
 
 
 

 

_______  _______ 

Tibro pastorat 
Sammanträdesprotokoll Tibro pastorats kyrkofullmäktige 
Sammanträdesdatum: 2022-11-09 
Plats och tid: Samlingssalen i Högåskyrkan, kl.18:40-19:30 
 
Beslutande:   
Ledamöter: 
Svante Andrén (ordförande) 
Anne-Marie Wahlström (vice ordförande) 
Liselott Nydén 
Kristina Häljestam 
Nils Broman 
Irene Söderberg 
Hampus Borg 
Mattias Johansson 
Jan Holm 
Ann Ohlsson 
Ulf Lindström 
Ann-Christine Persson (ersätter Maria Hammar) 
Marcus Kjellberg 
Kenth Wengholm 
Agneta Dahm 
Virginia Ljungqvist 
Thomas Carlsson (ersätter Agneta Olsson) 
Karin Sjölander 
Hans Dahm 
Ingrid Sundberg 
Inger Strand (ersätter Claes Jägevall) 
Eva-Maj Johansson (ersätter Tove Hagstedt) 
 
Övriga  
närvarande: Sami Kaukonen, kyrkoherde  
 Lina Dahm, sekreterare 
 Johan Skärgård, redovisningsekonom  
Elin Fredriksson, kyrkogårdschef 
 
Justering tid och plats: Högåskyrkans kansli 2022-11-09  Paragraf 23-36 
 
 
 
Sekreterare: _______________________________________________ 
  Lina Dahm 
 
 
Ordförande:________________________________________________ 
  Svante Andrén 
 
 
Justerande:________________________________________________ 
  Nils Broman    
 
 
Justerande:________________________________________________ 
  Irene Söderberg 



 
 
 

 

_______  _______ 

 
Anslag/Bevis: Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

 
Organ: Tibro pastorats kyrkofullmäktige. Sammanträdesdatum: 2022-11-09 
 
Datum för anslags uppsättande___________ Datum för nedtagande ___________ 
 
Förvaring för protokollen: Kansliet Svenska kyrkan Tibro. 
 
Underskrift 
 
_______________________________ 
Lina Dahm, kanslist 



 
 
 

 

_______  _______ 

 

KFM § 23 
Upprop 
Ordföranden förklarar sammanträdet för öppnat och hälsar ledamöterna välkomna. 
Upprop förrättas.  
 
KFM § 24 
Sammanträdets behöriga kungörande 
Sammanträdet förklaras i behörig ordning kungjort. 
 
KFM § 25 
Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns. 
 
KFM § 26 
Val av två justerare 
Att jämte ordförande justera protokollet väljs Nils Broman och Irene Söderberg. 
 
KFM § 27 
Tidpunkt för justering 
Protokollet justeras 2022-11-09 i Högåskyrkan. 
 
KFM § 28 
Budget 2023 med plan 2024–2025  
Redovisningsekonom Johan Skärgård går igenom budget 2023 med plan 2024-2025 
(bilaga 1) varefter kyrkofullmäktiges ledamöter har möjlighet att ställa frågor. 
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige att fastställa förslag till budget 2023. 
Kyrkofullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
KFM § 29 
Kyrkoavgift 2023 
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige fastställa kyrkoavgiften 2023 till 0,97 kr per 
skattekrona (exklusive stiftsavgift). 
Kyrkofullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
KFM § 30 
Taxor 2023 
Ett förslag till taxor lokalhyror, gravskötsel, sommarvatten och transporter har tagits 
fram (bilaga 2).  
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige att besluta att fastställa taxorna att gälla från 
2023-01-01. 
Kyrkofullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 



 
 
 

 

_______  _______ 

 

KFM § 31 
Fastställande av arbetsordning för kyrkofullmäktige 
Ett förslag på arbetsordning för kyrkofullmäktige i Tibro pastorat har tagits fram (bilaga 
3).  
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige att fastställa arbetsordningen. 
Kyrkofullmäktige beslutar i enlighet med kyrkorådets förslag.  
 
KFM § 32 
Svar på motion om belysning på kyrkogården 
En motion om belysning på Tibro Nya kyrkogård har inkommit. 
Motionen föreslår att det utreds vilka möjligheter det finna att belysa de stora 
gångstråken på Tibro nya kyrkogård. Motionen är daterad 2022-02-01 och är 
undertecknad av Mattias Johansson (C).  
Kyrkorådet har berett ärendet och föreslår kyrkofullmäktige att besluta att bifalla 
motionen.  
Kyrkofullmäktige beslutar i enlighet med kyrkorådets förslag, och ger kyrkorådet i 
uppdrag att genomföra beslutet. 
 
KFM § 33 
Svar på motion om Tibro pastorats hemsida 
En motion om Tibro pastorats hemsida har inkommit. 
Motionen föreslår att det på pastoratets hemsida presenteras vilka nomineringsgrupper 
samt vilka personer som är representanter i Kyrkofullmäktige och Kyrkorådet. 
Motionen är daterad 2022-02-05 och är undertecknad av Kristina Häljestam (C), Irene 
Söderberg (C) och Mattias Johansson (C).  
Kyrkorådet har berett ärendet och föreslår kyrkofullmäktige att besluta att bifalla 
motionen.  
Kyrkofullmäktige beslutar i enlighet med kyrkorådets förslag, och ger kyrkorådet i 
uppdrag att genomföra beslutet. 
 
KFM § 34 
Svar på motion om publicering på pastoratets hemsida 
En motion om publicering av protokoll på pastoratets hemsida har inkommit. 
Motionen föreslår att protokoll från kyrkofullmäktige, kyrkoråd, Tibro församlingsråd 
och Ransbergs församlingsråd ska publiceras på Tibro pastorats hemsida. Motionen är 
daterad 2022-05-10 och är undertecknad av Hampus Borg (BA).  
Kyrkorådet har berett ärendet och föreslår kyrkofullmäktige att besluta att bifalla 
motionen.  
Kyrkofullmäktige beslutar i enlighet med kyrkorådets förslag, och ger kyrkorådet i 
uppdrag att genomföra beslutet. Kyrkofullmäktige ger samtidigt kyrkorådet i uppdrag 
att besluta om hur det praktiska genomförandet av beslutet ska ske, exempelvis hur lång 
tid efter varje sammanträde som protokollen ska finnas tillgängliga på hemsidan.  
 



 
 
 

 

_______  _______ 

KFM § 35 
Övriga frågor 
Ordförande informerar om julfesten den 14 december, och ger ledamöterna i uppdrag 
att ta med en pappskiva på ca 10 x 10 cm.  
 
KFM § 36 
Sammanträdets avslutande 
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet. 
 


