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INLEDNING 

Sidå 1 

Inledning 

Tibrö påstöråt å r geögråfiskt identiskt med Tibrö kömmun öch bestå r åv två  fö rsåmlingår: Tibrö öch 

Rånsberg. Påstöråtet (med cirkå 7000 medlemmår) hår tre kyrkör, ett kåpell såmt lökåler fö r 

fö rsåmlingsverksåmhet. 

Fö rsåmlingårnås grundlå ggånde uppgift å r ått firå gudstjå nst, bedrivå undervisning såmt utö vå diåköni öch 

missiön. Kyrköfullmå ktige å r årbetsgivåre fö r åll persönål, öch hår det ö vergripånde ekönömiskå ånsvåret 

fö r verksåmheten. Påstöråtet å r sedån flerå å r ånslutet till GAS, gemensåmt ådministråtivt stö d, vilket 

innebå r håndlå ggningshjå lp rö rånde det pråktiskå årbetet gå llånde bökfö ring, bökslut öch budget. Sedån 1 

åpril 2022 hånterås lö nefrå gör fö r påstöråtet genöm Centret fö r Lö neservice söm drivs åv Svenskå Kyrkån 

nåtiönellt. Dettå ådministråtivå stö d skå ses söm stö dfunktiöner söm i såmårbete med det lökålå kånsliet 

mö jliggö r fö r påstöråtet ått utö vå den grundlå ggånde uppgiften. 

 

Cövid19-påndemin hår i stör utstrå ckning prå glåt öch på verkåt verksåmheten under de senåste å ren. A r 

2022 hår i det åvseendet vårit nå göt åv en nystårt. Verksåmheten hår fö rå ndråts öch utvecklåts genöm 

påndemin- öch visså fö rå ndringår tås med in i fråmtiden. Svenskå Kyrkåns verksåmhet å r åv så dån årt ått 

fö rå ndringår, ömpriöriteringår öch nysåtsningår stå ndigt på gå r.  

 

De senåste å rens ekönömiskå ånålys hår vårit tå mligen bister.  Tibrö påstöråt, liksöm Svenskå Kyrkån i stört, 

stå r i nå rtid infö r en situåtiön söm innebå r kråftigt minskåde intå kter. Den frå mstå fårån å r inte åktivå 

uttrå den utån ållå må nniskör söm åldrig blir medlemmår. Då rfö r bö r årbete kring döpet priöriterås.  

Hö g inflåtiön, lå gkönjunktur, på gå ende krig i Euröpå öch örö kring energifö rsö rjningen å r fåktörer söm med 

stör sånnölikhet kömmer ått på verkå ekönömin kömmånde å r. 

Gå llånde påstöråtets egen energifö rsö rjning hår ett fö rdelåktigt åvtål med bundet pris kunnåt tecknås söm 

gå ller till 2025. 

En del i den lå ngsiktigå ekönömiskå ånålysen å r öckså  fråmtågåndet åv en lökålfö rsö rjningsplån (LFP) i 

påstöråtet. Dettå å r ett årbete vårje påstöråt må ste genömfö rå. I budget 2023 finns 225tkr åvsåttå fö r 

könsultköstnåder fö r ått tå fråm en LFP fö r Tibrö påstöråt. Plånen å r ett redskåp fö r ått lå ngsiktigt 

så kerstå llå ått Tibrö påstöråt hår tillgå ng till de lökåler söm behö vs fö r ått genömfö rå den grundlå ggånde 

uppgiften.  

Utifrå n tidigåre gjördå ömvå rldsånålyser vet vi ått Tibrö påstöråt hår ått verkå söm kyrkå i en kömmun då r 

fler må nniskör å n i en jå mfö rbår kömmun lever i stör ekönömisk utsåtthet, öch ått årbetslö sheten öch 

bidrågsberöendet å r hö gre å n genömsnittet. Jå mfö relsevis må ngå bårn (0-19 å r) i Tibrö lever i en fåmilj då r 

inkömster öch bidråg inte rå cker till det nö dvå ndigå.  

Tibrö påstöråt å r i en fås åv ömstå llning söm gö r det mö jligt fö r öss ått vårå kyrkå i Tibrö öch Rånsbergs 

fö rsåmlingår öckså  i en fråmtid söm fråmstå r söm ekönömiskt mycket öså ker. Neddrågning åv tjå nster hår 

skett. En prå sttjå nst hå lls förtsått våkånt. Dessutöm hår verksåmhetsbudgeten genömgå tts nögå. Justeringår 
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hår gjörts i å skånden fö r ått nå  stö rre körrelåtiön mellån å skånde öch utfåll. Med dettå årbete söm grund 

lå ggs fö r å r 2023 en budget söm å r i bålåns. 

 

I en tid söm krå ver priöritering å r det viktigt ått vå gå vå ljå vå g.  Då rfö r bö r såtsningen inöm ungdöms- öch 

könfirmåndverksåmheten på  ått helå verksåmheten skå vårå ”verkligt köstnådsfri” vårå priöriteråd öckså  i 

förtså ttningen. Svenskå Kyrkåns verksåmhet bö r vårå köstnådsfri, så  ått vi erbjuder mö tesplåtser fö r ållå 

å ldrår då r individens ekönömiskå situåtiön inte på verkår mö jligheten ått vårå delåktig i kyrkåns 

verksåmhet. 

Guds grå nslö så kå rlek å r ursprunget fö r det vi å stådkömmer, öch vå rt ö vergripånde må l å r då rfö r ått ållå 

må nniskör skå kunnå upplevå dennå kå rlek. 

 

Det blir öckså  ållt viktigåre ått funderå ö ver hur vi kömmunicerår vå r verksåmhet utå t. Svenskå Kyrkån i 

Tibrö bedriver en genuin öch brå verksåmhet men öm det ömkringliggånde såmhå llet å r ömedvetet öm 

dettå, då  kån vi inte fö rå såmtål öm ”nyttån” med ått vårå medlem i Svenskå Kyrkån. Och dettå såmtål å r ett 

såmtål söm blir viktigåre fö r vårje å r söm gå r. 

 

2021 utfå rdådes en ny fö rsåmlingsinstruktiön fö r Tibrö påstöråt. Då r fåstslå s de kömmånde å rens 

utvecklingsömrå den: 

1. Döpet söm en livslå ng gå vå 

2. En verkligt köstnådsfri verksåmhet 

3. Kömmunikåtiön öch synlighet 

Fö rsåmlingsinstruktiönen å r påstöråtets grundlå ggånde teölögiskå dökument- öch så tter råmårnå fö r 

verksåmheten. Den budget söm lå ggs infö r 2023 skå då rfö r rimmå med innehå llet i 

fö rsåmlingsinstruktiönen. 

 

Fö rutså ttningårnå fö r fråmtidens kyrkå skåpår vi inte i en ökå nd fråmtid - utån nu. Och vi trör på  en Gud 

söm kömmer öss till mö tes frå n fråmtiden. 

 

Tibrö 28 september 2022 

Såmi Kåukönen 

Kyrköherde 
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Budgetfö rutså ttningår 

Budgeten å r upprå ttåd i enlighet med gå llånde bestå mmelser i kyrköördningen. I kyrköördningen ånges 

ått ”fö rsåmlingen skåll hå en göd ekönömisk hushå llning i sin verksåmhet” såmt ått ”fö rsåmlingen skåll hå 

en ekönömisk stå llning söm utgö r en betryggånde buffert fö r ekönömiskå fö rutså ttningår. 

MÅLKAPITAL 

Kyrköördningen ånger öckså  ått kyrköfullmå ktige skåll fåststå llå ett lå ngsiktigt må l fö r det egnå kåpitålets 

störlek. Kyrköfullmå ktige i Tibrö beslutåde 2018-05-09 öm ett må lkåpitål på  20 mkr. 

KYRKOAVGIFT 

Under å r 2023 erhå ller fö rsåmlingår öch påstöråt kyrköåvgift på  grundvål åv den kömmunålt 

beskåttningsbårå inkömsten fö r beskåttningså ret 2021. Avgiften söm erhå lls åvser ett berå knåt fö rskött fö r 

2023 såmt slutåvrå kning fö r 2021. 

Kyrköfullmå ktige i Tibrö påstöråt/fö rsåmling beslutår öm lökål kyrköåvgift. Skårå stift beslutår öm regiönål 

kyrköåvgift. 

Kyrköåvgiften fö reslå s till 0,97 kr per skåttekrönå (exklusive stiftsåvgift).  

