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Tibro pastorat 
Sammanträdesprotokoll Tibro pastorats kyrkoråd 
Sammanträdesdatum: 2022-10-11 
Plats och tid: Högåskyrkans samlingssal, kl. 18:00-19:10 
 
Beslutande: 
Liselott Nydén (Ordförande) 
Kristina Häljestam (Vice ordförande) 
Nils Broman 
Anne-Marie Wahlström 
Mattias Johansson 
Hampus Borg 
Åse Nicklasson 
Kyrkoherde Sami Kaukonen 
Ann Ohlsson (ersätter Irene Söderberg) 
Icke tjänstgörande ersättare:  
Marcus Kjellberg 
Agneta Dahm 
  

Övriga närvarande:                     
Elin Fredriksson Kyrkogårdschef 
Lina Dahm  Förvaltningsassistent 
Johan Skärgård Redovisningsekonom (§ 103-106) 
 
Justering tid och plats: Högåskyrkans kansli 2022-10-11 Paragraf 103-122 
 
 
Sekreterare: _______________________________________________ 
  Lina Dahm 
 
Ordförande:________________________________________________ 
  Liselott Nydén  
 
Justerande:________________________________________________ 
  Hampus Borg 
 
Anslag/Bevis: Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ: Tibro pastorats kyrkoråd. Sammanträdesdatum: 2022-10-11 
 
Datum för anslags uppsättande                    Datum för nedtagande 
 
Förvaring för protokollen: Kansliet Svenska kyrkan Tibro. 
 
Underskrift 
 
_______________________________ 
Lina Dahm, förvaltningsassistent  



 
 

 

_______  _______ 

KR § 103 
Inledning och upprop 
Kyrkoherden inleder sammanträdet med en betraktelse över veckans text.  
Upprop förrättas.  
 
KR § 104 
Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns med följande ändringar:  
Punkt 14 utgår 
 
KR § 105 
Val av justerare  
Att jämte ordföranden justera protokollet väljs Hampus Borg. 
 
KR § 106 
Budget 2023 med plan 2024-2025 
Johan Skärgård redogör för ett förslag till budget 2023.  
Kyrkorådet ställer sig bakom förslaget och föreslår kyrkofullmäktige att fastslå budget 
2023 med plan 2024-2025.  
 
KR § 107 
Kyrkoavgift 2023 
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige att kyrkoavgiften 2023 ska vara oförändrad, 
0,97 kr per skattekrona (exklusive stiftsavgift). 
 
KR § 108 
Föregående protokoll KR 2022-09-06 
Föregående sammanträdes protokoll noteras och läggs till handlingarna.  
 
KR § 109 
Föregående protokoll KRAU 2022-10-03 
Arbetsutskottets föregående sammanträdes protokoll noteras och läggs till 
handlingarna. 
 
KR § 110 
Information från församlingsrådet i Tibro 
Sami Kaukonen informerar från församlingsrådet i Tibro.  
Informationen noteras.  
 
KR § 111 
Information från församlingsrådet i Ransberg  
Sami Kaukonen informerar från församlingsrådet i Ransberg.  
Informationen noteras.  
 
  



 
 

 

_______  _______ 

KR § 112 
Anmälningsärenden 
Sami Kaukonen anmäler: 
• Beslut om företagsleasingavtal på 36 månader på en bil till 

församlingsverksamheten 

Elin Fredriksson anmäler: 
• Förlängning av avtal med veteranpoolen 
Anmälningsärendena noteras. 
 
KR § 113 
Personalsituationen 
Sami Kaukonen och Elin Fredrikson informerar om personalsituationen.  
Informationen noteras.  
 
KR § 114 

Kyrkoherden informerar 

Sami Kaukonen informerar: 
• Konfirmander 2022 

• Kerstin Pilblads avskedspredikan 9 oktober 2022 

• Arbetet med lokalförsörjningsplan 

• Arbetsgivarutfästelse avseende körlängdsersättning 
Informationen noteras. 
 
KR § 115 

Kyrkogårdschefen informerar 

Elin Fredriksson informerar: 
• Slutbesiktning av taket på Ransbergs kyrka är delvis färdig.  
• Kylrumsrenoveringen pågår. 
• Larmsystemet i Ransbergs församlingshem är utbytt. 
Informationen noteras.  
 

KR § 116 

Taxor 2023 

Ett förslag till ny prislista för 2023 har tagits fram.  
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige att fastslå prislistan. 

 

KR § 117 
Arbetsordning kyrkofullmäktige 
Ett förslag på arbetsordning för kyrkofullmäktige i Tibro pastorat har tagits fram 
(biläggs protokollet).  
Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet att föreslå kyrkofullmäktige att fastställa 
arbetsordningen. 
Kyrkorådet beslutar enligt förslaget.  
 
  



 
 

 

_______  _______ 

KR § 118 
Motion om publicering på pastoratets hemsida 
En motion om publicering av protokoll på pastoratets hemsida har inkommit och 
lämnats till kyrkorådet för beredning. Arbetsutskottet ser positivt på att göra 
protokollen mer tillgängliga för allmänheten.  
Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet att föreslå kyrkofullmäktige att besluta att bifalla 
motionen.  
Kyrkorådet beslutar enligt förslaget.  
 
KR § 119 
Ransbergskniven, donation 
Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet att besluta att ta emot donationen av den så 
kallade ”Ransbergskniven” och att den ska föras in i inventarieförteckningen i 
Ransbergs församling.  
Kyrkorådet beslutar enligt förslaget.  
 
KR § 120 
Utlåning av Ransbergskniven 
Tibro museum har uttryckt en önskan om att skapa en ”miniutställning” kring 
Ransbergskniven, som skulle ingå i den permanenta utställningen.  
Församlingsrådet i Ransberg har ställt sig positiva till att kniven ska lånas ut till 
museet.  
Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet att besluta att kniven ska lämnas till Tibro museum 
som ett långtidslån. 
Kyrkorådet beslutar enligt förslaget.  
 
KR § 121  
Återbesättning av tjänst 
En helårsanställd kyrkogårdsarbetare kommer att gå i pension 2022-12-31 och en 
återbesättningsprövning ska göras.  
Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet att besluta att återbesätta tjänsten.  
Kyrkorådet beslutar enligt förslaget.  
 
KR § 122 
Sammanträdets avslutande 
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.  
 
 
 
  


