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Svenska kyrkan 
TÖREBODA PASTORAT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kyrkofullmäktige i 
Töreboda pastorat 

Sammanträdes datum 
2020-06-08 

Plats och tid: Töreboda församlingshem, 19.00-20.30 

Beslutade: Ledamöter 
Centerpartiet 
Torbjörn Lahrin 
Marianne Ljungström 
Ulla Henningsson 
Maria Nilsson 
Sven Olsson 
Per-Olof Pettersson 
Klas Evertsson 
Jan Olov Gunnarsson 

Socialdemokraterna 
Marianne Pettersson 
Leif Börjes son 
Berit Bergman 
Ann-Charlott Karlsson 

Fägre kyrkliga gemenskap 

Elisabeth Insulander 
Jane Bäckman 
Erkki Andersson 

Samlingslista för Hova-Älgarås 
församling 
Kristina Öh Jansson 
Helena Svensson 
Bengt Bengtsson 
Holger Schmitt-Hallenberg 

Dessutom deltar kyrkoherde Jan Wahn, kyrkokamrer Sigrid 
Schugk och kommunikatör Hanna Hummelbo. 

Justerare: Marianne Pettersson 
Elisabeth Insulander 

Underskrifter: 

Töreboda församlingshem senast tisdag 23 juni 2020 

~l/ 
ne Bäckman, ordförande och sekreterar c.:«: 

Marianne Pettersson Elisabeth Insulander 
justerare justerare 

Justeringens tid och plats: 
Paragrafer: 92 - 112 

Organ 

Sammanträde 

Datum då anslaget sattes upp 

Datum då anslaget tas ned 

Förvaringsplats för protokollet 

Underskrift 

ANSLAG/BEVIS 
Kyrkofullmäktige i Töreboda pastorat 

måndag 8 juni 2020 

onsdag 24 juni 2020 

torsdag 16 juli 2020 

pastorsexpeditionen, Töreboda 

nedtaget den 16 juli 2020, intygas: 
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Kyrkoherde Jan Wahn håller en inledande andakt. 

§ 92 Mötets öppnande 
Ordföranden Jane Bäckman hälsar välkommen och förklarar sammanträdet för öppnat. 

§ 93 Sekreterare för mötet 
Ordinarie sekreterare för mötet har lämnat förhinder. Ordföranden Jane Bäckman föreslår sig själv som 
sekreterare för dagens sammanträde. 

Beslut 
Beslutas enligt förslaget. 

§ 94 Ny ordinarie ledamot och ersättare i kyrkofullmäktige 
Ordföranden meddelar att Anna Nisses avgått som ordinarie ledamot och att Britt Uhlin går in som ny 
ordinarie ledamot. Carin Skogåker går in som ny ersättare. Efterträdarval har skett vid Skara stift. 

§ 95 Upprop 
Förrättas upprop enligt sidan 1 i protokollet. 

§ 96 J us terare 
Marianne Pettersson och Elisabeth Insulander föreslås som justerare till protokollet. 

Beslut 
Beslutas enligt förslaget. Protokollet justeras senast tisdag den 23 juni 2020 på pastorsexpeditionen i 
Töreboda. 

§ 97 Kungörande 
Sammanträdet anses behörigen utlyst och kallat. 

§ 98 Bamkonsekvensanalys 
Hänsyn kommer att tas till barn och ungdomars bästa vid dagens beslut. 

§ 99 Miljökonsekvensanalys 
Miljöhänsyn kommer att beaktas vid behandling av dagens beslut. 

§ 100 Fastställande av föredragnings listan 
Föredragningslistan har utsänts tillsammans med kallelsen. 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns och fastställs med tillägget: 

Budget i balans. Yrkande vid kyrkofullmäktiges sammanträde den 4 november 2019. 

§ 101 Verksamhetsberättelsen för 2019 för Töreboda pastorat 
Verksamhetsberättelsen för 2019 har utsänts tillsammans med kallelsen. Ordföranden lämnar ordet fritt för 
frågor. 