BEGRAVNINGSAVGIFT 

Allå söm å r fölkbökfö rdå i Sverige öch hår en kömmunålt beskåttningsbår fö rvå rvsinkömst betålår 

begråvningsåvgift. Riksdågen hår beslutåt öm en enhetlig begråvningsåvgift. Nivå n på  åvgiften fåststå lls åv 

Kåmmårköllegiet. 

Genöm ått regelverket öm enhetlig begråvningsåvgift fö r Svenskå kyrkån hår få tt fullt genömslåg frå n öch 

med 2017 hår delår åv metöden fö r ått budgeterå fö r begråvningsverksåmhetens intå kter öch köstnåder 

fö rå ndråts. Nå gön specifik åvgiftssåts skå inte berå knås utån fökus å r på  ått gö rå berå kningår åv den budget, 

köstnådsunderlåg fö r begråvningsverksåmheten söm skå råppörterås in till Kåmmårköllegiet viå KOB. 

Tibrö påstöråt budgeterår en intå kt viå begråvningsåvgiften med 6 624 tkr fö r ått tå ckå 

begråvningsverksåmhetens köstnåder. 

EKONOMISK UTJÄMNING 

Det inömkyrkligå utjå mningssystemet hår till uppgift ått gö rå det mö jligt fö r Svenskå kyrkån ått bedrivå 

verksåmhet i helå låndet. Utjå mningssystemet innebå r ått visså påstöråt eller fö rsåmlingår tillfö rs medel 

medån åndrå betålår till systemet. 

Tibrö påstöråt berå knås under å r 2023 betålå 7 tkr till utjå mningssystemet. 
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UTDELNING FRÅN PRÄSTLÖNETILLGÅNGAR 

Prå stlö netillgå ngårnå fö rvåltås åv egendömsnå mnden i Skårå stift öch utgö rs åv skögs- öch 

jördbruksfåstigheter såmt kåpitålplåceringår. Hå lften åv den å rligå åvkåstningen gå r till fö rsåmlingår öch 

påstöråt söm hår åndelår i desså tillgå ngår.  

Tibrö påstöråt hår 2,35 åndelår i prå stlö netillgå ngårnå öch utdelningen å r 2023 berå knås i budget till 588 

tkr. 

PERSONALBUDGET 

I 2023 å rs budget fö rdelås såmtligå persönålköstnåder på  de verksåmheter då r respektive ånstå lld årbetår. 

Antål ånstå lldå, i vårierånde tjå nstgö ringsgråd, å r 33 persöner, våråv 1 tjå nst å r våkånt i dågslå get. 

Persönålköstnåder utgö r cå 68 % åv verksåmhetens köstnåder. 

Budgeteråde medel åvseende utbildning fö r persönål ingå r med 159 tkr öch fö r fö rtröendevåldå 11 tkr. 

Beslut öm persönålfrå mjånde å tgå rder öch fö retågshå lsövå rd/friskvå rd tögs å r 2007. Frå n öch med å r 2021 

hår påstöråtet ett så  kållåt råmåvtål med en extern åktö r. 

Vårje ånstå lld få r ett bidråg till fysisk åktivitet möt inlå mnånde åv kvittö på  upp till 2 000 kr/persön öch å r. 

Frå n öch med hö sten 2012 få r persönålen trå nå en timme i veckån på  årbetstid i nå gön åv Skåtteverkets 

upptågnå åktiviteter i örgåniseråd förm. Budgeteråde medel till friskvå rd å r å r 2022 60 tkr öch 

persönålfrå mjånde å tgå rder årrångeråde åv ”trivselgruppen” å r 40 tkr.  

Under å r 2023 förtså tter såtsningen på  årbetsmiljö n i köntörsmiljö er i Hö gå skyrkån. 

Nuvårånde lö neåvtål å r gå ller t.ö.m. 2023-03-31.  

Utrymme fö r lö neö kningår å r 2023 å r budgeteråd till 3,2 %. 

I plånbudget fö r å r 2024-2025 hår lö neö kning berå knåts med 3 %. 

De lågstådgåde söciålå åvgifternå berå knås uppgå  till 31,42%. 

Den så rskildå lö neskåtten berå knås till 24,26%. 

Avtålsenligå söciålå åvgifter mötsvårår 30,3 % åv lö nesummån. 

Avtålsenligå pensiönsåvgifter mötsvårår 5,3 % åv lö nesummån. 

Pensiönspremien å r 4,5% på  lö nedelår upp till 7,5 inkömstbåsbelöpp öch 30% på  lö nedelår ö ver 7,5 

inkömstbåsbelöpp. 

Inkömstbåsbelöppet fö r å r 2022 å r 71 000 kr öch kömmer sånnölikt ått ö kå fö r 2023 eftersöm 

inkömstbåsbelöpp justerås vårje å r.  
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Prå ster: Kyrköherden hår huvudånsvåret öch ledning fö r åll persönål. I fö rsåmlingsårbetet finns ytterligåre 

tre kömministertjå nster, våråv en å r våkånt öch på  sikt kömmer ått vårå fö remå l fö r en 

å terbeså ttningsutredning. 

Diåkön: Tibrö påstöråt hår en heltidsånstå lld diåkön. Diåkönen årbetår i helå påstöråtet. Fröm Måj 2022 

uppehå lls tjå nsten åv en vik. diåköniåssistent, men kömmer enligt plån ått innehås åv ördinårie diåkön fröm 

juni 2023. 

Kyrkömusiker: I påstöråtet årbetår tre musiker (en örgånist öch två  kåntörer).  

Persönål i bårn- öch ungdömsverksåmheten: I bårn- öch ungdömsverksåmheten årbetår tre medårbetåre 

heltid (en fö rsåmlingspedågög öch två  fritidsledåre).  

Persönål på  kånsliet: Tibrö påstöråt hår tre ånstå lldå på  heltid söm årbetår med ådministråtiön; en persön 

på  påstörsexpeditiönen (införmåtö r) såmt två  ånstå lldå söm hånd hår ekönömi- öch persönålådministråtiön 

såmt begråvningsverksåmhet (åssistent såmt fö rvåltningsåssistent).  

Kyrkögå rdsfö restå ndåre/kyrkögå rdschef: Tibrö påstöråt hår en kyrkögå rdschef på  100 %. 

Kyrkvåktmå ståre: I Tibrö påstöråt finns fö ljånde våktmå stårtjå nster: tre heltider öch en lökålvå rdåre 50 %.    

Kyrkögå rdspersönål: På  kyrkögå rden årbetår tre heltider öch å terkömmånde så söngsånstå lldå. 
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INFLATION 

Må let fö r penningpölitiken å r enligt Riksbånken ått ”upprå tthå llå ett fåst penningvå rde”. Riksbånkens 

tölkning åv dettå må l å r ått inflåtiönen skå vårå lå g öch ståbil. Riksbånkens må l å r ått hå llå inflåtiönen kring 

2 %. 

I plånbudget fö r 2024-2025 hår externå köstnådspöster rå knåts upp med 3 % öch persönålköstnåder med 

3 %. 

 

AVSKRIVNINGAR OCH INTERNRÄNTA 

Avskrivningår på  fåstigheter öch ånlå ggningår öch måskiner öch inventårier hår budgeteråts med 1 047 tkr 

öch internrå ntå med 101 tkr. 

Internrå ntå berå knås i Tibrö påstöråt på  såmtligå investeringår öch det uppskåttåde vå rdet på  den 

genömsnittligå repörå ntån å r 0,25 % +/-. 

BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN  

Huvudmånnens uppgift å r ått vå rdå öch underhå llå kyrkögå rdårnå, ånördnå öch hå llå tillrå ckligt åntål 

gråvplåtser, beköstå visså trånspörter, skö tå gråvså ttning, hå llå persönål, byggnåder öch ö vrigt söm behö vs 

fö r verksåmheten. Skö tsel åv gråvår belåstår endåst begråvningsverksåmheten nå r det gå ller å ldre 

gråvskö tselåvtål (tecknåde fö re å r 2000). I begråvningsverksåmheten ingå r öckså  skö tsel öch underhå ll åv 

å ldre kulturhistöriskt vå rdefullå gråvår. 

Begråvningsverksåmhetens persönålköstnåder uppgå r till 3 817 tkr. 

Begråvningsverksåmhetens åndel åv gemensåm ådministråtiön uppgå r till 869 tkr. 

INVESTERINGSBUDGETEN 

De investeringår söm å r berå knåde fö r budget 2023 specificerås i investeringsbudgeten (se sid 29). 
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Verksåmhetsplån  

Det finns tötålt fem verksåmhetsömrå den. Tre åvser kå rnverksåmhet – grundlå ggånde uppgift, styrning öch 

ledning såmt stö djånde verksåmhet. De ö vrigå två  å r ö vrig kyrklig verksåmhet öch begråvningsverksåmhet, 

verksåmhet söm öftå utfö rs inöm Svenskå kyrkån men söm inte å r ett kråv enligt kyrköördningen. 

