på olika utbildningstillfällen att välja      
mellan. 

 
 
 
 
 
§ 156. Adjungering 
 
Alla församlingsrådsordföranden sitter idag inte i kyrkorådet. AU anser att det skulle öka del-
aktigheten och stärka anknytningen till församlingarna om alla församlingsrådsordföranden 
finns med vid kyrkorådets överläggningar.  
 
Kyrkorådet beslutar 
 
i enlighet med AUs förslag 

• att adjungera de ordföranden i församlingsråden som nu inte sitter i kyrkorådet till kyr-
korådets sammanträden år 2019. 
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§ 157. Lokalförsörjningsplan 
 
Enligt kyrkomötets beslut från november 2016 ska varje församling/pastorat senast den 1 ja-
nuari 2022 ha upprättat en lokalförsörjningsplan för sitt fastighetsbestånd. Lokalförsörjnings-
planen ska bygga på församlingsinstruktionen, verksamhetsrelaterade planer, ekonomiska pla-
ner, förvaltningsplaner och omvärldsanalyser. Den ska revideras minst en gång vart 4:e år och 
bör ha en planeringshorisont på 10-20 år. Lokalförsörjningsplanerna ska fastställas av Kyrko-
fullmäktige och Kyrkostyrelsen utfärdar närmare bestämmelser. 
 
Kyrkorådet diskuterade hur pastoratet i framtiden skall arbeta med fastighetsfrågor och lokal-
försörjningsplan. AU hade uppmuntrat kyrkorådet att tänka efter om det finns personer i pas-
toratet som kan vara goda resurser i detta arbete. 
 
Kyrkorådet beslutar 
 

• att återremittera frågan till AU för förslag på upplägg av arbetet och processen kring 
framtagandet av pastoratets lokalförsörjningsplan. 

 
 
 
 
§ 158. Sammanträdestider för 2019 
 
Tidigare har Kyrkofullmäktige i Carl Johans pastorat fastställt följande datum för sina sam-
manträden 2019: 18 mars, 4 juni och 6 november. 
 
Kyrkorådet beslutar 
 

• att fastställa följande datum för sina sammanträden 2019: 
 
14 januari, 4 februari, 4 mars, 8 april, 27 april, 15 maj, 17 juni, 2 september, 21 oktober, 
11 november och 9 december. 
 
27 april är en lördag och innefattar fortsatt arbete med FIN (församlingsinstruktionen). 
 
 
 
 
§ 159. Rapporter och information 
 
Kyrkoherden rapporterade om att 1:a advent varit välbesökt i församlingarnas kyrkor. Kollek-
ten uppgick totalt till ca 108 000 kronor. 
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§ 160. Övriga frågor 
 
Nils Kaiser ställde en fråga om distributionen av församlingsrådens, samt för resursenheterna 
även referensrådens och verksamhetsrådens, protokoll.  
 
Kyrkorådet beslutar 
 

• att samtliga protokoll för 2018 avseende församlingsråden, referensråden och verk-
samhetsråden inom pastoratet ska distribueras till kyrkorådets ledamöter innan årsskif-
tet och tas upp på kyrkorådets första sammanträde 2019.  

• att ovan nämnda protokoll fortlöpande från 2019 ska distribueras till kyrkorådets leda-
möter och tas upp på kyrkorådets sammanträden. 

 
 
 
§ 161. Barnkonsekvensanalys 
 
Kyrkorådet konstaterade att inga av sammanträdets beslut innebär några negativa konsekven-
ser för barn. Däremot kan besluten i §§ 150, 152, 153, 154 och 156 ge positiva konsekvenser 
för barn. 
 
 
§ 162. Avslut 
 
Ordförande Björn Edvardsson framförde sitt och Kyrkorådets tack till all personal och öns-
kade dem en God Jul och ett Gott Nytt År. Slutligen tackade han alla deltagare, önskade dem 
detsamma och förklarade sammanträdet avslutat. 
 