Beslut 
Kyrkofullmäktige beslutar med godkännande att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 

§ 102 Årsredovisning för 2019 för Töreboda pastorat 
Arsredovisningen tillsammans med förvaltningsberättelse för 2019 för Töreboda pastorat har utsänts 
tillsammans med kallelsen. Sigrid Schugk föredrar ärendet. 2019 års överskott uppgår till 56 000 kr, vilket 
föreslås att det överförs till eget kapital. 

Ordföranden lämnar ordet fritt för eventuella frågor. 
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Beslut 
Kyrkofullmäktige beslutar med godkännande att lägga årsredovisningen med förvaltningsberättelsen till 
handlingarna och överföra årets vinst 56 000 kr till eget kapital. 

Antecknas att följande ledamöter inte deltar i beslutet på grund av jäv: Elisabeth Insulander, Kristina 
Öh Jansson, Marianne Pettersson, Maria Nilsson, Ulla Henningsson, Marianne Ljungström och 
Holger Schmitt-Hallenberg. 

§ 103 Revisionsberättelse för 2019 för Töreboda pastorat 
Ordföranden föredrar delar av revisionsberättelsen för 2019. 

Beslut 
Kyrkofullmäktige beslutar med godkännande att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 

Antecknas att följande ledamöter inte deltar i beslutet på grund av jäv: Elisabeth Insulander, Kristina 
Öh Jansson, Marianne Pettersson, Maria Nilsson, Ulla Henningsson, Marianne Ljungström och 
Holger Schmitt-Hallenberg. 

§ 104 Ansvarsfrihet för kyrkorådet 
Revisorerna föreslår att kyrkorådets ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. 

Beslut 
Kyrkofullmäktige beviljar kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. 

Antecknas att följande ledamöter inte deltar i beslutet på gmnd av jäv: Elisabeth Insulander, Kristina 
Öh Jansson, Marianne Pettersson, Maria Nilsson, Ulla Henningsson, Marianne Ljungström och 
Holger Schmitt-Hallenberg. 

§ 105 Årsredovisning för 2019 för Stiftelsen Ekagärdet-Kjellbergska donationen 
Årsredovisningen för stiftelsen har utsänts tillsammans med kallelsen. Sigrid Schugk föredrar ärendet. 
2019 års överskott uppgår till 20 316 kr, vilket föreslås att det överförs till eget kapital. 

Ordföranden lämnar ordet fritt för eventuella frågor. 

Beslut 
Kyrkofullmäktige beslutar med godkännande att lägga årsredovisningen till handlingarna och överföra årets 
vinst 20 516 kr till eget kapital. 

Antecknas att följande ledamöter inte deltar i beslutet på grund av jäv: Elisabeth Insulander, Kristina 
Öh Jansson, Marianne Pettersson, Maria Nilsson, Ulla Henningsson, Marianne Ljungström och 
Holger Schmitt-Hallenberg 

§ 106 Nyval 
Anna Nisses och Jan Eriksson har skriftligen meddelat avsägelse för olika förtroendeuppdrag. 

Valberedningen lämnar följande förslag: 

a) Till ordinarie ledamot (istället för Anna Nisses) i Töreboda kyrkoråd föreslås: Pernilla Johansson, 
Bällefors 

b) Till revisorsersättare (istället för Pernilla Johansson) föreslås: Kerstin Bertilsson, Trästena 
c) Till ordinarie ledamot (istället för Anna Nisses) i Fägre församlingsråd föreslås: Annelie Markebro, 

Moholm 
d) Till ersättare i Fägre församlingsråd (istället för Annelie Markebro) föreslås: Pernilla Johansson, 

Bällefors 
e) Till ordinarie ledamot i valnämnden (istället fot Jan Eriksson) föreslås, Jan Insulander, T;~~ 
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Beslut 
Kyrkofullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag. 

Antecknas att ledamoten Elisabeth Insulander inte deltar i beslutet på gmnd av jäv avseende§ 106 b 
oche. 

