
 

 

Åkerbo församling Protokoll 

Kyrkoråd 
 
 

Tid:  2022-04-07 kl. 18.30 – 21.00 
Plats: Linghems församlingsgård 
 
Närvarande: 
Ulf Hjertman, kyrkoherde 
Kristina Nyhlén, ordförande 
Maria Tunred 
Ida Johansson 
Camilla Johansson 
Staffan Danielsson 

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 Staffan Danielsson.  
3. Val av sekreterare: Som sekreterare valdes Camilla Johansson 
4. Godkännande av dagordning: Dagordningen justerades. Punkt 12, Information om GAS 

flyttades från punkt 12 till punkt 9. Övriga punkter efter punkt 9 flyttades efter i 
kronologisk ordning. Tillägg av en övrig fråga. Dagordningen godkändes med ovanstående 
justeringar.  

5. Adjungerande till mötet Henrik Karlsson, Aklero: Henrik Karlsson, Aklero Ekonomi 
adjungerades till hela mötet.   

6. Sammanträdets utlysande: Sammanträdet förklarades vara behörigt utlyst.   
7. Föregående protokoll: Protokollet från föregående kyrkorådsmöte daterat 2022-03-17 

godkändes och lades till handlingarna. 

8. Genomgång av bokslut och godkännande för att lämnas till kyrkofullmäktige för beslut: 
Henrik Karlsson från Aklero Ekonomi presenterade Årsredovisningen för verksamhetsåret 
2021. Kyrkorådet beslutade att skicka Årsredovisningen till kyrkofullmäktige för slutlig 
hantering och beslut. Se i övrigt bilaga.  

9. Information om GAS, gemensamt administrativt stöd: Henrik Karlsson från Aklero 
Ekonomi informerade om GAS. GAS är ett gemensamt administrativt stöd inom Svenska 
kyrkan som samordnar olika stödfunktioner, exempelvis personaladministration, 
ekonomi/fakturahantering, IT-stöd.  

Ett förslag/beslutsunderlag angående om Åkerbo församling ska ansluta sig till GAS ska 
utarbetas av presidiet. Detta ska presenteras på nästa kyrkorådsmöte.  

10. Genomgång av verksamhetsberättelse och godkännande för att lämnas till 
kyrkofullmäktige för beslut: Kyrkorådet godkände verksamhetsberättelsen med några 
mindre justeringar och beslutade att överlämna verksamhetsberättelsen för Åkerbo 
församling 2021 till kyrkofullmäktige. Se i övrigt bilaga.  

11. Beslut om firmatecknare för Sven Svenstrands donationsfond: Till firmatecknare för Sven 
Svenstrands donationsfond under en 4-årsperiod valdes Pia Carlsson och Lars Linde.  

Pia Carlsson fick i uppdrag vid förra kyrkorådsmötet att anmäla namn på kyrkorådets nya 
ledamöter till Länsstyrelsen. Då Pia ej hade rätt behörighet uppdrog kyrkorådet istället till 
Maria Tunred att anmäla namnen på kyrkorådets nya ledamöter till Länsstyrelsen. 



 

 

12. Information och beslut om vidare handläggning av Stiftelsen Anna och Henning 
Danielssons fond: Maria Tunred informerade om kyrkorådets förvaltning av fonden och 
dess ändamål. Vid nästa kyrkorådsmöte ska fondens årsredovisning hanteras.    

13. Uppföljning biskopsvisitationen: Kyrkoherden redogjorde från samtal med biskopen.  De 
kyrkorådsledamöter som deltog i visitationen upplevde den som mycket givande och bra 
upplagd. Kontraktsprosten återkommer med ett visitationsprotokoll under kommande 
månad.  

14. Information om personalfrågor:  Kyrkoherde Ulf Hjertman redogjorde om aktuella 
personalfrågor.  

15. Information om fastigheter:  

Nybyggnation av Linghems församlingsgård:  

• Kristina Nyhlén redovisade från informationskvällen som anordnades den 23 mars 
för allmänheten. Det kom cirka 60 personer som fick tillfälle att ställa frågor om den 
planerade nybyggnationen. 

• Kristina har informerat personalen som har sin huvudsakliga arbetsplats i Linghem 
om nybygget. Berörd personal fick då tillfälle att ställa frågor och komma med 
förslag hur deras nya arbetsplats ska utformas.  Möten för den berörda personalen 
kommer att hållas fortlöpande av kyrkorådets ordförande.   

• Resultat på utförd Geoteknisk undersökning ska komma inom kort.  

• Avtal med projektledare och generalkonsult för nybyggnationen är på gång.  

  

Östra Skrukeby församlingshem: Bengt Johansson rapporterade att entreprenör ska börja 
anlägga avlopp strax efter påsk. 
 
Försäljning Örtomta kyrkeby 1:2: De sista delarna i kontraktets genomförande är i det 
närmaste klart och försäljningen beräknas avslutad inom kort. 
 
Ombyggnation Gistad kyrka: Ansökan om tillstånd för ombyggnad av kyrkorummet in-
skickat sedan tidigare till Länsstyrelsen. Svar inväntas därifrån innan ombyggnation kan  
påbörjas. 

16. Information från kyrkoherden, Ulf Hjertman:  
Ulf informerade om: 
- 10 april anordnas 10-årsjubileum i S:t Martin. Mer information hittas på Åkerbo för-

samlings hemsida. 
- Präst Stefan Ahlström kommer avtackas i samband med gudstjänsten i Törnevalla på 

påskdagen. 
- Nyckelsystemet i Åkerbo församling ska bytas ut. Start om två veckor. Utbytet beräknas 

pågå fram till 30 juni.  
- Kyrkgiro kommer att anordnas 21 maj. 
- Påskvandring kommer att anordnas på flera platser i församlingen för elever i årskurs 5.  
- Diakon Per Åkerström är utsedd representant/samordnare för flyktingsituationen 

gentemot Linköpings kommun. Linköpings kommun meddelar i god tid om det blir  
aktuellt att agera i flyktingsituationen. 

 
17. Information från kyrkorådets ordförande, Kristina Nyhlén: Kyrkorådets ordförande hade 

ingen ytterligare information än den som givits tidigare på mötet.  



 

 

18. Övriga frågor: Britt-Marie Alfredsson informerade om att hemsidan på intranätet inte var 
helt uppdaterad. Det uppdrogs till Ulf Hjertman att meddela Klara Grundström som sedan 
får uppdatera hemsidan. 

19. Mötets avslutande: Kyrkorådets ordförande förklarade mötet avslutat. Kyrkoherden läste 
en bibeltext med tema försonaren och avslutade till sist med en bön. 
 
 
 
  

Kristina Nyhlén Camilla Johansson Staffan Danielsson 
Ordförande Sekreterare Justerare 


