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Plats och tid:   Högsbo församlingshem, 2019-11-06, kl 18.00–19.20 
 
Beslutande: 
Jens Lindström (S) 
Magnus Hermansson Adler (S) 2 v ordf 
Ingbritt Barcklund (S) 
Viola Janson (S) 
Björn Edvardsson (S) 
Birgitta Adler (S) 
Mattias Hallberg (S) 
Mai-Britt Vilhelmsson (S), tjg ers 
Susanne Sillberg Ligander (S), tjg ers 
Ingela Ekholm (S), tjg ers 
Heikki Hiltunen (S), tjg ers 
Richard Brodd (Fisk) 
K-G Fridman (FK) 
Maria Linderås (Posk) 

Gunvor Hagelberg (Posk) vice ordf 
Mauritz Palm (Posk) 
Marine Clarin Hellman (Posk) 
Bo Bergström (Posk) 
Daniel Karlberg (Posk) tjg ers 
Anna Stenberg (Visk) 
K-G Melin (Visk) 
Terese Engwall (Öka) 
Nils Kaiser (Öka) ordf  
Marianne Wallgren (Öka) 
Frida Brännström Olsson (Öka) 
Gustav Petersson Fernlöf (Öka) 
Viktor Lund (Öka) tjg ers 
Inger Järpedal (Öka) tjg ers

    
Ersättare: – 
 
Närvarande kyrkoherde: Anders Leitzinger 
   
Sekreterare:   Charlott Emgård 
 
Paragrafer:   §§ 25–42 
 
Underskrifter: Ordförande:______________________________________ 
     Nils Kaiser 
 Justerande:______________________________________ 
     Bo Bergström         Viktor Lund 
 Sekreterare:_______________________________________ 

    Charlott Emgård 
 
ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ: Kyrkofullmäktige i Carl Johans pastorat  
 
Sammanträdesdatum:     2019-11-06 
 
Datum för anslags     Datum för anslags 
uppsättande: 2019- 11-20     nedtagande:  2019-12-11 
 
Förvaringsplats för protokollet: Carl Johans församlingshem 
 
Underskrift:     ______________________________________ 
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§ 25. Öppnande 
 
Ordförande Nils Kaiser förklarar sammanträdet öppnat och K-G Fridman leder fullmäktige i 
andakt och bön. 
 
 
 
§ 26. Upprop 
 
Upprop förrättas. 
 
 
 
§ 27. Val av protokollsjusterare  
 
Till justerare väljs Bo Bergström och Viktor Lund. 
 
 
 
§ 28. Dagordning 
 
Kyrkofullmäktige beslutar 
 
att  med tillägg avseende en underpunkt till §29 angående ytterligare en avsägelse, 

godkänna utsänd dagordning. 
 
 
  
§ 29. Anmälan av ny ledamot och ersättare i fullmäktige i Carl Johans pastorat 
 
a. Avgången ersättare i kyrkofullmäktige i Carl Johans pastorat är Lisbeth Eriks-

son (S). Stiftsjuristens delegationsbeslut att för mandatperioden 2018–2021 till 
ny ersättare i kyrkofullmäktige utse Oscar Brandt (S) anmäls. 

 
b. Avgången ersättare i kyrkofullmäktige i Carl Johans pastorat är Inga-Lill Fe-

menias (S). Stiftsjuristens delegationsbeslut att för mandatperioden 2018–2021 
till ny ersättare i kyrkofullmäktige utse Susanne Sillberg Ligander (S) anmäls. 

 
c. Avgången ledamot i kyrkofullmäktige i Carl Johans pastorat är Anita Edman 

(S). Stiftsjuristens delegationsbeslut att för mandatperioden 2018–2021 till ny 
ledamot i kyrkofullmäktige utse Mattias Hallberg (S) och Mai-Britt Vilhelmsson 
(S) till ny ersättare anmäls. 