Vårje verksåmhetsömrå de hår delåts upp i ölikå verksåmheter efter de behöv söm påstöråtet/fö rsåmlingen 

hår åv ekönömisk införmåtiön. 
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Grundlå ggånde uppgift 

VERKSAMHETSGEMENSAMT 

Fö r å r 2023 erhå ller Tibrö påstöråt kyrköåvgift på  grundvål åv den kömmunålt beskåttningsbårå inkömsten 

fö r beskåttningså ret 2021. Avgiften söm erhå lls åvser ett berå knåt fö rskött fö r å r 2023 såmt slutåvrå kning 

fö r å r 2021. 

 

1010-1060 VERKSAMHETSGEMENSAMT 

(TKR) INTÄKTER KOSTNADER RESULTAT 

Kyrkoavgift  14 726  14 726 

Särskild ekonomisk utjämning 7  7 

Utdelning från prästlönetillgångarna 588  588 

Övr. verksamhetskostnader  -105 -105 

Vht 1060 – Verksamhetsservice – gemensamma inköp  -260 -260 

 

GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR 

Vi firår gudstjå nst vårje sö n- öch helgdåg i påstöråtet, i enlighet med kyrköördningen öch gå llånde 

fö rsåmlingsinstruktiön. Söm regel firås en gudstjå nst i vårje fö rsåmling. Cå fem helgdågår per å r 

såmmånlyses gudstjå nsten till nå gön åv fö rsåmlingårnås kyrkör. 

Musikverksåmheten å r en centrål del åv påstöråtets gudstjå nstliv. Musikgudstjå nster firås under helå å ret. 

Verksamhetens mål 

• Gudstjå nsten å r centrål i fö rsåmlingens liv. Vå rt må l å r ått ållå verksåmheter kån mö tås i 

gudstjå nsten. Vå r ö vertygelse å r ått ållå må nniskör kån nå rmå sig Gud precis söm de å r. 

• Vå rt må l å r ått ållå må nniskör skå kå nnå sig vå lkömnå öch kunnå deltå i gudstjå nsten utifrå n sin 

egen lå ngtån öch sinå egnå fö rutså ttningår. Gudstjå nsten skå månifesterå Guds grå nslö så kå rlek till 

vårje individ. Då rfö r å r det viktigt ått gudstjå nsten åktivt sö ker inkluderå ållå, såmt ått ölikå typer 

åv gudstjå nster firås fö r ått mö tå ölikå behöv. 
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Målet ska nås genom att 

• Vi firår gudstjå nst så vå l helg söm vårdåg. Vi vill knytå ålltmer åv vårdågsverksåmheten i 

Hö gå skyrkån till de vårdågsgudstjå nster söm firås; vårdågsmå ssån på  önsdågskvå llår såmt 

örgelfrukösten på  törsdågårnå. 

• Fö r ått synliggö rå bårnens röll i gudstjå nsten bö rjåde vi hö sten 2021 firå en så rskild 

fåmiljegudstjå nst under rubriken Afternöön church söm firås nå grå gå nger per termin. Könceptet 

bestå r åv en kört gudstjå nst såmt såmvårö kring lågåd måt. Dessutöm förtså tter den så rskildå 

såtsningen på  gudstjå nst öch måt i Rånsberg vid nå grå tillfå llen per termin. Med bö rjån hö sten 

2022 kömpletterås dettå med en såtsning på  ”fåmiljekvå llår” i Rånsbergs kyrkå nå grå 

vårdågskvå llår öm å ret med gemenskåp, må ltid öch gudstjå nst. 

• Vi vill åktivt bjudå in ideellå, öåvsett å lder, ått vårå med öch hjå lpå till i gudstjå nsten. 

• Vi förtså tter ått ledå det ekumeniskå årbete söm gö r det mö jligt fö r öss ått öckså  firå gudstjå nst på  

kömmunens å ldreböenden. 

• Den uppskåttåde såtsningen på  tiö musikgudstjå nster under sömmåren under rubriken ”Musik i 

sömmårkvå ll” å terkömmer å ven 2023. 

• Påstöråtets kö rverksåmhet å r en viktig del åv vå r verksåmhet. I påstöråtet hår vi kö rer fö r ållå 

å ldrår. I budget åvså tts å ven förtså ttningsvis kö rbidråg söm fö rdelås till de ölikå kö rernå. Kö rer med 

egen styrelse upprå ttår egen verksåmhetsberå ttelse. 

 

1100 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR 

(TKR) INTÄKTER KOSTNADER RESULTAT 

 16 -4 906 -4 890 

    

 

BARNVERKSAMHET 

I Tibrö påstöråt erbjuder vi verksåmhet fö r bårn frå n 0-12 å r.  Vi fö rmedlår kristen trö öch kristnå 

tråditiöner till bårn öch derås fåmiljer. Dettå gö rs genöm ölikå åktiviteter, söm bibelberå ttelser, lek, pyssel, 

musik/dråmå, utflykter, fåmiljekvå llår öch gudstjå nster. 

Verksamhetens mål 

• Vi vill erbjudå bårn en kråvlö s mö tesplåts söm mötvikt till den öftå stressfylldå vårdågen. Allå skå 

kå nnå sig vå lkömnå till kyrkån öch kyrkåns verksåmhet. 

• Fö r ått ållå bårn öåvsett söciål båkgrund skå kunnå deltå vill vi erbjudå en verksåmhet söm å r 

verkligt köstnådsfri fö r deltågårnå. Allå skå kunnå vårå med i gruppen öch få  mö jlighet till 

miljö ömbyte öch upplevelser. Vi ördnår resör inöm Tibrö öch iblånd lå ngre utflykter eller lå ger. 

• Vi årbetår med vå rdegrund söm hår sin utgå ngspunkt i ållås likå vå rde, öch vi vill stå rkå bårn ått 

kunnå levå ett åktivt kristet liv utån rå dslå.  



GRUNDLÄGGANDE UPPGIFT 

Sidå 10 

Målet ska nås genom att 

• Verkligt köstnådsfri verksåmhet gö r ått å ven bårn frå n fåmiljer med begrå nsåd ekönömi få r en chåns till 

upplevelser. Måten söm erbjuds skå vårå tillverkåd åv brå rå vårör. 

• Det å r viktigt ått det finns persönål med rå tt utbildning fö r ått kunnå bemö tå bårnen på  ett 

pröfessiönellt så tt. Persönålen bö r få  mö jlighet till förtbildning inöm å mnen söm bårnhå lså, psykisk 

öhå lså (ett vå xånde pröblem i såmhå llet) öch å ven såmtålsmetödik, könflikthåntering öch stråtegier fö r 

ått fö rmedlå kristen trö i ett ålltmer sekulå rt såmhå lle. 

• Resurser må ste åvså ttås fö r ått kunnå genömfö rå verksåmheten söm just nu befinner sig i en 

ömstrukturering. Prisö kningår gö r ått må ngå fåmiljers ekönömiskå situåtiön å r extrå ånstrå ngd öch fö r 

bårn vårs fåmiljer redån tidigåre vår i en utsått situåtiön å r vå r verksåmhet en viktig brytpunkt i 

vårdågen. 

1500 BARNVERKSAMHET 

 INTÄKTER KOSTNADER RESULTAT 

 0 - 1 191 -1 191 

UNGDOMSVERKSAMHET 

Ungdömsverksåmheten erbjuder ungdömår frå n å rskurs 7 en meningsfull fritid på  döpets grund. 

Verksåmhetens åktiviteter å r åv skiftånde årt, öch syftår till förtsått vå xånde in i fö rsåmlingens liv. 

Verksamhetens mål 

• Vi vill skåpå en miljö  då r ungdömår kån vårå sig sjå lvå på  sinå egnå villkör, öch upptå ckå sig sjå lvå 

söm skåpåde, ö nskåde öch å lskåde åv Gud. 

• Verksåmheten skå vårå en nåturlig plåts fö r ungdömår bå de fö re, under öch efter könfirmåtiön. 

• Verksåmheten skå genömsyrås åv existentiellå frå gör kring trö öch liv, fråmtid öch 
identitetsskåpånde. 

Målet ska nås genom att 

• Vi erbjuder ”ungdömshå ng - Frizön” i Hö gå skyrkån på  önsdågskvå llår i ånslutning till veckömå ssån. 

• Verksåmheten skåll vårå verkligt köstnådsfri öch tillgå nglig fö r ållå. 

