
 
 

 

_______  _______ 

Tibro pastorat 
Sammanträdesprotokoll Tibro pastorats kyrkoråd 
Sammanträdesdatum: 2022-09-06 
Plats och tid: Högåskyrkans samlingssal, kl. 18:00-18:40 
 
Beslutande: 
Liselott Nydén (Ordförande) 
Nils Broman 
Anne-Marie Wahlström 
Irene Söderberg 
Mattias Johansson 
Hampus Borg 
Åse Nicklasson 
Kyrkoherde Sami Kaukonen 
Ann Ohlsson (ersätter Kristina Häljestam) 
Icke tjänstgörande ersättare:  
Marcus Kjellberg 
Agneta Dahm 
  

Övriga närvarande:                     
Elin Fredriksson Kyrkogårdschef 
Lina Dahm  Förvaltningsassistent 
 
Justering tid och plats: Högåskyrkans kansli 2022-09-06 Paragraf 87-102 
 
 
Sekreterare: _______________________________________________ 
  Lina Dahm 
 
Ordförande:________________________________________________ 
  Liselott Nydén  
 
Justerande:________________________________________________ 
  Irene Söderberg 
 
Anslag/Bevis: Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ: Tibro pastorats kyrkoråd. Sammanträdesdatum: 2022-09-06 
 
Datum för anslags uppsättande                    Datum för nedtagande 
 
Förvaring för protokollen: Kansliet Svenska kyrkan Tibro. 
 
Underskrift 
 
_______________________________ 
Lina Dahm, förvaltningsassistent  



 
 

 

_______  _______ 

KR § 87 
Inledning och upprop 
Kyrkoherden inleder sammanträdet med en betraktelse över veckans text.  
Upprop förrättas.  
 
KR § 88 
Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns med följande tillägg: 
Kyrkofullmäktiges julfest 
 
KR § 89 
Val av justerare  
Att jämte ordföranden justera protokollet väljs Irene Söderberg. 
 
KR § 90  
Föregående protokoll KR 2022-05-31 
Föregående sammanträdes protokoll noteras och läggs till handlingarna.  
 
KR § 91 
Föregående protokoll KRAU 2022-08-29 
Arbetsutskottets föregående sammanträdes protokoll noteras och läggs till 
handlingarna. 
 
KR § 92 
Information från församlingsrådet i Tibro 
Ingen information. 
 
KR § 93 
Information från församlingsrådet i Ransberg  
Ingen information 
 
KR § 94 
Anmälningsärenden 
Sami Kaukonen anmäler: 

• Anna Sunnergren har anställts på heltid som komminister och börjar sin tjänst 
2022-10-01. 

• Heléne Larsson har anställts som diakoniassistent under perioden 2022-08-08 
till 2023-06-15. 

Elin Fredriksson anmäler: 
• En säsongstjänst har förlängts från 5 månader till 8 månader. 
• Husmor kommer att arbeta deltid fram till årskiftet, framförallt med bakning 

och tillagning av soppa till soppluncher och dylikt. 
Anmälningsärendena noteras. 
 
  



 
 

 

_______  _______ 

KR § 95 
Personalsituationen 
Sami Kaukonen och Elin Fredrikson informerar om personalsituationen.  
Informationen noteras.  
 
KR § 96 

Kyrkoherden informerar 

Sami Kaukonen informerar: 
• Sommaren 2022 
• Gudstjänster på SÄBO 
• Planering för hösten 2022 
• Konfirmander 2022-23 
• Lönerevision 2022 genomförd 
• Framtagande av beredskapsplan - fortbildning för arbetslaget 
• Genomförande av utvecklingssamtal hösten 2022 
• Kerstin Pilblads avskedspredikan 9 oktober 2022 
• Pingstkyrkan rekryterar ny pastor/föreståndare på grund av pensionsavgång 
• Lokalförsörjningsplanen 
• Budgetarbete 

Informationen noteras. 
 
KR § 97 

Kyrkogårdschefen informerar 

Elin Fredriksson informerar: 
• Sommaren 2022  
• Takrenovering Ransbergs kyrka 
• Renovering kylrummet i Gravkapellet 
• Vattenläcka i Högåskyrkan (kontoren) 
• Tillgänglighet Högåskyrkan 

Informationen noteras.  
 

KR § 98 

Avslutande av bankbehörigheter 

Pastoratets löneadministration sköts sedan en tid av nationell löneservice, varför de 
tidigare lönehandläggarnas bankbehörigheter bör avslutas.  
Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet att besluta att avsluta Helena Bernviks och Åsa 
Libergs bankbehörigheter.  
Kyrkorådet beslutar enligt förslaget.  
 
  



 
 

 

_______  _______ 

KR § 99 
Förfrågan om att hyra lägenheten på Hjovägen 
Det har inkommit en förfrågan om att hyra lägenheten på Hjovägen. Om det inte 
skulle vara möjligt att hyra lägenheten önskar vederbörande få tillstånd att ställa upp 
en husvagn, exempelvis vid Östankyrke.  
Kyrkorådet har tidigare beslutat att lägenheten inte ska hyras ut.  
Arbetsutskottet ser ingen anledning att ändra det tidigare beslutet angående lägenheten 
och föreslår kyrkorådet att avslå förfrågan. 
Arbetsutskottet ser praktiska svårigheter med att upplåta en plats för husvagn och 
föreslår kyrkorådet att även denna förfrågan avslås. 
Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet att besluta att lägenheten inte ska hyras ut, och att 
ge kyrkoherden i uppdrag att avslå eventuella framtida förfrågningar. Frågan kommer 
att tas upp i lokalförsörjningsplanen.  
Kyrkorådet beslutar enligt förslaget.  
 
KR § 100 
Förändring gravskötseltjänster 
Idag erbjuds årsskötsel av gravar där gravrättsinnehavaren själv planterar. Det händer 
då att man väljer att plantera växter som kräver mycket skötsel, och det är också svårt 
att garantera att växterna överlever. 
Kyrkogårdschefen föreslår därför att man från och med 2023 inte längre ska erbjuda 
skötsel om man inte samtidigt beställer plantering.  
Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet att besluta enligt förslaget. 
Kyrkorådet beslutar enligt förslaget.  
 
KR § 101 
Kyrkofullmäktiges julfest 
Kyrkorådet beslutar att julfesten ska genomföras, och att mandatperiodens första 
julfest ska organiseras av kyrkofullmäktige, och ger kyrkoherden i uppdrag att ta 
kontakt med kyrkofullmäktiges ordförande. 
Följande år ska julfesten ordnas av, i tur och ordning, Ransbergs församlingsråd, 
Tibros församlingsråd och kyrkorådet. 
 
KR § 102 
Sammanträdets avslutande 
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.  
 
 
 
  