 
d. Avgången ersättare i kyrkofullmäktige i Carl Johans pastorat är Morgan Hil-

mersson (S). Stiftsjuristens delegationsbeslut att för mandatperioden 2018–2021 
till ny ersättare i kyrkofullmäktige utse Lars Pettersson (S) anmäls. 
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e. Avgången ersättare i kyrkofullmäktige i Carl Johans pastorat är Bertil Helander 

(Öka). Stiftsjuristens delegationsbeslut att för mandatperioden 2018–2021 till ny 
ersättare i kyrkofullmäktige utse Anna-Carin Flodin (Öka) anmäls. 

 
f. Avgången ersättare i kyrkofullmäktige i Carl Johans pastorat är Therese War-

berg (Öka). Ny ersättare ännu inte utsedd. 
 
 
 
§ 30. Anmälan församlingsråd i Högsbo församling 
 
Ersättare Lisbeth Eriksson (S) och Inga-Lill Femenias (S) har avsagt sig sina uppdrag. Ef-
tersom nytt församlingsråd väljs från och med 1 januari 2020 utses inga nya ersättare. 
 
 
 
§ 31. Tid för uppdrag i församlingsråden i Carl Johans pastorat 
 
Valberedningen föreslår att tid för uppdrag i församlingsråden ska vara två år, 1/1 2020–31/12 
2021. 
 
Kyrkofullmäktige beslutar 
 
att  i enlighet med valberedningens förslag, fastställa tid för uppdrag i församlings-

råden till två år, 1/1 2020–31/12 2021. 
 
 
§ 32. Val av församlingsråd i Carl Johans församling 
 
 
Kyrkofullmäktige beslutar, i enlighet med valberedningens förslag 
 
att  församlingsrådet i Carl Johans församling ska bestå av 5 ordinarie valda leda-

möter och 3 ersättare. 
 
att till ordinarie ledamöter i församlingsrådet för Carl Johans församling välja Ag-

neta Eriksson, Magnus Hermansson Adler, Per Lycke, Maria Linderås och 
Lennart Weibull. 

 
att till ersättare i församlingsrådet för Carl Johans församling välja Mauritz Palm, 

Claes I Helgesson och Ann-Christin Alexandersson. 
 
att ersättarna tjänstgör i den ordning de är uppförda i detta protokoll. 
 
att till ordförande i församlingsrådet för Carl Johans församling välja Lennart Wei-

bull. 
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§ 33. Val av församlingsråd i Högsbo församling 
 
 
Kyrkofullmäktige beslutar, i enlighet med valberedningens förslag 
 
att  församlingsrådet i Högsbo församling ska bestå av 6 ordinarie valda ledamöter 

och 4 ersättare. 
 
att till ordinarie ledamöter i församlingsrådet för Högsbo församling välja Marine 

Clarin Hellman, Anita Edman, Gustav Petersson Fernlöf, Daniel Karlberg, Vik-
tor Lund och Dan Melander. 

 
att till ersättare i församlingsrådet för Högsbo församling välja Maria Gyllenham-

mar, Yvonne Kjellström, Markus Leonsson och Joanna Saguti Said. 
 
att ersättarna tjänstgör i den ordning de är uppförda i detta protokoll. 
 
att till ordförande i församlingsrådet för Högsbo församling välja Viktor Lund. 
 
 
 
§ 34. Val av församlingsråd i Masthuggs församling 
 
 
Kyrkofullmäktige beslutar, i enlighet med valberedningens förslag 
 
att  församlingsrådet i Masthuggs församling ska bestå av 5 ordinarie valda ledamö-

ter och 3 ersättare. 
 
att till ordinarie ledamöter i församlingsrådet för Masthuggs församling välja Bo 

Bergström, K-G Fridman, Karin Opperdoes, Lena Sandberg och Anna Stenberg. 
 
att till ersättare i församlingsrådet för Masthuggs församling välja Viola Janson, 

Daniel Ulfheden och Beata Åhrman Ekh. 
 
att ersättarna tjänstgör i den ordning de är uppförda i detta protokoll. 
 
att till ordförande i församlingsrådet för Masthuggs församling välja Anna Sten-

berg. 
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§ 35. Val av församlingsråd i Oscar Fredriks församling 
 
