
 

 

Åkerbo församling Protokoll 
Kyrkoråd 
 
 
Tid:  2022-05-12 kl 18.30 – 21.00 
Plats: Linghems församlingsgård 
 
Närvarande: 
Ulf Hjertman, kyrkoherde 
Kristina Nyhlén, ordförande 
Maria Tunred 
Ida Johansson 
Camilla Johansson 
Amund Hunstad  
Ingalill Varverud 

Stina Brodin 
Bengt Johansson 
Pia Carlsson 
Britt-Marie Alfredsson 
Agneta Hägg 
Agneta Eriksson 
 

 
 
1. Mötets öppnande och upprop: Kyrkorådets ordförande hälsade välkommen, förklarade 

mötet för öppnat och förrättade upprop. 
2. Val av justerare: Som justerare valdes Pia Carlsson. 
3. Val av sekreterare: Som sekreterare valdes Camilla Johansson 
4. Godkännande av dagordning: Dagordningen justerades. Tillägg av punkt,  Adjungerade till 

mötet Henrik Karlsson och Arvid Solstö blir punkt 5. Punkt 7 -  Genomgång och beslut om 
GAS – Gemensamt administrativt system flyttades till punkt 13. Övriga punkter flyttades 
efter i kronologisk ordning. Dagordningen godkändes med ovanstående justeringar. 

5. Adjungerande till mötet Henrik Karlsson och Arvid Solstö, Aklero: Henrik Karlsson och 
Arvid Solstö, adjungerades till punkt 13 - Genomgång och beslut om GAS – Gemensamt 
administrativt system. 

6. Sammanträdets utlysande: Sammanträdet förklarades vara behörigt utlyst. 
7. Föregående protokoll: Protokollet från föregående kyrkorådsmöte daterat 2022-04-07 

godkändes och lades till handlingarna. 
8. Information och beslut om utredning av grannsamverkan: Kyrkoherde Ulf Hjertman och 

kyrkorådets ordförande Kristina Nyhlén informerade om nuläget i utredningen av eventuell 
grannsamverkan. Kyrkorådet beslutade att:  
• Tillsammans med övriga församlingar och pastorat som ingår i grannsamverkan, Åkerbo 

församling, Vist Vårdnäs pastorat, Slaka Nykils Pastorat och Kärna församling anlita en 
konsult och ta fram en uppdragsbeskrivning för denna med fokus på samarbete och 
samverkan.  

• Ge i uppdrag till kyrkorådets ordförande Kristina Nyhlén och kyrkoherede Ulf Hjertman 
att tillsammans med ovan nämnda församlingar och pastorat anlita konsult.    

• För ändamålet anslå en budget om högst 30 000 kronor.  
 

9. Förfrågan om gåva till Åkerbo för Ukraina samt presidiets förslag till beslut: 
Kyrkofullmäktige har tidigare beslutat att år 2022 avsätta 0,5% av årets kyrkoavgift till ACT 
Svenska kyrkans internationella arbete. Kyrkorådet har i uppdrag att fördela vilka ACT 
projekt som ska erhålla pengar.  
 
 



 

 

Kyrkorådet beslutade att:  
Skänka 45 000 skr av 0,5% av kyrkoavgiften till ACT Ukraina. Kyrkorådet uppdrog till 
Internationella gruppen att upprätta ett placeringsförslag vad resterande summa pengar 
ska skänkas till. Placeringsförslaget ska vara klart och presenteras på 
kyrkorådssammanträdet i augusti 2022. 

10. Information och beslut om försäljning av vaktmästarlokal Rystad (Bosgård 1:9): 
Fastigheten Bosgård 1:9 undantogs från försäljning när församlingshemmet i Rystad såldes 
då den fortfarande behövdes till vaktmästarlokal. Vaktmästarna använder nu andra lokaler 
och därför kan nu fastigheten Bosgård 1:9 säljas.  
Kyrkorådet beslutade att:  
Ge presidiet i uppdrag att genomföra försäljning av Rystad Bosgård 1:9, utgångspris 
1 000 000 skr. 

11. Information och komplettering till ägar- och ledningsprövning för förskolan: Maria 
Tunred informerade att Ägar- och ledningsprövningen till kommunen behöver 
kompletteras. Maria fick i uppdrag att göra en komplettering till kommunen och skicka in 
denna. 

12. Information om Stiftelsen Anna och Henning Danielssons fond: Maria Tunred informerade 
om fonden. Den är nu registrerad rätt hos Länsstyrelsen. Bokslut och årsredovisning för 
fonden ej klara, dessa ska presenteras på nästa kyrkorådsmöte. 

13. Genomgång och beslut om GAS, gemensamt administrativt system: Henrik Karlsson och 
Arvid Solstö informerade om GAS. Avtalsförslag från Linköpings stift presenterades. 
Kyrkorådet beslutade att:  
Efter överläggning med de fackliga parterna, och om inte annat framkommer ansluta 
Åkerbo församling sig till GAS enligt vad som ingår i avtalsförslaget från Linköpings stift. 

14. Information om fastigheter: 
Presidiet informerade om status i de olika fastighetsfrågorna.  
Nybyggnationen Linghems församlingsgård: Maria Tunred informerade om att bygglov är 
klart och att startmöte ska hållas 23 maj. 

15. Information från kyrkoherden, Ulf Hjertman: 
Ulf informerade om:  

• Att inleda en process för att skapa en vänort i  St Albans stift, som även är 
Linköpings stifts vänstift. Ett sådant samarbete kan bland annat innebära utbyte i 
ungdoms- och konfirmandarbete, besök och utbyte för olika grupper med mera.  

• Nytt gudstjänstschema för kyrkoåret 2022-23 har upprättats. 
• Barnkörsverksamhet i Ekängen. Läxhjälpen som anordnas i Linghems 

församlingsgård. Många deltagare och stort intresse. 
• Den aviserade installationen av nytt nyckelsystem har påbörjats i församlingen. 

16. Information från kyrkorådets ordförande, Kristina Nyhlén:  
Kristina informerade om:  

• Bokmässan i Göteborg 
• Nästa kyrkorådsmöte ska hållas den 16 juni. Plats: Roxen Åkerbo häradsallmänning. 

Samling för gemensam avfärd i Linghem kl 17.30. Mer information kommer med 
nästa kallelse. 

17. Information om mailadresser och intranät:  
• Maria Tunred fick i uppdrag att färdigställa kontaktlistan över kyrkorådets ledamö-

ter och sedan mejla ut den till samtliga.  



 

 

• All kommunikation inom kyrkorådet kommer att ske via svenska kyrkans mejladres-
serna.  

18. Övriga frågor: Inga övriga frågor. 
19. Mötets avslutande: Kyrkorådets ordförande förklarade mötet avslutat. Kyrkoherden läste 

en bibeltext från Jeremia och avslutade till sist med en bön. 
 
 
 
  

Kristina Nyhlén Camilla Johansson Pia Carlsson 
Ordförande Sekreterare Justerare 