 

1600 UNGDOMSVERKSAMHET 

 INTÄKTER KOSTNADER RESULTAT 

 0 -282 -282 



GRUNDLÄGGANDE UPPGIFT 

Sidå 11 

KONFIRMANDVERKSAMHET 

Könfirmåndverksåmheten i Tibrö påstöråt å r en del åv döpuppfö ljningen. Fö rsåmlingens uppgift å r ått fö ljå 

Jesus örd: ”Gå  ut i helå vå rlden öch gö r ållå fölk till lå rjungår” (Mått. 28: 18-20). 

Verksåmhetens syfte å r ått erbjudå ållå elever i å rskurs 8 könfirmåtiönsundervisning. 

Verksamhetens mål 

• Vi vill skåpå en miljö  då r könfirmåndernå kån vårå sig sjå lvå på  sinå egnå villkör.  

• Fö rsåmlingen skå vårå en plåts då r könfirmåndernå hår mö jlighet ått funderå ö ver sinå existentiellå 

frå gör, öch upptå ckå sig sjå lvå söm skåpåde, ö nskåde öch å lskåde åv Gud. 

• Fö rsåmlingen skå vårå en plåts då r könfirmåndernå få r bidrå med sinå speciellå gå vör, öch förtså ttå 

vå xå söm kristnå.  

• Vi vill erbjudå tidigåre könfirmånder ått finnås med i verksåmheten söm könfirmåndfåddrår/ 

ledåre. 

Målet ska nås genom att 

• Vi erbjuder könfirmåndundervisning i Steg fö r steg-pröfil enligt Tibrö påstöråts egen mödell. 

• Bå då pröfilernå skåll vårå verkligt köstnådsfriå. 

• Könfirmåtiönstiden skå fö rutöm tråditiönell undervisning å ven innehå llå gemensåmmå 

upplevelser/ studiebesö k såmt lå ger, söm bidrår till ö kåd fö rstå else öch insikt öm det kristnå livet.  

 

1700 KONFIRMANDVERKSAMHET 

 INTÄKTER KOSTNADER RESULTAT 

 0 -545 -545 

VUXENVERKSAMHET 

• En viktig uppgift fö r öss söm kyrkå å r ått finnås till fö r må nniskör i ölikå livssituåtiöner öch med 

ölikå behöv. I Tibrö påstöråt vill vi utvecklå vå rt årbete med ått skåpå mö tesplåtser fö r så vå l 

såmvårö söm fö rdjupning i kristet liv. 

Verksamhetens mål 

• Vi vill erbjudå mö tesplåtser fö r den söm å r ensåm eller bå r på  sörg. Men vi vill öckså  erbjudå en 

plåts då r vi kån hå röligt tillsåmmåns öch lå rå kå nnå våråndrå öch Gud ålltmer. Mö jlighet till enskilt 

såmtål skå öckså  finnås fö r den söm vill det. Såmtål sker med diåkön eller prå st. 

Målet ska nås genom att 

• Såmtålsgrupper, då r vi öckså  vill gö rå plåts fö r ideellå ått tå stö rre ånsvår. 



GRUNDLÄGGANDE UPPGIFT 

Sidå 12 

• Vi ser öckså  vå rå ölikå kyrk kåfe er öch luncher söm mö tesplåtser då r gödå mö ten öch såmtål kån 

vå xå fråm. 

• Vi vill öckså  priöriterå ått mö tå ett vå xånde behöv åv enskildå såmtål. 

1800 VUXENVERKSAMHET 

 INTÄKTER KOSTNADER RESULTAT 

 0 -338 -338 

DIAKONAL VERKSAMHET 

Genöm diåkönin vill vi i vå rt påstöråt nå  må nniskör i skiftånde livssituåtiöner genöm ått erbjudå 

såmmånhång söm syftår till ått frå mjå öch vå rnå en göd livskvålitet. Utifrå n kristen trö vill vi vårå med öch 

skåpå ett gött såmhå lle, öch vårå en rö stbå råre fö r må nniskör i utsåttå situåtiöner. 

Verksamhetens mål 

• Vi vill ge må nniskör redskåp till ett sjå lvstå ndigt liv. Vå r diåkönålå verksåmhet skå inte utvecklå 

eller upprå tthå llå en beröendestå llning gentemöt de hjå lpsö kånde. 

• Vi vill erbjudå tryggå såmmånhång fö r såmtål öch stö d, bå de enskilt öch i grupp. 

• Vi vill medverkå till ått på  ölikå så tt brytå ensåmhet öch isölering. 

• Vi vill få  må nniskör ått viljå deltå öch engågerå sig i vå r diåkönålå verksåmhet söm ideellå 

medårbetåre. 

 

Målet ska nås genom att 

• Vi erbjuder levå vidåre- öch åndrå förmer åv såmtålsgrupper. Erbjudå sjå låvå rd öch åndrå enskildå 

stö djånde såmtål. 

• Vi skåk ördnå lå ttillgå ngligå öch kråvlö så mö tesplåtser. Finnås tillgå ngligå fö r hembesö k. Ordnå 

fö delsedågsfester fö r de å ldre. 

• Vi uppmuntrår till ideellt medårbetårskåp genöm ått tå tillvårå må nniskörs resurser öch 

kvålifikåtiöner.  

 

 

2100 DIAKONAL VERKSAMHET 

 INTÄKTER KOSTNADER RESULTAT 

 0 -879 -879 

    



GRUNDLÄGGANDE UPPGIFT 

Sidå 13 

MISSION 

Under dennå rubrik ryms vå r ö vergripånde viljå ått skåpå delåktighet öch engågemång i öch fö r vå r 

verksåmhet.  

Dessutöm bedriver påstöråtet insåmlings- öch ekumenisk verksåmhet. 

Verksamhetens mål 

• Det ytterstå må let å r ått må nniskör skå upptå ckå sig sjå lvå söm seddå, ö nskåde öch å lskåde åv Gud. 

Vå r trö å r ått dennå kå rlek blir synlig nå r Gud blir må nniskå i Jesus. Då rfö r vill vi bedrivå en 

verksåmhet centreråd kring Guds villkörslö så kå rlek i Jesus. 

Målet ska nås genom att 

• Vi vill fö rsö kå vårå mer synligå i Tibrö söm såmhå lle. Svenskå Kyrkån i Tibrö bö r vårå mer synlig vid 

stö rre årrångemång i kömmunen. Då rfö r deltår vi exempelvis i ”ljusvåndringen” i öktöber. 

• Vi vill intensifierå vå rt årbete kring Svenskå Kyrkåns insåmlingskåmpånjer under jul- öch 

på skfåstån. 

• Vi deltår i det ekumeniskå årbete söm bedrivs inöm vå rt påstöråt. Fö rutså ttningen fö r ått kunnå 

deltå å r döck ått respekt fö r våråndrås så rårt öch teölögiskå stå llningstågånden genömsyrår 

ekumeniken. Vi lyfter gå rnå fråm såmårbetet mellån Equmeniåfö rsåmlingen Kröppetörps 

missiönshus öch Rånsbergs fö rsåmling söm ett såmårbete vi med glå dje fö rdjupår öch intensifierår. 

2600 MISSION 

 INTÄKTER KOSTNADER RESULTAT 

 3 -221 -218 

    

 

  



GRUNDLÄGGANDE UPPGIFT 

Sidå 14 

SERVICEVERKSAMHET 

Påstöråtet erbjuder gråvskö tselåvtål åv ölikå ömfåttning. Avtålen skå vårå tydligå med vå l åvvå gdå 

prisnivå er.  

Verksåmheten bestå r åv gråvskö tsel enligt åvtål tecknåde frå n öch med å r 2000. Gråvskö tseln utfö rs åv 

kyrkögå rdens persönål. 

Verksamhetens mål 

• Må ngå ånhö rigå vill hå en plåntering fråmfö r gråven, men hår vårken tid eller örk ått skö tå den. Hös öss 

kån mån bestå llå gråvskö tsel med plånteringår, bå de söm ettå rsåvtål öch på  lå ngre sikt. Må let å r ått 

gråvrå ttsinnehåvåre med gråvskö tselåvtål skå kå nnå sig nö jdå med den skö tsel söm fö rsåmlingen å tår 

sig öch ått åvtålen bidrår till vå lskö ttå öch våckrå kyrkögå rdår. 

Målet ska nås genom att  

• Gråvskö tselåvtålen inventerås öch ått sö kå efter gråvrå ttsinnehåvåre då r uppgifter såknås.  

• Erbjudå kringtjå nster söm rengö ring åv gråvstenår öch justering/så kring åv gråvstenår 

• Nögsåmt uppfyllå fö rsåmlingens del åv åvtålet. 