 
Kyrkofullmäktige beslutar, i enlighet med valberedningens förslag 
 
att  församlingsrådet i Oscar Fredriks församling ska bestå av 6 ordinarie valda leda-

möter och 4 ersättare. 
 
att till ordinarie ledamöter i församlingsrådet för Oscar Fredriks församling välja 

Hans-Olof Andrén, Frida Brännström Olsson, Elisabeth Eaton, Terese Engwall, 
Lilian Stenvall och Marianne Wallgren. 

 
att till ersättare i församlingsrådet för Oscar Fredriks församling välja Mattias Hall-

berg, Sanna Brobjer, Tomas Rosenlundh och Inger Järpedal. 
 
att ersättarna tjänstgör i den ordning de är uppförda i detta protokoll. 
 
att till ordförande i församlingsrådet för Oscar Fredriks församling välja Marianne 

Wallgren. 
 
 
§ 36. Fyllnadsval kyrkorådet i Carl Johans pastorat 
 
Ersättarna i kyrkorådet, Anita Edman och Lisbeth Eriksson, har avsagt sig sina uppdrag i kyr-
korådet. 
 
Kyrkofullmäktige beslutar, i enlighet med valberedningens förslag 
 
att  välja Ann-Christin Alexandersson (S) och Birgitta Adler (S) som nya ersättare i 

kyrkorådet i Carl Johans pastorat. 
 
att kyrkorådets ersättare därmed är Anna Stenberg (Visk), Richard Brodd (Fisk), K-

G Fridman (FK), Ann-Christin Alexandersson (S), Birgitta Adler (S), Per Lycke 
(Posk) samt Nils Kaiser (Öka). 

 
att ersättarna i första hand tjänstgör för den egna gruppen och i andra hand i den 

ordning de är uppförda i detta protokoll. 
 
 
§ 37. Budget 2020 och planåren 2021–2022 
 
Kyrkoherde Anders Leitzinger föredrar ärendet genom att gå igenom viktiga delar av budget-
skrivelse och arbetsbudget 2020. 
 
Yttranden 
Gunvor Hagelberg, K-G Fridman, K-G Melin, Birgitta Adler, och Anna Stenberg yttrar sig i 
diskussionen. 
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Kyrkofullmäktige beslutar 
 
att fastställa budget för 2020 och planåren 2021–2022 i enlighet med bilaga 1. 
 
att fastställa balansbudget per 2020-12-31 i enlighet med bilaga 2. 
 
att fastställa att kyrkoavgiften förblir oförändrad för 2020, 81 öre per varje beskatt-

ningsbar hundralapp (d.v.s. 0,81%) och att samma avgift förutsätts för planåren 
2021–2022. 

 
 
§ 38. Sammanträdesdatum 2020 
 
Kyrkofullmäktiges presidium har lagt fram ett förslag till sammanträdesdatum för 2020. 
 
Kyrkofullmäktige beslutar 
 
att  datum för sammanträden 2020 blir onsdag 10 juni och onsdag 11 november. 

Tid: 18.00 och plats Carl Johans församlingshem. 
 
 
§ 39. Församlingsinstruktionen 
 
Domkapitlet har utfärdat församlingsinstruktionen för Carl Johans pastorat. 
 
Kyrkofullmäktige beslutar 
 
att  anteckna att församlingsinstruktionen utfärdats. 
 
 
§ 40. Information från kyrkoherden 
 
Kyrkoherde Anders Leitzinger informerar om besparingsprocessen framöver som bland annat 
innebär en genomlysning av verksamheter, fastigheter, organisation, tjänster och bidrag till 
andra. 
 
 
§ 41. Övriga ärenden 
 
Marine Clarin Hellman påminner om en kursinbjudan som gått ut med nyhetsbrevet från Gö-
teborgs stift. 
 
 
§ 42. Avslutning 
 
Välsignelsen läses gemensamt, ordförande Nils Kaiser tackar samtliga deltagare och förklarar 
sammanträdet avslutat. 


