
Osby pastorat  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   Sammanträdesdatum 

   2022-04-26 

KYRKORÅDET 

Valda för perioden  

2022-01-01 till 2025-12-31 

  

Plats och tid Församlingshemmet i Osby 

Tisdagen den 26 april 2022 

Klockan 18:30-20:15 

 

Beslutande  Ledamöter 

Kenth Carlsson, Stefan Johansson, komminister, 

Niklas Larsson, Erland Nilsson, Dag Ivarsson, 

Elisabet Bertilsson, Mats Ernstsson, tjänstgörande 

ersättare, Michael Svensson § 35-41, Camilla 

Gustafsson, tjänstgörande ersättare, Lennart Hansson 

tjänstgörande ersättare § 42-47 

 

Övriga närvarande  Ersättare 

Christine Ivarsson, Sofie Persson, Lennart 

Hansson § 35-41 

  

   Klas Roos, sekreterare  

 

Justerare  Dag Ivarsson 

 

Justeringens plats och tid Pastorsexpeditionen i Osby 

   Tisdagen den 10 maj 2022 

 

Paragrafer 35-47 

Underskrifter  Ordförande……………………………… 

    Kenth Carlsson 

 

 

   Justerare………………………………….. 

    Dag Ivarsson 

  

ANSLAG/BEVIS  Protokollet är justerat. Justeringen har  

   tillkännagivits genom anslag 

    

Organ   Kyrkorådet 

   

Sammanträdesdatum Tisdagen den 26 april 2022 

 

Anslagsdatum  Torsdagen den 12 maj 2022 

   

Anslagets nedtagande  Torsdagen den 2 juni april 2022 

Förvaringsplats för protokollet Pastorsexpeditionen, Östra Storgatan 7 A, Osby 

Underskrift   



Osby pastorat                                  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

                    2022-04-26 

KYRKORÅDET 

 

 

Före sammanträdet träffades kyrkorådet utanför Osby kyrkogård för att se på tänkt plats 

för ny förvaltningsbyggnad. Därefter besöktes två olika platser på fastigheten 

Kyrkoherden 11 där en ny byggnad skulle kunna uppföras för att möjliggöra fler 

fritidshemsplatser.  

 

 

§ 35 Mötets öppnande 

 

Kenth Carlsson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Därefter 

förrättades upprop 

 

 

§ 36 Val av justerare  

 

Beslut 

Dag Ivarsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

 

§ 37 Godkännande av dagordningen 

 

Beslut 

Den utskickade dagordningen godkänns. 

 

 

§ 38 Samtal om eventuellt kommande byggnationer 

 

Kyrkorådet förde samtal utifrån de studiebesök som genomfördes före 

sammanträdet och där olika tänkbara platser för byggnationer studerades.  

 

• Gällande förvaltningsbyggnad för begravningsverksamheten fördes det 

fram ett förslag om att flytta byggnaden närmare kyrkogårdsmuren för att 

hålla den övriga ytan så fri som möjligt. 

• Ett annat förslag som fördes fram var att riva staketet mot maskinhallen 

och uppföra den nya byggnaden i nära anslutning till den befintliga 

byggnaden. 

• Ett tredje förslag gällande förvaltningsbyggnaden går ut på att bygga ihop 

den med nuvarande maskinhallen till en och samma byggnad.  

 

Beslut 

Samtalet läggs till handlingarna. 

 

 

 

 

 



§ 39 Andakt med Stefan Johansson  

 

Komminister Stefan Johansson höll en andakt för kyrkorådet och började med 

att fråga om kyrkorådet visste vad de flesta människor förknippar kyrkan med. 

Sedan fortsatte han att tala om påskens budskap. 

 

 

§ 40 Verksamhetsuppföljning 2021 del två  

 

Verksamhetsuppföljningen för 2021 del två, där verksamheternas resultat 2021 

jämförs med budget 2021, presenterades.   

 

Beslut 

Verksamhetsuppföljningen 2021 del två för Osby pastorat överlämnas för 

beslut till kyrkofullmäktige. 

 

 

§ 41 Årsredovisning 2021 

 

Årsredovisning 2021 för Osby pastorat presenterades och undertecknades av 

alla närvarande ordinarie ledamöter.  

  

Beslut 

Årsredovisningen 2021 för Osby pastorat överlämnas för beslut till 

kyrkofullmäktige.  

 

 

Lennart Hansson inträder som tjänstgörande ledamot då Michael Svensson 

lämnar sammanträdet.  

 

 

§ 42 Kapitaltäckningsgaranti 

 

Pastoratets auktoriserade revisor har informerat om att det finns möjlighet för 

kyrkofullmäktige att fatta beslut om en kapitaltäckningsgaranti för det, av 

pastoratet, helägda bolaget Osby Solhem AB.  

 

Beslut 

Kyrkofullmäktige föreslås besluta att Osby pastorat, 252004-7867, ska utfärda 

en kapitaltäckningsgaranti på 1 000 000 kr till Osby Solhem AB, 559334-0689. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 43 Vård- och underhållsplan för Visseltofta kyrka 

 

Vård- och underhållsplanen för Visseltofta kyrka har uppdaterats under våren. I 

samband med diskussionen om planen lyfte Dag Ivarsson vikten av att kyrkorådet 

säkerställer att underhållet av pastoratets kyrkor följer de framtagna 

underhållsplanerna, så att underhållet genomförs i tid.   

 

Beslut 

Den uppdaterade vård- och underhållsplanen för Visseltofta kyrka överlämnas till 

kyrkofullmäktige. 

 

 

§ 44 SKUT-ombud  

 

Pastoratet behöver utse ett ombud för Svenska kyrkan i utlandet, SKUT, för 

innevarande mandatperiod. Nuvarande ombud Niklas Larsson vill gärna fortsätta med 

sitt uppdrag. 

 

Beslut 

Niklas Larsson utses till Osby pastorats ombud för SKUT under mandatperioden 

2022–2025. 

 

 

§ 45 Fyllnadsval  

 

Det behöver förrättas fyllnadsval i kyrkofullmäktige till Visseltofta sockenråd, 

Loshults församlingsråd och Osby församlingsråd. Därtill behöver en vice ordförande 

i Loshults församlingsråd och en vice ordförande i Osby församlingsråd väljas.  

 

Beslut 

1. Kyrkofullmäktige föreslås besluta utse Helena Kvist som ledamot av Visseltofta 

Sockenråd. 

2. Kyrkofullmäktige föreslås besluta ge Loshults församlingsråd respektive Osby 

församlingsråd i uppdrag att inom respektive råd utse en vice ordförande under 

mandatperioden 2022-2025. 

 

 

§ 46 Rapporter 

 

Kyrkorådet tog del av följande rapporter:  

• Arbetsutskottets protokoll från 2022-04-12 

• Protokoll Osby Solhem AB från 2022-04-12 

• Kyrkorådets protokoll från 2022-03-22 

 

Beslut 

Rapporterna läggs till handlingarna. 

 

 

 

 



§ 47 Avslut av sammanträdet 

 

Kenth Carlsson avslutade sammanträdet och tackade för bra diskussioner.  


