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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kyrkoråd
Plats och tid

2015-02-05

Bollmoradalens församlingscentrum, sammanträdesrummet, torsdagen den 5 februari 2015, kl 18.00–19.30

Beslutande

Iréne Pierazzi, ordförande
Carl-Johan Karlsson
Monica Öhnell Thorn
Anita Mattsson ers för Julian Saliba
Birgitta Vaigur
Göran Sundgren
Yvonne Lédel ers för vakans (FRK)
Gunilla Hellgren Lovén ers för vakans (FRK)
Marianne Kronberg
Lise-Lotte Bremer
Michael Öjermo, kyrkoherde

Ersättare

Övriga närvarande

Karin Borgström, adjungerad
Sigurd Sjöblom, adjungerad
Marie Björndahl, sekreterare

Justerare

Göran Sundgren

Justeringens
plats och tid

Församlingscentrum, onsdagen den 5 februari, kl 15.00.

Underskrifter

Sekreterare

..................................................................

Paragrafer

19-23

Marie Björndahl
Ordförande

Justerare

..................................................................

Iréne Pierazzi

..................................................................

.............................................................

Göran Sundgren
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kyrkoråd

Sammanträdesdatum

2015-02-05

Datum då
anslaget sätts upp

2015-02-12

Förvaringsplats
för protokollet

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Underskrift

Datum då
anslaget tas ned

..............................................................................

Maud Kahlbom
Utdragsbestyrkande

2015-03-12
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§ 19 Val av justerare samt tid och plats för justering
Kyrkorådet beslutar
att utse Göran Sundgren att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll samt
att justering av protokollet kommer att äga rum torsdagen den 12 februari kl 15.00.
§ 20 Kyrkans förskola i Trollbäcken
Kyrkofullmäktige beslutade 2014-11-12 § 25 bland annat
• att förslaget till verksamhetsplan och budget 2015 om avveckling av Kyrkans förskola
återremitteras, vad avser förskolan i Trollbäcken
• att en oberoende utredning tillsätts med uppdrag att genomföra en förutsättningslös
genomlysning av all verksamhet som är kopplad till förskolan i Trollbäcken
• att utredningen även beaktar de aspekter som framkommit i skrivelser från föräldrarna
• att det till utredningen knyts en referensgrupp av förtroendevalda med möjlighet att adjungera
ytterligare personer
• att nytt förslag till beslut angående Kyrkans förskola i Trollbäcken kommer till Kyrkofullmäktiges
sammanträde i februari 2015.
Kyrkorådet beslutade 2014-11-26, § 94, att utse Kristjan Vaigur (S), Göran Sundgren (FRK) och
Yvonne Lédel (BA) till referensgrupp samt att arbetsutskottet snarast kallar referensgruppen till
sammanträde för att tillsätta utredare.
Utredningen kompletterades med en inledande undersökning via telefonintervjuer med ca 400
hushåll med barn i förskoleåldern, boende i Trollbäcken. Undersökningen genomfördes av Markör
Marknad och Kommunikation under perioden 1-11 december 2014.
Arbetsutskottet beslutade 2014-12-09, § 67 att upphandla konsulttjänst från PwC (Öhrlings
PicewaterhouseCoopers AB) och projektledare Johan Sverker med uppdrag att i samverkan med
referensgruppen genomföra en förutsättningslös genomlysning av all verksamhet som är kopplad
till förskolan.
Totala kostnader för utredningsarbete inkl. moms
Markör Marknad och Kommunikation
PwC (Örhlings PricewaterhouseCoopers AB)