§ 107 Framtagande av övergripande mål och riktlinjer för verksamheten (3 kap 2 § p 3 KO) 
Ordföranden Jane Bäckman har lämnat ett skriftligt förslag om att kyrkorådet behöver arbeta fram förslag till 
tydliga mål och riktlinjer som sedan ska beslutas av kyrkofullmäktige. Kyrkorådet behöver mål och riktlinjer 
på en övergripande nivå för att kunna arbeta strategiskt, förutsägbart och långsiktigt. En strategisk plan kan 
också vara till hjälp i budgetarbetet. De framtagna övergripande målen kan därefter kopplas till ett eller flera 
verksamhetsområden som ska uppfattas som riktlinje och prioritering av verksamheten. Jane Bäckman 
föreslår att kyrkofullmäktige beslutar att kyrkorådet arbetar fram en strategisk plan för att nå målen. Önskvärt 
är att kyrkorådet presenterar ett förslag till kyrkofullmäktige vid novembermötet 2020. 

Ordföranden lämnade ordet fritt för frågor. 

Beslut 
Kyrkofullmäktige beslutar enligt förslaget. 

§ 108 Hova prästgård, förslag från kyrkorådet 
Vid kyrkorådets senaste sammanträde diskuterades vad som ska hända med Hova Prästgård. I nuläget har 
Prästgården inga hyresgäster. Kyrkorådet föreslår att en utredning påbörjas och föreslår till kyrkofullmäktige 
att en arbetsgrupp utreder olika alternativ för prästgården. Kyrkorådet beslutade vid senaste sammanträdet att 
följande personer ska ingå i arbetsgruppen: Anders Benjaminsson, Kristian Kling, Kristina Öh Jansson och 
Jane Bäckman (sammankallande). Försäljning av tex prästgård är normalt inte av den betydelse att 
kyrkofullmäktige måste fatta besluten, men kyrkorådet är av den åsikten att frågan är av känslig natur och 
därför ev. bör beslutas i kyrkofullmäktige. I nuläget finns inget beslut om vad som kan komma att hända 
med Hova Prästgård 

Ordföranden lämnade ordet fritt för frågor. 

Beslut 
Kyrkofullmäktige har inga synpunkter på att utredning påbörjas avseende vad som ska hända med Hova 
Prästgård och beslutar enligt förslaget. 

§ 109 Information om strukturutredningen 
I stiftsstyrelsens promemoria finns två förslag till ev. förändring. Ett stort pastorat med Mariestad församling, 
Amnheärad-Lyrestads pastorat, Lugnås-Ullervads pastorat och Töreboda pastorat. Det andra förslaget 
omfattar Töreboda kommun som ett pastorat och de andra tre pastoraten samt Hova bildar ett. 
Stiftsstyrelsens arbetsutskott har vid samrådsmöte i Töreboda lyssnat på tankar och synpunkter. Kyrkorådet 
och kyrkoherden är remissinstans och svar ska lämnas i mitten av augusti. Församlingsråden har haft 
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Församlingsråden i pastoratet har haft möjlighet att lämna 
synpunkter på förslaget. Stiftsstyrelsen fattar beslut den 19 oktober 2020. 

§ 110 Aktuella frågor i pastoratet, information 
Jan Wahn informerade om personalläget. En arbetsgrupp som ska arbeta med slimma personalorganisationen 
har bildats. 

I augusti kommer en ny präst som kommer att ha ansvar för Hova-Älgarås församling. En diakon och en 
assistent i diakoniarbetet kommer att tillsättas framöver. Flera naturliga avgångar (pensioneringar) är på gång .. 
Dessa tjänster kommer inte att återbesättas, detta gör att pastoratet sparar drygt 1,2 milj. kr i 
personalkostnader. 
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§ 111 Budget i balans. Yrkande vid kyrkofullmäktiges sammanträde den 4 november 2019. 

Svar på yrkandet får anses besvarad i § 110, ovan. 

§ 112 Mötets avslutande 

Ordföranden önskar alla trevlig sommar och förklarar mötet för avslutat. 