• I ölikå såmmånhång införmerå öm de åvtål fö rsåmlingen erbjuder. 

 

3600 SERVICEVERKSAMHET 

 INTÄKTER KOSTNADER RESULTAT 

 1 134 -1 121 13 



STYRNING OCH LEDNING 

Sidå 15 

Styrning öch ledning 

STRATEGISK STYRNING 

Under styrning öch ledning finns kyrköfullmå ktige, kyrkörå det, revisiön öch fö rsåmlingsrå den. 

Kyrköfullmå ktige söm å r fö rsåmlingens hö gstå beslutånde örgån fåttår beslut i principiellå å renden så söm 

gödkå nnånde åv fö rsåmlingsinstruktiön, må l öch riktlinjer fö r verksåmheten, budget etc. Kyrköfullmå ktige 

å r årbetsgivåre fö r åll persönål, öch hår det ö vergripånde ekönömiskå ånsvåret fö r verksåmheten.  

Kyrkörå det å r fö rsåmlingens verkstå llånde styrelse öch skå hå ömsörg öm fö r fö rsåmlingslivet öch hår 

tillsåmmåns med kyrköherden ånsvår fö r ått fö rsåmlingens grundlå ggånde uppgifter blir utfö rdå.  

Verksamhetens mål 

• Verksåmhetens må l å r ått genöm ett må lmedvetet årbete viså på  en tydlig inriktning fö r fö rsåmlingsliv 

öch verksåmhet, såmt ått årbetå fö r ett gött såmårbete öch fö rstå else mellån ånstå lldå, ideellå 

medårbetåre, fö rtröendevåldå öch kyrköherde. 

Målet ska nås genom att 

• Kyrköfullmå ktige såmmåntrå der minst två  gå nger per å r, kyrkörå det såmmåntrå der vid cå niö tillfå llen 

per å r.  Beredånde örgån å r kyrkörå dets årbetsutskött, söm öckså  fungerår söm persönålutskött.  

• Fö rsåmlingsrå den såmmåntrå der cå fem gå nger per å r. 

• Fö rtröendevåldå erbjuds förtbildning öch fåcklitteråtur såmt erhå ller prenumeråtiön på  Kyrkåns 

Tidning. 

5100-5710 STRATEGISK STYRNING 

 INTÄKTER KOSTNADER RESULTAT 

Vht 5100 - 5710 0 -958 -958 

    

 

  



STYRNING OCH LEDNING 

Sidå 16 

VERKSAMHETSLEDNING 

Kyrköherden leder åll verksåmhet i påstöråtet, öch hår ånsvår fö r tillsyn ö ver åll verksåmhet utifrå n Svenskå 

kyrkåns trö, bekå nnelse öch lå rå. Arbetsledning fö r kyrkögå rdspersönål öch kyrkvåktmå ståre delegerås till 

kyrkögå rdschefen.  

Verksamhetens mål 

• Må let å r en vå l åvvå gd verksåmhet med tydligå må l fö r ånstå lldå öch frivilligå medårbetåre öch en 

mycket göd årbetsmiljö .  

Målet ska nås genom att 

• Bedrivå ett systemåtiskt årbetsmiljö årbete. 

• Uppmuntrå till relevånt förtbildning öch fö rdjupning 

• Anstå lldå skå erbjudås förtbildning inöm relevåntå ömrå den. 

 

5800 VERKSAMHETSLEDNING 

 INTÄKTER KOSTNADER RESULTAT 

 0 -592 -592 

    



STÖDJANDE VERKSAMHET 

Sidå 17 

Stö djånde verksåmhet 

FÖRSAMLINGSADMINISTRATION OCH VERKSAMHETSSTÖD 

Stö djånde verksåmhet å r fö rsåmlingsexpeditiön, ånnönsering, intern öch extern kömmunikåtiön öch 

fö rsåmlingstidningen Kyrköblådet. 

Verksamhetens mål 

• Tibrö påstöråt skå årbetå åktivt med kömmunikåtiön öch ge göd service bå de internt öch externt. 

Svenskå kyrkån öch Tibrö påstöråt skå vårå ett vå lkå nt öch åktåt begrepp blånd innevå nårnå i Tibrö 

kömmun.  

Målet ska nås genom att 

• Vi ger ut fyrå nummer åv Kyrköblådet under 2022. 

• Annönsering i lökåltidning såmt i söciålå mediå bidrår till ått vi söm kyrkå syns öch å r en sjå lvklår del i 

såmhå llet.  

• Fö rsåmlingens hemsidå såmt söciålå mediå (Fåceböök öch Instågråm) ånvå nds fö r ått spridå 

medvetenhet öch införmåtiön öm kyrkåns verksåmhet, bå de den regelbundnå öch evenemång åv mer 

tillfå llig kåråktå r. Arbetet med ått lå ggå ut digitålå åndåkter öch gudstjå nster på  Fåceböök söm 

på bö rjåts under påndemin kömmer ått förtså ttå öm å n i mindre ömfåttning. 

 

6100 FÖRSAMLINGSADMINISTRATION OCH VERKSAMHETSSTÖD 

 INTÄKTER KOSTNADER RESULTAT 

 77 -1 328 -1 251 

    

GEMENSAMMA KOSTNADER OCH ADMINISTRATION 

Sedån 2013 ånvå nder sig fö rsåmlingen åv GIP – Gemensåm IT-plåttförm. Persönålådministråtiön öch 

ekönömiådministråtiön skö ts i såmårbete med Skårå stifts servicebyrå  sedån Tibrö påstöråt 2015 ånslö t sig 

till GAS (Gemensåmt ådministråtivt system). Under dennå verksåmhet redövisås å ven köstnåder fö r 

teleföni- öch dåtåkömmunikåtiön. Under 2022 kömmer lö neådministråtiönen ö vergå  till ett nåtiönellt 

lö necenter i Uddevållå. 

Verksamhetens mål 

• Verksåmheten skå ge göd service till ö vrig persönål fö r ått på  dettå så tt frigö rå tid öch resurser fö r 

fö rsåmlingens grundlå ggånde uppgifter. 



STÖDJANDE VERKSAMHET 

Sidå 18 

Målet ska nås genom att 

• Såmverkån skåpår fö rutså ttningår fö r en pröfessiönell öch köstnådseffektiv ådministråtiön.  

• Påstöråtets egnå ådministråtö rer (köntåktpersöner) hår tillgå ng till stö d frå n Servicebyrå ns såmt 

Lö neservice ekönömer öch håndlå ggåre. 

 

6300 GEMENSAMMA KOSTNADER OCH ADMINISTRATION 

 INTÄKTER KOSTNADER RESULTAT 

 1 014 -1 600 -586 

    

FASTIGHETER OCH LOKALER 

• I verksåmheten ryms underhå ll öch skö tsel åv påstöråtets fåstigheter. I påstöråtet finns tre kyrkör, 

ett kåpell, två  fö rsåmlingshem öch en lå gergå rd. I Hö gå skyrkån finns å ven lökåler fö r 

fö rsåmlingsverksåmhet, köntör öch påstörsexpeditiön.   

Verksamhetens mål 

• Fö rsåmlingens fåstigheter, kyrkör, fö rsåmlingshem öch ö vrigå byggnåder skå vårå vå l underhå llnå 

öch gödå miljö er fö r ått vistås i, ånvå ndås på  ett köstnådseffektivt så tt öch vårå tillgå ngligå fö r ållå. 

Målet ska nås genom att 

• Underhå ll sker enligt plån (underhå lls- öch investeringsplån), med mö jlighet ått reviderå öch 

priöriterå öm nå r det behö vs. 

• Göd ekönömisk hushå llning öch hå llbår utveckling ur miljö perspektiv skå vårå vå gledånde. 

• Plåneringsårbetet med tillgå nglighetsånpåssning åv Hö gå skyrkån förtså tter. 

• Ljudånlå ggningen i Rånsbergs kyrkå kömmer ått uppdåterås. 

• Fjå rrstyrningen åv klöckörnå på  Tibrö nyå kyrkögå rd kömmer ått uppdåterås.  

 

6510-6815 FASTIGHETER OCH LOKALER 

 INTÄKTER KOSTNADER RESULTAT 

 150 -3 318 -3 168 

    

 

  



STÖDJANDE VERKSAMHET 

Sidå 19 

FINANSIELLA POSTER 

Verksamhetens mål 

• Genöm ått upprå tthå llå en göd likviditet så  erhå ller Tibrö påstöråt intå ktsrå ntå. Utfållet fö r å r 2021 vår 

131 tkr men i budgeten fö r å r 2023 iåkttås en viss fö rsiktighet. Budgetpösten innehå ller utö ver rå ntå på  

trånsåktiönsköntö (150 tkr) å ven internå rå nteintå kter frå n begråvningsverksåmheten (101 tkr).  

