
 
 

 

_______  _______ 

Tibro pastorat 
Sammanträdesprotokoll Tibro pastorats kyrkoråd 
Sammanträdesdatum: 2022-12-13 
Plats och tid: Högåskyrkans samlingssal, kl. 18:00-18:45 
 
Beslutande: 
Liselott Nydén (Ordförande) 
Kristina Häljestam (Vice ordförande) 
Nils Broman 
Irene Söderberg 
Mattias Johansson 
Hampus Borg 
Åse Nicklasson 
Kyrkoherde Sami Kaukonen 
Marcus Kjellberg (ersätter Anne-Marie Wahlström) 
Icke tjänstgörande ersättare:  
Agneta Dahm 
Ann Ohlsson 
  

Övriga närvarande:                     
Lina Dahm  Förvaltningsassistent 
 
Justering tid och plats: Högåskyrkans kansli 2022-12-13 Paragraf 123-142 
 
 
Sekreterare: _______________________________________________ 
  Lina Dahm 
 
Ordförande:________________________________________________ 
  Liselott Nydén  
 
Justerande:________________________________________________ 
  Kristina Häljestam 
 
Anslag/Bevis: Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ: Tibro pastorats kyrkoråd. Sammanträdesdatum: 2022-12-13 
 
Datum för anslags uppsättande                    Datum för nedtagande 
 
Förvaring för protokollen: Kansliet Svenska kyrkan Tibro. 
 
Underskrift 
 
_______________________________ 
Lina Dahm, förvaltningsassistent  



 
 

 

_______  _______ 

KR § 123 
Inledning och upprop 
Kyrkoherden inleder sammanträdet med en betraktelse.  
Upprop förrättas.  
 
KR § 124 
Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns med följande ändringar:  
Informationsärende om inköp av eltruck tillkommer. 
 
KR § 125 
Val av justerare  
Att jämte ordföranden justera protokollet väljs Kristina Häljestam. 
 
KR § 126 
Föregående protokoll KR 2022-10-11 
Föregående sammanträdes protokoll noteras och läggs till handlingarna.  
 
KR § 127 
Föregående protokoll KRAU 2022-12-05 
Arbetsutskottets föregående sammanträdes protokoll noteras och läggs till 
handlingarna. 
 
KR § 128 
Information från församlingsrådet i Tibro 
Sami Kaukonen informerar från församlingsrådet i Tibro.  
Informationen noteras.  
 
KR § 129 
Information från församlingsrådet i Ransberg  
Sami Kaukonen informerar från församlingsrådet i Ransberg.  
Informationen noteras.  
 
KR § 130 
Anmälningsärenden 
Sami Kaukonen anmäler: 
Den tills vidare-tjänst som blir ledig då en kyrkogårdsarbetare går i pension vid 
årsskiftet kommer att tillsättas med Magnus Gustavsson, som i nuläget vikarierar för 
Per Kylebäck.   
Anmälningsärendena noteras. 
 
KR § 131 
Personalsituationen 
Sami Kaukonen informerar om personalsituationen.  
Informationen noteras.  
 
  



 
 

 

_______  _______ 

KR § 132 

Kyrkoherden informerar 

Sami Kaukonen informerar: 
• Allhelgonahelgen 2022 
• Välkomnande av Anna Sunnergren på första advent 
• Julmarknad på andra advent 
• Tibroklappen/ Tibrogåvan 
• Jul i Gemenskap 
• Ekumenisk musikgudstjänst 6 januari 2023 
• Lokalförsörjningsplan 

Informationen noteras. 
 
KR § 133 

Kyrkogårdschefen informerar 

Elin Fredriksson är inte närvarande men informerar genom kyrkoherden: 
• Renoveringen i gravkapellet är färdig 
• KAE-ärendet angående kyrktaket i Ransberg är avslutat 
• Elstöld i elskåp i Ransberg – ingen ökad förbrukning verkar ha skett. Ärendet är 

polisanmält. 
• Skadegörelse av toaletter vid Ransberg kyrka, även där är polisanmälan gjord 

och dörrarna kommer vara låsta. 
Informationen noteras.  
 

KR § 134 

Tillgänglighetsanpassning Högåskyrkan 

Bygglovsansökan för ombyggnationen av Högåskyrkan har godkänts.  
Arbetsutskottet ställer sig positivt till att genomföra ombyggnationen, men föreslår 

kyrkorådet att besluta att man ska avvakta med beslut om genomförande till dess att 

lokalförsörjningsplanen är antagen. 

Kyrkoherden framför farhågor om att man inte kommer hinna påbörja 

ombyggnationen innan bygglovet slutar gälla om man inväntar lokalförsörjningsplanen 

och menar att de frågor som besvaras av lokalförsörjningsplanen inte påverkar beslutet 

om tillgänglighetsanpassningen, men gör inget yrkande.  

Kyrkorådet beslutar enligt förslaget. 

 

KR § 135 
Förflyttning av medel från placeringskonto Handelsbanken till kyrkkontot 
Pastoratet har ett placeringskonto på Handelsbanken, med en behållning på strax över 
1 000 000 kr. Räntan har länge varit 0,00 %, men har nyligen höjts till 1,25 %. Detta 
kan jämföras med kyrkkontot där räntan för närvarande är 2,75 %. 
Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet att avsluta placeringen på Handelsbanken och 
istället placera medlen på kyrkkontot på Swedbank, och att sedan avsluta pastoratets 
engagemang i Handelsbanken.  
Kyrkorådet beslutar enligt förslaget.  
  



 
 

 

_______  _______ 

KR § 136 
Avslutande av konto i Nordea 
Tibro pastorat har konto i Nordea med saldo 0 kr.  
Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet att avsluta kontot och därmed pastoratets 
engagemang i Nordea.  
Kyrkorådet beslutar enligt förslaget.  
 
KR § 137 
Avslutande av konto i Länsförsäkringar bank 
Tibro pastorat har konto i Länsförsäkringar med saldo 0 kr.  
Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet att avsluta kontot och därmed pastoratets 
engagemang i Länsförsäkringar bank.  
Kyrkorådet beslutar enligt förslaget.  
 
KR § 138 
Avslutande av konto i SEB 
Tibro pastorat har konto i SEB med saldo 0 kr.  
Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet att avsluta kontot och därmed pastoratets 
engagemang i SEB.  
Kyrkorådet beslutar enligt förslaget.  
 
KR § 139 
Bankbehörighet 
Ekonom Andreas Drottz som arbetar på löneservice behöver tilldelas behörigheter i 
internetbanken.  
Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet att besluta att tilldela Andreas Drottz nödvändiga 
behörigheter i internetbanken.  
Kyrkorådet beslutar enligt förslaget.  
 
KR § 140 
Sammanträdestider 2023 
Ett förslag på sammanträdestider för 2023 har tagits fram. 
Arbetsutskottet fastställer förslaget.  
 
KR § 141 
Inköp av eltruck 
Sami Kaukonen informerar: 
En ny eltruck behöver köpas in till kyrkogården. Investeringskostnaden (196 250 kr) 
belastar till den största delen begravningsverksamheten, men avskrivningskostnader 
under sju år kommer att belasta församlingsverksamheten med ca 8000 kr. Eftersom 
maskinerna används i flera verksamheter fördelas dock en del av kostnaden mot 
församlings- och serviceverksamheten.  
Informationen noteras. 
 
KR § 142 
Sammanträdets avslutande 
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.  


