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§ 1 

§ 2 

§ 3 

2021-01-25 

Mötets öppnande 
Ordförande öppnar mötet och ber en bön. 

Upprop 
Upprop förrättas. 

Fastställande av dagordning 
Kyrkorådet godkänner dagordningen med följande tillägg: 

Vikarierande kyrkoherde 

Distriktschef Amhult 
Corona (kyrkoherden informerar) 
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§ 4 Justering samt datum för justering 
Kyrkorådet beslutar att utse Inger Hermansson att justera protokollet, måndag 1 februari 18:00 

§ 5 Föregående protokoll 
Kyrkorådet beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna. 

§ 6 Anställning av assistent D nr F 2021-025 

§7 

Gullevi Fransson har varit anställd i församlingen som vikarie och timanställd inom diakoni, 
expedition och service sedan 2019. I mars 2021 har hon varit anställd i två år vilket enligt LAS 
innebär att hennes visstidsanställning övergår till tillsvidareanställning. 

Kyrkorådet beslutar att bekräfta Gullevi Franssons anställning på SO % tillsvidare fr o m 
2021-03-01 samt ytterligare 20 % visstid tom 2021-12-31 som extra resurs i expeditionen. 

Församlingskollekter 2021 D nr F 2020-305 
Kollektkommitten redovisar förslag till församlingskollekter mars - juli 2021. 

Ann -Marie Ericsson yrkar om ändrat kollektändamål den 26 juni från Räddningsmissionen till 

Stadsmissionen. Annika Odmyr yrkar bifall till yrkandet. 

Mats Johansson, Magnus Brile och Håkan Magnusson yrkar bifall till kollektkommittens förslag. 

Ordförande föreslår, då mötet hålls digitalt, att votering hålls. 

Kyrkorådet beslutar att anta kollektkommittens förslag efter omröstning med sju röster för 
kollektkommittens förslag, tre röster för Ann-Marie Ericsons yrkande och en som avstår från att 
rösta. 

Kyrkorådet uppdrar åt kollektkommitten att lämna en lista på de kollektvädjanden som inte 
kommit med denna gång. 

Kollekter vid dopgudstjänster ska gå till Abrigo, vid konfirmationsgudstjänster till församlingens 
konfirmandarbete och vid musikgudstjänster till församlingens musikverksamhet. 

Kollektändamål mars t o m juli, se nästa sida. 

Utdrags bestyrkande 
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§ 7 forts. 

§8 

§9 

14 mars 
2 april 
4 april 

25 april 
9 maj 

23 maj 
24 maj 
13 juni 
26 juni 
27 juni 

11 juli 
25 juli 

Midfastosöndagen 

Långfredag 
Påskdagen 

4 söndag i påsktid 

Bönsöndag 
Pingstdagen 
Annandag pingst 
2 söndag i trefaldighet 
Midsommardagen 
Den Helige Johannes Döpares dag 

6 söndag efter trefaldighet 
8 söndag efter trefaldighet 

Vikarierande kyrkoherde D nr F 2021-022 

2021-01-25 
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Credo 

ACT Svenska kyrkan 
ACT Svenska kyrkan 

KRIK 
Helsjöns folkhögskola 
Åh stiftsgård 
Stiftelsen Göteborgs kyrkliga stadsmission 

Församlingens diakoni 
Räddningsmissionen 
Bräcke diakoni 

Open doors 
KRIK 

Peter Heligren, tidigare kyrkoherde i Askim har tillfrågats om att vikariera som kyrkoherde 
från och med 8 februari till och med 1 september. MBL genomförs 29 januari. 

Kyrkorådet beslutar att uppdra åt arbetsutskottet att slutföra anställningen. 

Firmatecknare D nr F 2021-027 
Firmatecknare behöver utses under rekryteringen av ny kyrkoherde. 

Kyrkorådet beslutar att firmatecknare för Torslanda-Björlanda församling från och med 
2021-02-08, under förutsättning att anställning av vikarierande kyrkoherde slutförs, är: 

Förtroendevald 

Gunilla Eriksson, ordförande 
Ann-Marie Ericson, vice ordförande 

Tjänsteman 
Peter Heligren, vikarierande kyrkoherde 

Marja Kallin Fransson, enhetschef 

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

§ 10 Attestordning D nr: F 2021-026 
Förslag till attestordning redovisas. 

