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Tid 2020-02-25, kl. 18.00 – 18.35  

Plats Hällabrottet  

_________________________________________________________________________________ 

 

 Ordförande …………………………………………… 

  Torbjörn Ahlin 

   

 Justerande …………………………………………… 

  Erik Jönsson 

   

 Sekreterare …………………………………………….. 

  Anna Markström 

_________________________________________________________________________________ 

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag. 

 

Organ Kyrkorådet i Kumla pastorat 

 

Sammanträdesdatum 2020-02-25 

Datum för anslags uppsättande 2020-02-27 

Datum för anslags nedtagande 2020-03-19 

Förvaringsplats för protokollet Gamla prästgården, Kumla 

Underskrift: 

 

 

 

Anna Markström 

 

  

Beslutande Torbjörn Ahlin, ordförande   

 Kerstin Lundqvist Eriksson   

 Carl-Johan Löthgren   

 Gudrun Persson   

 Svenerik Blom   

 Lars Malmberg, vice ordförande   

 Elinor Falk   

 Marianne Arvidsson   

 Erik Jönsson   

 Sture Edin   

 Bo Jernberg, kyrkoherde   

    

Övriga närvarande Gerd Gullberg Johnson   

 Jan Engman   

 Sven-Inge Carlsson   

 Sten Persson   

 Göran Andersson, begravnings ombud   

 Anna Markström, sekreterare   

    

    

Utses att justera Erik Jönsson   

    

Justeringens  

plats och tid 

Gamla prästgården, Kumla 

2020-02-27, kl. 10.00 

  

    

Underskrifter    



  Kyrkoråd 

  2020-02-25 

 _________________________________________________________________________________ 

 

 
Ordf sign Just sign Utdragsbestyrkande 

   

 
 

§ 8 Protokollsjustering 

 Justering av protokoll kommer äga rum 27 februari kl. 10.00 på pastorsexpeditionen. 

 

 Beslut 

 Erik Jönsson utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 

 

____ 

 

§ 9 Anmälan av protokoll 

 Arbetsutskottet 

 Nr 1, 2020-01-20 

 Nr 2, 2020-02-10 

 Kyrkogårds- och fastighetsutskottet 

 Nr 1, 2020-02-18 

  

 Beslut 

 Protokollen läggs till handlingarna. 

 

____ 

 

§ 10 Prissättning av gravskötsel 2021 

Ett förslag till prissättning har tagits fram. Arbetskostnad och materialkostnader har beaktats. 

Prisförslag finns i bilagt dokument. 

 

 Beslut 

Kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige fastställa taxorna enligt liggande förslag. 

 

____ 

 

§ 11 Finansiering av begravningsverksamhetens investeringsbehov 2020 

Kapital som Kumla pastorat äger tillhör församlingsverksamheten. Avkastning från finansiella 

placeringar blir viktig när medlemsintäkter minskar. Begravningsavgiften är enhetlig över 

landet och begravningsverksamheten bär sina egna kostnader. 

 

Begravningsverksamheten betalar en internränta till kyrklig verksamhet för de 

anläggningstillgångar som begravningsverksamheten nyttjar. När begravningsverksamheten 

lånar kapital från den kyrkliga verksamheten används en räntesats motsvarande genomsnittlig 

reporänta +0,25 procentenheter, enligt ”Modell för särredovisning av 

begravningsverksamhetens intäkter och kostnader”. 

 

Med detta som utgångspunkt har arbetsutskottet fört resonemang kring extern upplåning eller 

internränta som står i paritet med den externa räntan. Frågan har ställts till nationell nivå om den 

interna räntan får beräknas på annat sätt än med reporäntan som bas. Svaret från nationell nivå 

är att internräntan bara får beräknas med reporänta som bas. 

 

Nationell nivå råder Kumla pastorat att gå vidare och förhandla extern upplåning med 

kyrkoavgiften som säkerhet. Samtal med Swedbank om upplägg och räntor pågår. 

 

 Beslut 

Kyrkorådet beslutar återremittera ärendet. 

 

 ____ 
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Ordf sign Just sign Utdragsbestyrkande 

   

 
 

§ 12 Firmatecknare för Kumla pastorat 

Då Anna Markström, kanslichef, avslutar sin anställning i Kumla pastorat upphör hennes rätt att 

teckna dess firma. 

 

Beslut 

Kyrkorådet utser kyrkoherde Bo Jernberg, 750419, kyrkorådets ordförande Torbjörn Ahlin, 

511122 och personalvetare Helén Kindgren, 710515, att två i förening, teckna Kumla pastorats 

firma, under perioden 2020-04-01 till 2021-12-31. 

 

____ 

 

§ 13 Kyrkorummet Ekeby 

Skrivelse har inkommit från Ekeby församlingsråd om borttagande av bakre bänk på vänster 

sida i Ekeby kyrka. För att göra förändringarna krävs tillstyrkan av kyrkorådet samt tillstånd av 

länsstyrelsen. 

 

 Beslut 

Kyrkorådet tillstyrker Ekeby församlingsråds förslag att ta bort bakre bänk på vänster sida i 

Ekeby kyrka. 

 

____ 

 

§ 14 Preliminärt bokslut 2019 

Anna Markström, kanslichef, presenterar ett preliminärt bokslutsresultat. Kumla pastorat gör 

efter finansiella poster ett positivt resultat på drygt 1 miljon. Begravningsverksamheten gör 

preliminärt ett underskott på 150 kkr – 200 kkr. 

 

 Beslut 

 Rapporten läggs till handlingarna. 

 

____ 

 

§ 15 Övrigt 

 Torbjörn Ahlin informerar  

a. Utbildning för kyrkorådets ledamöter och ersättare samt ledningsgrupp 23 april i Kumla 

församlingshem. Anmälan görs till pastorsexpeditionen. 

 

b. St Olofs kapell har fått delar av koppartaket stulet. 

 

c. Intervjuer pågår för att rekrytera ny kanslichef. 

 

____ 

 

Ordförande tackar för visat intresse. 

  


