
Svenska kyrkan 
TORSLAN DA-BJÖRLAN DA 
FÖRSAMLING 

Plats och tid 

Beslutande 

Ersättare 

Övriga närvarande 

Justerare 

Justeringens plats och tid 

Paragrafer 

Underskrifter 

Barnkonsekvensanalys utförd. 

ANSLAG/BEVIS 

Organ 

Sammanträde 

Anslagets uppsättande 

Anslagets nedtagande 

Protokollets förvaringsplats 

Underskrift: 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Kyrkoråd 

Sammanträdesdatum 
2022-01-31 

Digitalt sammanträde 18:30-21:00 

Gunilla Eriksson, ordförande 
Ann-Marie Ericson 

Mikael Fransson 
Lena Ferm 

Roland Hortlund 
Ulrika Thieme Högberg 

Mats Johansson 
Håkan Magnusson 

Maria N orlander 

Annika Odmyr 
Ewa Selin, kyrkoherde 

Anna Svanvik 

Henrik Rådberg 

Marita Öberg 

Marja Kallin Fransson, sekreterare 
Per Gustav Hanner § 5 a 

Ann-Marie Ericson 

Torslanda församlingsexpedition, måndag 7 februari 

Justerare: 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Kyrkorådet i Torslanda-Björlanda församling 
2022-01-31 

2022-02-07 
2022-02-28 

Torslanda-Björlanda församlings arkiv 

1 (4) 



Svenska kyrkan + 
TORSLANDA-BJÖRLANDA 
FÖRSAMLING 

§ 1 Mötets öppnande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kyrkoråd 

2022-01-31 

2 (4) 

Ordförande öppnar mötet och ber en bön. Nytt upplägg på dagordningen provas och 
kommer utvärderas efter hand. 

§ 2 Upprop 

Upprop förrättas följt av en kort presentation av ledamöter och ersättare. 

§ 3 Fastställande av dagordning 

Kyrkorådet godkänner dagordningen med följande tillägg: 
- Intervjugrupp, församlingspedagogtjänst 

- Mötesplats Amhult 
- Presentation 

§ 4 Justering samt datum för justering 

Kyrko rådet beslutar att utse Ann-Marie Ericson att justera protokollet, 7 februari 17 :30 

§ 5 Information 

a. Vision Björlanda PG Hanner lämnar rapport om gruppens arbete. Kyrkorådet 
diskuterar ärendet. 

b. Utbildning/fortbildning förtroendevalda ordförande informerar om att det finns 

olika utbildningar riktade till förtroendevalda. Två böcker Nyckel till Svenska kyrkan och 
Du är vald finns att hämta på expeditionen, gäller kyrkorådets ledamöter och ersättare. 

c. Kyrkvärdsutbildning Inbjudan har kommit till kyrkvärdsutbildning i Rättvik. Några 

kyrkvärdar har redan anmält sig till en utbildning på Helsjön. Viktigt att alla kyrkvärdar 

får samma information. 24 april kommer Charlotte Hanner föreläsa om kyrkliga 
inventarier i Björlanda kyrka. Mer information kommer. 

d. Gemensamt fortbildningsdygn för anställda och förtroendevalda planeras två gånger 
per år. Preliminärt datum 22-23 april. Inget datum bestämt för hösten. 

e. Organisation Arbetet pågår. Riskanalys ska göras. Ny organisation beräknas vara klar i 

mars. 

f. Lönekartläggning Ny metod för lönekartläggning har tagits fram från nationell nivå. 

Gällande lönekartläggning togs fram 2017 inför att församlingen blev egen enhet 2018. 

g. Personal Kyrkoherden redovisar pågående personalärenden. Avtackning av personal 
kommer ske i gudstjänsten 13 februari i Amhults kyrka, 6 mars i Torslanda kyrka och 

27 mars i Björlanda kyrka. Pierre Sund börjar som komminister i församlingen 1 mars. 

h. Arbetsmiljö Fysiska arbetsmiljöronder görs varje år. AKKA genomförs i oktober. 

Resultat kommer redovisas för kyrkorådet. 
1. Änglagården har återigen drabbats hårt av sjukskrivningar pga. Covid. 

J- Ekonomi Bokslutsarbetet pågår. Tidsplan för verksamhetsstyrning presenteras på 
kyrkorådet i februari. 

Kyrkorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Utdrags bestyrkande 
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Kyrkorådet ska utse ledamöter till arbetsutskottet. Presidiet föreslår att ytterligare en 

representant från kyrkorådet väljs in halvårsvis enligt rullande schema. 

Kyrkorådet beslutar att utse Gunilla Eriksson, Ann-Marie Ericson, Mikael Fransson 

och kyrkoherde Ewa Selin till ledamöter i arbetsutskottet. Som representant från 

kyrkorådet våren 2022 utses Lena Ferm. 

§ 7 Återbesättning av tjänster D nr: F 2022 -039, F 2022 -040 

Två personer har sagt upp sig för arbete i annan församling. 

Kyrkorådet beslutar att återbesätta båda tjänsterna, en organist och en diakon. 

§ 8 lntervjugrupp, församlingspedagog o nr: F 2021- 459 

2021-11-29, § 14 7 beslutade kyrkorådet att återbesätta tjänsten som församlingspedagog. 

Ansökningstiden går ut 24 februari och en intervjugrupp behöver tillsättas. 

Kyrkorådet beslutar att utse Mats Johansson och Karolina Odenmarck som kyrkorådets 

representanter. PG Hanner och ytterligare en pedagog ska ingå i intervjugruppen. 

§ 9 Vision Björlanda D nr: F 2021 -on 

Kyrkorådet ska fatta beslut om hur arbetet med Vision Björlanda ska fortsätta. 

Kyrkorådet beslutar att uppdra åt arbetsutskottet att ytterligare bereda ärendet. 

§ 10 Ung resurs D nr: F 2022 -042 

Intresseanmälan för Ung resurs ska vara stiftet tillhanda senast 15 februari. Budget för 

2022 finns. Församlingen ska tillhandahålla boende. Uppmaning till alla att komma med 

tips om lämplig bostad som inte är för kostsam då ungdomarna förmånsbeskattas. 

Kyrkorådet beslutar att anmäla intresse för att ta emot två personer. 

§ 11 Församlingskollekt 24 december 2021 Dnr:F2021 -os2 

Församlingskollekt togs upp till ACT på julafton. Det fanns inte beslut om 

församlingskollekt den dagen. 

Kyrkorådet beslutar att församlingskollekten 24 december 2021 ska gå till ACT. 

§ 1 2 Församlingskollekter februari-mars o nr: F 2022 -037 

Församlingskollekter är beslutade till och med januari. Frågan om kollektkommitte tas på 

kyrkorådet i februari. 

Kyrkorådet beslutar att församlingskollekterna 13 februari, 20 februari, 2 mars och 13 

mars ska gå till församlingens diakoni för ekonomiskt stöd till behövande. 

Utdrags bestyrkande 
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§ 1 3 Ändrat datum för kyrkorådet i oktober D nr: F 2021 - 379 

Kyrkorådet i oktober sammanfaller med Begravningsdelegerade och behöver flyttas. 

Kyrkorådet beslutar att kyrkorådet 24 oktober flyttas fram en vecka till 31 oktober. 

§ 1 4 Firmatecknare D nr: F 2022 -03s 

Kyrkorådet beslutade om ny firmatecknare 2021-09-27, § 123 i samband med anställning 

av ny kyrkoherde. Ingen förändring har gjorts i och med den nya mandatperioden så 

tidigare beslut förlängs enligt följande: 

Kyrkorådet beslutar att utse ordförande Gunilla Eriksson, vice ordförande Ann-Marie 

Ericson, kyrkoherde Ewa Selin och enhetschef Marja Kallin Fransson till firmatecknare 

för Torslanda-Björlanda församling, mandatperioden 2022-2025. 

Firman ska tecknas av två i förening, en förtroendevald och en tjänsteman. 

§ 1 5 Tillsättning av julkommitte 

Det har tidigare funnits en kommitte som planerat en gemensam julavslutning för 

anställda och förtroendevalda. 

Kyrkorådet beslutar att tillsätta en julkommitte. Vilka som ska ingå i kommitten beslutas 

på nästa kyrkoråd. 

§ 1 6 Övriga frågor 

A. Mötesplats Amhult kommer hålla öppet tisdag och onsdagar 10-12. 

B. Mats Johansson har önskemål om att alla ledamöter och ersättare ska få 5 minuter var 

att presentera sig på nästa sammanträde. 

§ 1 7 Mötet avslutas 

Kyrkoherden ber en bön. Ordförande förklarar mötet avslutat. 

Utdrags bestyrkande 