Kyrkorådet beslutar att godkänna attestordningen enligt följande: 

Löner: 

Personal (utom ledning) 
Ledningsgrupp 
Kyrkoherde 

Inköp, verksamhet: 

1010, 4110, 5800 

1100-2600 

5100 
5400-5500 
6210-6821 

Justerande signatur 

Attestant: 

Arbetsledare 
Kyrkoherde 

Ordf. i kyrkorådet 

Attestant: 

Kyrkoherde 

V erksamhetsansvarig 
Ordf. i kyrkorådet 

Ordf. i kyrkofullmäktige 
Enhetschef 

Utdrags bestyrkande 

Ersättare vid frånvaro: 

Kyrkoherde 
Ordf. i kyrkorådet 

Vice ordf. i kyrkorådet 

Ersättare vid frånvaro: 

Ordf. i kyrkorådet 

Kyrkoherde 

Vice ordf. i kyrkorådet 
Ordf. i kyrkorådet 
Kyrkoherde 
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§ 11 Finansutskottets uppdrag D nr: F 2020-424 

Kyrkorådet beslutar att finansutskottets uppgift är att vara beredande i ärenden som direkt berör 
placering av tillgångar, upptag av lån, framtagande av målkapital samt andra ärenden av samma 

karaktär som särskilt delegerats av kyrkorådet, men fattar inte egna beslut. 

Finansutskottet skall: 
- protokollföra sina sammanträden. 

- bestå av representanter från olika nomineringsgrupper varav minst en representant också 
ingår i arbetsutskottet. 

- Finansutskottet skall utses inom kyrkorådets ledamöter och biträdes av församlingens 

ekonom. 

Kyrkoherden kan delta på finansutskottets sammanträden. 

§ 1 2 Snacka sex med prästen D nr: F 2020-357 
Ytterligare information från Kyrkbyrån gällande sexpodden redovisas. Fråga ställs om 

verksamheten har förankrats i personalgruppen. 

Kyrkorådet uppdrar åt tfkyrkoherde att informera personalen samt att förhandla vidare med 

Kyrkbyrån. 

§ 13 Uppföljning av verksamhetsram 2020 D nr F 2019-022 
Kyrkorådet ska innan arbetet med verksamhetsram för 2022 påbörjas följa upp 
verksamhetsramen för 2020. Tf kyrkoherde redovisade resultatet för några av målen som redan 

nu går att ta fram. Nytt verktyg för verksamhetsplanering togs i bruk 2020. 

Kyrkorådet uppdrar åt verksamhetsansvariga att återkomma med resterande resultat efter att 
arbetet med verksamhetsuppföljningen har kommit igång. 

§ 14 Distriktschef i Amhult 
Distriktschefen i Amhult, Pia Blomqvist, har fått en annan tjänst och slutar efter nästan 30 år i 
Torslanda-Björlanda församling. Arbetsutskottet har varit i kontakt med en diakon som är villig 
att vikariera 50 % under ett år för att ge möjlighet till en organisationsöversyn i avvaktan på ny 
kyrkoherde. 

Kyrkorådet beslutar att uppdra åt arbetsutskottet att slutföra rekryteringen. 

§ 1 5 Rekrytering av ny kyrkoherde 

Justerand 

Plan för rekrytering samt profil behöver tas fram. En grupp tillsätts där Magnus Brile, Håkan 
Magnusson, Gunilla Eriksson, Ann-Marie Ericson, Mats Johansson och Annika Odmyr utses 
att representera kyrkorådet. 

Kyrkorådet beslutar att uppdra åt ledningsgruppen att ta fram representanter från respektive 

arbetslag. 

Utdrags bestyrkande 
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a. Ekonomi Preliminär verksamhetsuppföljning för 2020 presenteras. Resultatet har påverkats 

mycket av Corona. Bokslutsarbete pågår. 

b. Uppsägning av avtal 2022 kommer Svenska kyrkan på nationell nivå ta över 

lönehanteringen i GAS. Lönecentrat kommer även fortsättningsvis vara i Uddevalla men det 

innebär att avtalet med Göteborgs stifts servicebyrå ska sägas upp. 

c. Ung resurs Intresseanmälan om att ta emot två nya personer under kommande period har 

skickats in på arbetsutskottets uppdrag. 

d. Kyrkoherden informerar 

Personal har uppmanats att arbeta hemifrån om det är möjligt för att undvika 

smittspridning. En person har troligen smittats på arbetsplatsen. 

Viss verksamhet löper på trots Corona men i andra former. Möten sker digitalt liksom 

konfirmandarbetet. Gudstjänster spelas in. Möjlighet att öppna upp för gudstjänster 

diskuteras när vikarierande kyrkoherde är på plats. Brev från biskopen redovisas. 

Rapport från möte med vision Björlanda gällande tillgång av lokaler i nya området. 

e. Ordförande informerar 

Övrig information saknas. 

Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen. 

§ 1 7 Övrig fråga 
Förslag från kyrkorådsledamot om att församlingen använder så kallatfaifarssystem vid 
lönesättning. 

Kyrkorådet beslutar att uppdra åt arbetsutskottet att beredning ärendet. 

§ 1 8 Mötet avslutas 
Tfkyrkoherden håller en kort andakt. Ordförande förklarar mötet avslutat. 

¼tf) /nc__ 
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Justerand~ signatur Utdrags bestyrkande 