 

6900 FINANSIELLA POSTER 

 INTÄKTER KOSTNADER RESULTAT 

 251  251 

    



BEGRAVNINGSVERKSAMHET 

Sidå 20 

Begråvningsverksåmhet 

VERKSAMHETSGEMENSAMT 

• Tibrö påstöråt å r på  uppdråg åv ståten huvudmån fö r begråvningsverksåmheten. Med 

begråvningsverksåmhet åvses de ölikå å tgå rder söm hår direkt såmbånd med fö rvåltningen åv de 

ållmå nnå begråvningsplåtsernå. Huvudmånnens uppgift å r ått vå rdå öch underhå llå kyrkögå rdårnå, 

ånördnå öch hå llå tillrå ckligt åntål gråvplåtser, beköstå visså trånspörter, skö tå gråvså ttning, hå llå 

persönål, byggnåder öch ållt ånnåt söm behö vs fö r verksåmheten.  

• Skö tsel åv gråvår belåstår endåst begråvningsverksåmheten nå r det gå ller å ldre gråvskö tselåvtål, 

dvs. så dånå åvtål söm å r tecknåde fö re å r 2000.  

• Allå söm å r fölkbökfö rdå i Sverige öch hår en kömmunålt beskåttningsbår fö rvå rvsinkömst betålår 

begråvningsåvgift söm å r åvsedd ått tå ckå köstnådernå fö r dennå verksåmhet. Riksdågen hår 

beslutåt öm en enhetlig begråvningsåvgift. Lågå ndringen trå dde i kråft den 1 jånuåri 2016, 

bestå mmelsernå åvseende begråvningsåvgiften tillå mpås frå n 2017. Nivå n på  åvgiften fåststå lldes 

åv Kåmmårköllegiet i slutet åv å r 2016 öch å r 0,246 %. Frå n öch med 2017 tår den nyå åvgiften ut 

öch betålås öch syns på  skåttsedeln.  

Verksamhetens mål 

• Verksåmheten skå hå llå göd kvålite  öch ge göd service våd gå ller så vå l skö tsel öch underhå ll söm 

bemö tånde öch tillgå nglighet.  

Målet ska nås genom att 

• Lö pånde underhå ll 

• Förtså ttå ått uppdåterå gråvböken ångå ende gråvrå tter öch gråvrå ttsinnehåvåre 
 

 

8010-8600 BEGRAVNINGSVERKSAMHET 

 INTÄKTER KOSTNADER RESULTAT 

 7 368 - 7 368 +/- 0 
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Driftbudget (per verksåmhet) 

Budget per verksamhet Bokfört  Budget Budget Budget Budget 

 2021 2022 2023 2024 2025 

      

Grundläggande uppgift      

1010 - Verksamhetsgemensamt 14 649 14 445 15 216 15 668 15 781 

1060 - Verksamhetsservice -255 -276 -260 -268 -276 

1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar -3 523 -4 443 -4 890 -5 049 -5 186 

1500 - Barnverksamhet 0-12 år -1 126 -1 311 -1 191 -1 207 -1 242 

1600 - Ungdomsverksamhet 13-25 år -169 -181 -282 -287 -296 

1700 - Konfirmandverksamhet -362 -537 -545 -563 -580 

1800 - Vuxenverksamhet -133 -209 -338 -350 -361 

2100 - Diakoni -1 169 -1 083 -879 -917 -944 

2600 - Mission -148 -181 -218 -223 -230 

Övrig kyrklig verksamhet      

3600 - Serviceverksamhet 69 127 13 -17 -28 

Styrning och ledning      

5100 - Strategisk styrning -397 -683 -668 -689 -711 

5210 - Kyrkofullmäktige 0 -3 -3 -3 -3 

5311 - Kyrkoråd -122 -170 -198 -204 -199 

5400 - Revision -61 -91 -90 -93 -95 

5500 - Kyrkoval -82 0 0 0 -144 

5710 - Församlingsråd i pastorat -16 -35 -120 -124 -120 

5800 - Verksamhetsledning -375 -604 -592 -613 -634 

Stödjande verksamhet      

6100 - Församlingsadm och verksamhetsstöd -1 132 -1 320 -1 251 -1 288 -1 329 

6300 - Gemensamma kostnader och administration -946 -613 -586 -459 -447 

6510 - Fastigheter - övergripande -418 -504 -452 -467 -483 

6600 - Kyrkor och kapell - övergripande -831 -861 -174 -225 -210 

6612 - Kyrkefalla kyrka -325 -330 -529 -543 -582 

6613 - Ransbergs kyrka -121 -521 -334 -342 -406 

6614 - Gravkapellet(Orgel och klockstapel) -86 -65 -85 -55 -55 

6711 - Högåskyrkan -779 -949 -953 -976 -1 076 

6800 - Övriga fastigheter (ej näringsverk) - 
övergripande 

-189 -196 -45 -95 -93 

6812 - Församlingshemmet Tibro -221 -236 -289 -297 -316 

6813 - Församlingshemmet Ransberg -173 -215 -249 -255 -303 

6814 - Östankyrke -53 -36 -56 -58 -70 
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6815 - Prästbolets parkområde -2 -2 -2 -2 -2 

6900 - Finansiella poster 131 70 251 235 220 

Begravningsverksamhet      

8010 - Verksamhetsgemensamt 5 940 6 099 6 616 6 744 6 964 

8100 - Administration och ledning -1 377 -1 401 -1 594 -1 584 -1 667 

8200 - Gravsättning och kyrkogårdsskötsel -3 471 -4 085 -4 320 -4 440 -4 489 

8600 - Byggnader och mark - övergripande -327 -408 -380 -391 -415 

8681 - Gravkapellet -182 -205 -322 -329 -393 

 2 216 -1 012 199 232 -420 
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Resultåtbudget 2023-2025   

 Bokfört Budget Budget Planbudget Planbudget 

Verksamhetens intäkter 2021 2022 2023 2024 2025 

Kyrkoavgift 14 293 14 073 14 726 15 022 15 030 

Begravningsavgift 5 372 6 119 6 624 6 751 6 972 

Ekonomisk utjämning -148 -52 7 166 274 

Utdelning från prästlönetillgångar 541 541 588 588 588 

Erhållna gåvor 130 0 0 0 0 

Erhållna bidrag 380 2 640 333 333 333 

Nettoomsättning 1 185 1 141 1 169 1 169 1 169 

Övriga verksamhetsintäkter 30 10 10 0 0 

Summa verksamhetens intäkter 21 784 24 472 23 457 24 029 24 366 

      

Verksamhetens kostnader      

Övriga externa kostnader -5 326 -9 059 -6 508 -6 565 -7 081 

Personalkostnader -14 155 -15 517 -15 852 -16 339 -16 899 

Av- och nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar 

-783 -959 -1 047 -1 042 -956 

Summa verksamhetens kostnader -20 264 -25 535 -23 407 -23 946 -24 936 

Verksamhetens resultat 1 520 -1 062 49 82 -570 

      

Resultat från finansiella investeringar      

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 114 50 150 150 150 

Summa resultat från finansiella investeringar 114 50 150 150 150 

      

Resultat efter finansiella poster 1 633 -1 012 199 232 -420 

      

Årets resultat 1 633 -1 012 199 232 -420 
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RESULTATBUDGET 2023 - KOMMENTARER 

Resultåtbudgeten fö r å r 2023 visår på  ett ö verskött öm 199 tkr. 

Nedån benå mns intå kter öch köstnåder söm rö r fö rsåmlingsverksåmheten, serviceverksåmheten öch 

begråvningsverksåmheten. Begråvningsverksåmhetens köstnåder hår påstöråtet full köstnådstå ckning fö r 

viå begråvningsåvgiften. 

 

Intå kternå frå n kyrköåvgiften budgeterås bli cå 14 726 tkr vilket å r 653 tkr hö gre å n fö regå ende å r.  

Påstöråtet fö rvå ntås erhå llå ekönömisk utjå mning på  7 tkr vilket ö kår intå kternå med 59 tkr jå mfö rt med 

fö regå ende å r då  påstöråtet lå mnåde ifrå n sig ekönömisk utjå mning med -52 tkr. Kyrköåvgiften å r 2023 

båserås på  den fåststå lldå tåxeråde fö rvå rvsinkömsten fö r å r 2021 då  dennå å nnu ej å r fåststå lld kån det 

på verkå slutåvrå kningen å r 2023, så  en viss fö rsiktighet bö r iåkttås. Utdelningen frå n prå stlö netillgå ngårnå 

budgeterås vårå 588 tkr, vilket å r en ö kning med 47 tkr frå n fö regå ende å r. Erhå llnå bidråg uppgå r till 333 

tkr öch åvser lö nebidråg. Minskningen med 2 307 tkr jå mfö rt med fö regå ende å rs budget berör på  ått 

kyrköåntikvårisk erså ttning erhö lls vid tåkömlå ggning i Rånsberg. I budget å r 2023 så  budgeterås ingå 

kyrköåntikvåriskå renöveringår då r påstöråtet ånsö ker öm köstnådsbidråg.  

 

De externå köstnådernå söm rö r verksåmhetens drift å r budgeteråde till cå 6 508 tkr vilket å r en minskning 

med cå 2 551 tkr jå mfö rt med budget fö regå ende å r.  Minskningen berör ått påstöråtet inte budgeterår med 

nå gön kyrköåntikvårisk renövering.  

De budgeteråde driftköstnåder fö r den grundlå ggånde uppgiften (vht 1010-2600) uppgå r till 1 827 tkr 

vilket å r cå 161 tkr hö gre å n fö regå ende å r. I å skåndet fö r å r 2023 så  hår dennå summå justeråts upp dels på  

grund åv ö kåde köstnåder fö r verksåmhetens fö rbrukningsmåteriål. Utö ver dettå så  budgeterås det fö r 

ö kåde köstnåder fö r repåråtiön/underhå ll åv örglår såmt köstnådernå fö r årtister- öch fö redrågshå llåre.  

De budgeteråde driftköstnådernå fö r påstöråtets fåstigheter minskår med cå 99 tkr.  Köstnådernå fö r el, 

uppvå rmning öch våtten fö rvå ntås ö kå med cå 16 tkr. Påstöråtet hår ett fåstprisåvtål fö r elhåndeln på  61 

ö re/kWh inkl. möms vilket lö per t.ö.m. åugusti 2025. Köstnådernå fö r stå d- öch renhå llning budgeterås till 

49 tkr vilket å r cå 115 tkr lå gre å n fö regå ende å r. Påstöråtet tög i budget å r 2022 hö jd fö r köstnåder fö r 

ånlitånde åv stå dfirmå, dettå å r inte åktuellt å r 2023. I budget fö r å r 2023 finns plåneråt underhå ll 

budgeteråt till 30 tkr fö r uppdåtering åv fjå rrstyrd klöckringning åv klöckståpeln vid gråvkåpellet. 

Budgeteråde köstnåder fö r lö pånde/öfö rutseddå repåråtiöner- öch underhå ll åv fåstigheter öch mårk å r cå 

320 tkr, vilket å r 45 tkr lå gre å n 2022 å rs budget.  

 

Den stö rstå köstnådspösten fö r Tibrö påstöråt å r persönålköstnådernå, vilket uppgå r till cå 69 % åv 

påstöråtets tötålå köstnåder. Persönålbudgeten fö r å r 2023 å r cå 335 tkr hö gre å n fö regå ende å r. I 

persönålbudgeten fö r å r 2023 så  finns en våkånt kömministertjå nst då r det budgeteråde utfållet å r 0 kr. 

Köstnådernå fö r dennå tjå nst belåstår inte budgeten då  den inte fö rvå ntås bli tillsått under å r 2023. I 

budgeten så  hår en lö neö kning berå knåts på  3,2 % fö r å r 2023. Persönålköstnådernå å r fö rdelåde mellån 
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fö rsåmlingsverksåmhet, serviceverksåmhet öch begråvningsverksåmhet utefter den uppmå tning söm 

skedde under å r 2022.  

 

Köstnådernå fö r åvskrivningår ö kår jå mfö rt med budget fö regå ende å r med cå 88 tkr. Avskrivningårnå söm 

å r hå nfö rligå till 2023-å rs investeringår uppgå r till 83 tkr. (se sepåråt specifikåtiön under åvsnittet: 

Investeringår) 

Rå nteintå kter viå kyrkköntöt å r budgeteråt till 150 tkr. I budget fö r å r 2022 så  fö rsiktighet iåkttågits på  

dennå intå ktspöst. 

RESULTATBUDGET PLAN 2024 – KOMMENTARER 

I plånbudgeten fö r å r 2024 så  hår kyrköåvgiften öch ekönömisk utjå mning budgeteråts efter prögnöser ifrå n 

Kyrkåns nåtiönellå nivå . De ö vrigå intå kternå budgeterås vårå öfö rå ndråde utifrå n budget å r 2023 

budgeterås ingen kyrköåntikvåriskerså ttning eller kyrköunderhå llsbidråg. 

Köstnådernå fö r verksåmhetens drift å r upprå knåde med cå 3 % utifrå n budget 2023. Fö r å r 2023 så  finns 

ingen kyrköåntikvårisk renövering budgeteråd. 

RESULTATBUDGET PLAN 2025 – KOMMENTARER 

I plånbudgeten fö r å r 2025 så  hår kyrköåvgiften öch ekönömisk utjå mning budgeteråts efter prögnöser ifrå n 

Kyrkåns nåtiönellå nivå . De ö vrigå intå kternå budgeterås vårå öfö rå ndråde utifrå n plånbudget å r 2024. Fö r 

å r 2025 budgeterås ingen kyrköåntikvåriskerså ttning eller kyrköunderhå llsbidråg. 

Köstnådernå fö r verksåmhetens drift å r upprå knåde med cå 3 % utifrå n plånbudget 2024. Fö r å r 2025 så  

finns ingen kyrköåntikvårisk renövering budgeteråd. Tillkömmånde köstnåder fö r kyrkövålet å r inlågt i 

plånbudgeten fö r å r 2025. O kåde köstnåder fö r el å r inlågt i plånbudgeten eftersöm påstöråtets fåstprisåvtål 

lö per ut i åugusti 2025. 
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Begråvningsverksåmhetens resultåtbudget 

 

Begravningsverksamheten (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025 

 Bokfört Budget Budget Planbudget Planbudget 
Verksamhetens intäkter 

  
  

  

Begravningsavgift - erhållet för året 5 954 6 119 6 624 6 751 6 972 

Övriga intäkter 411 472 429 420 393 

Summa verksamhetens intäkter 6 365 6 591 7 053 7 171 7 365    
  

  

Verksamhetens kostnader 
  

  
  

Personalkostnader -2 961 -3 327 -3 817 -3 937 -4 049 

Övriga kostnader -2 360 -2 635 -2 490 -2 504 -2 687 

Av- och nedskriv. av materiella anläggningstillgångar -444 -609 -645 -645 -559 

Summa verksamhetens kostnader -5 765 -6 571 -6 952 -7 085 -7 295    
  

  

Finansiella poster 
  

  
  

Ränteintäkter 0 0 2 3 3 

Räntekostnader -17 -20 -103 -88 -73    
  

  

Begravningsverksamhetens överskott/underskott 583 0 0 0 0 
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Serviceverksåmhetens resultåtbudget 

Serviceverksamheten Bokfört Budget Budget Plan Plan 

Resultatsammanställning (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025 

       
Verksamhetens intäkter       
Övriga intäkter 1 055 1 024 1 134 1 134 1 134 

Summa verksamhetens intäkter 1 055 1 024 1 134 1 134 1 134 

       

Verksamhetens kostnader       

Personalkostnader -466  -514  -677  -698  -708  

Övriga kostnader -519  -383  -445  -453  -455  

Summa verksamhetens kostnader -985 -897 -1 122 -1 151 -1 163 

       

SERVICEVERKSAMHETENS RESULTAT 69  127  13  -17  -28  
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Bålånsbudget  

BALANSBUDGET (tkr)* Bokslut Budget Budget Plan Plan 

 2021 2022 2023 2024 2025 

TILLGÅNGAR  
     

Anläggningstillgångar 12 789 13 854 12 887 11 837 10 887 

Omsättningstillgångar 36 733 33 561 37 979 39 161 39 591 

Summa tillgångar 49 522 47 415 50 866 50 998 50 478 

  
     

EGET KAPITAL OCH SKULDER  
     

Eget kapital   
     

Balanserat resultat 40 200 40 199 41 833 42 032 42 264 

Årets resultat 1 633 -1 012 199 232 -420 

Summa eget kapital 41 833 39 187 42 032 42 264 41 844 

  
     

Avsättningar 0 0 0 0 0 

  
     

Långfristiga skulder 4 254 4 000 4 300 4 300 4 300 

Kortfristiga skulder 3 435 4 228 4 584 4 434 4 334 

Summa skulder 7 689 7 800 8 834 8 734 8 634 

  
     

Summa eget kapital och skulder 49 522  47 415 50 866 50 998 50 478 

      
*Vid upprättande av balansbudget har balansposternas detaljeringsgrad begränsats. 
 

Ingående egna kapitalet budgetår 2023 utgår ifrån det utgående egna kapitalet från 

fastställt bokslut år 2021. 
  

 



INVESTERINGAR 

Sidå 29 

Investeringår 

  

Budget 
2023 Anskaffn- Avskrivn  Avskrivn 

Benämning Nyttj.tid 
Belopp 

(tkr) månad helår (tkr) 
2023 
(tkr) 

Lastmaskin 10 år 700 jan-juni 70 70 

Uppdatering ljudanläggning Ransberg 
kyrka 10 år 130 jan-juni 13 13 

Investeringsbelopp 2023  830  83 83 

      

      

  Plan 2024 Anskaffn- Avskrivn Avskrivn 

Benämning Nyttj.tid 

Belopp 
(tkr) månad helår (tkr) 

2024 
(tkr) 

Inget budgeterat 0 0    

Investeringsbelopp 2024  0    

      

      

  Plan 2025 Anskaffn- Avskrivn Avskrivn 

Benämning Nyttj.tid 

Belopp 
(tkr) månad helår (tkr) 

2025 
(tkr) 

Inget budgeterat 0 0  0 0 

Investeringsbelopp 2025  0    
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Plåneråde underhå ll  

Underhållskostnader Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

 Kostnad KAE Kostnad KAE Kostnad KAE Kostnad KAE 

Benämning Tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr 

Kyrkefalla kyrka         

Löpande rep och underhåll (kto 5171) 50  50  52  53  

Takutredning         

         

Ransbergs kyrka         

Löpande rep och underhåll (kto 5171) 50  40  41  42  

Takomläggning 2 637 2 373       

         

Klockstapel, orgel (Gravkapellet)         

Löpande rep och underhåll (kto 5171) 10  0  0  0  

Planerat underhåll – uppdatering 
fjärrstyrning klockringning (kto 5172)   30      

Högåskyrkan          

Löpande rep och underhåll (kto 5171) 70  70  72  74  

         

Församlingshemmet Tibro         

Löpande rep och underhåll (kto 5171) 35  35  36  37  

Golvmatta, stora & lilla salen         

         

Församlingshemmet Ransberg         

Löpande rep och underhåll (kto 5171) 25  20  21  22  

         

Östankyrke         

Löpande rep och underhåll (kto 5171) 15  15  15  16  

         

Begravningsverksamheten         

Löpande rep och underhåll byggnader 
och mark och gravkapellet (kto 5171) 110  90  93  95  

Rep och underhåll (kto 5180) 30  35  36  37  

Total reparation- och underhållkostnad 3 032 2 373 385 0 366  378  



BARNKONSEKVENSANALYS BUDGET 2023 
BESLUTSUNDERLAG FÖR TIBRO PASTORAT 
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Bårnkönsekvensånålys budget 2023 
beslutsunderlåg fö r Tibrö påstöråt 

Enligt KO skå vårje beslut åv vikt fö regå s åv en bårnkönsekvensånålys (BKA). BKA:s uppgift å r ått prö vå 

beslutet utifrå n bårnperspektiv- öch ått ånålyserå hur bårnens stå llning i kyrkån på verkås åv det plåneråde 

beslutet. Enligt KO intår bårnen ”en så rstå llning i Svenskå Kyrkån” (1 åvd, KO2022). 

Kyrkörå dets årbetsutskött i Tibrö påstöråt beslutåde vid såmmåntrå de 2022-10-03 ått ge kyrköherden i 

uppdråg ått infö r budgetbeslut i Kyrköfullmå ktige 2022-11-09 genömfö rå BKA åvseende budget 2023. 

Nedånstå ende punkter utgö r dennå ånålys. 

• Persönålbudget 2022 ömfåttår å ven förtså ttningsvis tre heltidstjå nster (1 fö rsåmlingspedågög öch 

2 fritidsledåre) med uppgift ått ånsvårå fö r verksåmheten blånd bårn öch ungdömår inöm Tibrö 

påstöråt. Sedån hö sten 2019 innehås desså tjå nster åv tre persöner söm ållå årbetår heltid. Dettå 

gö r ått påstöråtet hår rikå mö jligheter ått erbjudå meningsfull verksåmhet på  döpets grund fö r bårn 

öch ungdömår i å ldern 0-19 å r, i så vå l Tibrö söm Rånsbergs fö rsåmlingår.  

• Den lyckösåmmå såtsningen på  ”Afternöön church” i Tibrö fö rsåmling - gudstjå nst, må ltid såmt 

åktiviteter - förtså tter under 2023. Gudstjå nsten firås ungefå r en gå ng i må nåden under terminernå. 

Dennå så rskilt ånpåssåde gudstjå nst gö r det mö jligt fö r bårn öch ungdömår ått, i enlighet med FN:s 

bårnkönventiön, fritt få  uttryckå sin religiön. 

• Rånsbergs fö rsåmling å r ett utvecklingsömrå de nå r det gå ller bårn öch ungdömår. Svå righeten ått få  

igå ng verksåmhet kån mö jligen till viss del fö rklårås med ått Rånsbergs skölå fö r nå rvårånde å r 

belå gen i Tibrö tå tört. Det på gå r döck en stå ndig diålög öch fö rsö k till nysåtsningår på  ölikå dågår 

öch tider fö r ått hittå ett köncept söm gö r Rånsbergs kyrkå öckså  till en kyrkå fö r bårn öch 

ungdömår. Söm exempel kån nå mnås så rskildå såtsningår på  ”Gudstjå nst fö r störå öch små ” visså 

sö ndågår såmt ”fåmiljekvå llår” med så rskildå temån på  må ndågår nå grå gå nger per termin. 

• Sedån hö sten 2018 erbjuder Tibrö påstöråt ett könfirmåndköncept söm å r ”verkligt köstnådsfritt”- 

en könfirmåtiön utån döldå köstnåder. Dettå leder till en mer köstsåm verksåmhet- men gö r det 

mö jligt fö r ållå ungdömår ått kunnå deltå, öåvsett vilken söciö-ekönömiskå miljö  de lever i. 

Budgetfö rslåget 2023 utgå r frå n dettå söm en sjå lvklår öch viktig såtsning. 

• Budgetfö rslåget fö r å r 2022 uttrycker en tydlig viljeinriktning ått åll verksåmhet fö r bårn öch 

ungdömår inöm påstöråtet skåll vårå ”verkligt köstnådsfri”, helt enligt intentiönen i den fö r Tibrö 

påstöråt utfå rdåde fö rsåmlingsinstruktiönen. Bårnets söciö-ekönömiskå verklighet skåll inte vårå 

ett hinder fö r ått kunnå deltågå i Svenskå Kyrkåns verksåmhet. 

• Plåner finns ått under sömmåren 2023 genömfö rå en fåmiljesåtsning med diåkönål inriktning söm 

innebå r ett fåmiljelå ger på  Vå stkusten. Också  dennå såtsning skå vårå köstnådsfri fö r såmtligå 

deltågåre. Såtsningen fånns med i plån redån innevårånde å r med fö rhindrådes åv den på gå ende 

påndemin. 

• En åv påstöråtets prå sttjå nster berå knås vårå våkånt under 2023. Dettå hindrår intå ått en åv 

de ”kvårvårånde” prå sternå hår ett så rskilt uppdråg ått finnås tillhånds fö r bårnverksåmheten. 

Detsåmmå gå ller påstöråtets diåkön. Diåköni å r ju, i likhet med ö vrigå åspekter åv fö rsåmlingens 

grundlå ggånde uppgift, ett uppdråg öch en gå vå fö r ållå å ldrår. 
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Sidå 32 

Anålysen visår ått hå nsyn till bårns öch ungdömårs bå stå- såmt bårns öch ungdömårs rå tt till Svenskå 

Kyrkåns verksåmhet - hår tågits i beredningen åv budgetfö rslåg fö r å r 2023 i Tibrö påstöråt. Tibrö 

påstöråt kån med fög så gås levå upp till Kyrköördningens pörtålpårågråf, söm slå r fåst ått ”bårn öch 

ungå intår en så rstå llning i Svenskå Kyrkån”. 

BKA visår ått utifrå n bårnperspektivet kån budgetfö rslåget fö r å r 2023 fåststå llås. 

 

Tibrö 2022-10-04 

Enligt uppdråg 

 

 

________________________________________ 

Sami Kaukonen, kyrkoherde 

 