46 250 kr
312 500 kr

Kyrkorådets valda ledamöter har 2015-01-07 § 1 beslutat, per capsulam, upphandla
konsulttjänsten från PwC.
Kyrkorådet har 2015-01-29 fött en muntlig föredragning av den genomlysning som Johan Sverker
PwC genomfört, den intressemätning som Markör Marknad och Kommunikation genom
intervjuundersökning gjort av val av förskola och av de synpunkter och rekommendationer
referensgruppen kommit fram till i sina egna kontakter med föräldragruppen samt förskolans
ledning. Samtlig dokumentation har kommit församlingen tillhanda.
Kyrkorådet konstaterar att, med utgångspunkt från det samlade utredningsmaterialet, finns goda
förutsättningar för Tyresö församling att bedriva förskoleverksamhet. Rådet konstaterar vidare
att kyrkans förskola kan skapa goda förutsättningar att etablera sig som en tydlig och profilerad
förskola som uppfattas som ett förstahandsval bland förskolor i Tyresö.
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I verksamhetsplan och budget 2015 föreslås en avvecklingsbudget i linje med förslag om
avveckling av kyrkans förskola och att det ska ske under första halvåret 2015. Med den
information som Kyrkorådet nu tagit del av och rådets förslag om att kyrkans förskola fortsatt ska
finnas i Trollbäcken ber rådet att få återkomma med ett nytt förslag till budget för 2015 vid
kyrkofullmäktiges sammanträde den 20 maj.
Carl-Johan Karlsson (S) och Marianne Kronberg (BA) yrkar båda bifall till liggande förslag.
Kyrkorådets möte ajourneras vid två tillfällen, kl 18,25-18,30 samt 19,05-19,10, för att ge FRK tid
för överläggning.
Kyrkorådets föreslår kyrkofullmäktige besluta
att avslå förslaget i den delen i verksamhetsplan och budget 2015 om avveckling av Kyrkans
förskola i Trollbäcken
att kyrkorådet återkommer till kyrkofullmäktige med reviderad budget för Förskola med
kommunala bidrag och
att kyrkofullmäktige uttalar att förskoleverksamheten i Tyresö församling är en viktig och
prioriterad del av församlingens verksamhet i kontakten med barn och föräldrar.
Göran Sundgren (FRK) deltar inte i beslutet.
Kyrkoherden deltar inte i beslutet och lämnar följande yttrande:
Jag avstår från att delta i kyrkorådets beslut angående kyrkans förskola som kyrkorådet fått
återremitterat från kyrkofullmäktige den 12 november 2014.
Min inställning till Kyrkans förskola är väl känd. Jag biträder den majoritet som fanns bakom
förslaget till Budget – och verksamhetsplan 2015 i kyrkorådets förslag till kyrkofullmäktige i
höstas. Jag har inte haft insyn i ärendets fortsatta beredning.
Eftersom kyrkorådet föreslår att Kyrkans förskola ska drivas vidare faller det på mitt ansvar att
leda verksamheten efter beslut i kyrkofullmäktige. Då finner jag det olämpligt att delta i beslutet,
som kommer att avdömas i församlingens högsta beslutande organ.

§ 21 Inrättande av en samrådsgrupp
Referensgruppen med ledamöterna Kristjan Vaigur, Yvonne Lédel och Göran Sundgren ha
avslutat arbetet med att utreda kyrkans förskola och uppdraget avslutas därmed.
Samtidigt konstateras att kyrkorådet i Tyresö församling ansvarar för att församlingens förskola
lever upp till de krav som Tyresö kommun, som ansvarig för tillsynen av förskolorna i Tyresö
ställer enligt skollagen. Till detta kommer ansvaret för församlingsverksamheten enligt
kyrkoordningens bestämmelser.
I det fortsatt arbetet med att driva kyrkans förskola utifrån de förslag och rekommendationer
som nu lämnas till kyrkofullmäktige önskar kyrkoherden att referensgruppen för kyrkans förskola,
i sin nuvarande sammansättning, övergår till att bli en samrådsgrupp för förskolefrågor.
Carl-Johan Karlsson yrkar bifall till liggande förslag.
Kyrkorådet beslutar
att entlediga referensgruppen från uppdraget att utreda kyrkans förskola och
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att referensgruppen, i sin nuvarande sammansättning, övergår till att bli en samrådsgrupp för
förskolefrågor med uppdrag att vara stöd och hjälp till kyrkoherden, i det fortsatta arbetet med
att utveckla kyrkans förskola.
Paragrafen förslås omedelbart justerad.

§ 22 Avtal med Förskolan Växa i Tyresö kommun, ekonomisk förening
Tyresö församling har i sitt kyrkofullmäktige den 12 november 2014, § 25 beslutat:
Att kyrkorådets förslag antas om en avveckling av förskolan i försmalingens regi i den del som
avser Östra Tyresö
att kyrkofullmäktige uttalar att förskolelokalerna i Trollbäcken och Östra Tyresö fortsatt används
för den verksamhet de är avsedda för men att ett personalkooperativ eller annan aktör kan
överta driften av förskola i församlingshemmet i Östra Tyresö, efter beslut av Tyresö kommun
Tyresö kommun godkände genom beslut i Barn- och Utbildningsnämnden den 21 januari 2015, §
7 Förskolan Växa som huvudman för förskoleverksamhet.
Förskolan Växa i Tyresö ekonomisk förening (769629-1280), har till Tyresö församling lämnat
förslag på avtal angående förskolelokalerna i församlingshemmet Östra Tyresö för att driva
förskola.
Den av kyrkorådet utsedda samrådsgruppen med ledamöterna Kristjan Vaigur, Yvonne Lédel och
Göran Sundgren bistår kyrkoherden genom samråd i förhandlingarna om avtal mellan Tyresö
församling och Förskolan Växa om avtal upp till 12 månader.(Delegationsordning för kyrkorådet
Avsnitt 4:3 Fastighetsfrågor). För längre avtalstid beslutar kyrkorådet. Kyrkoherden samråder med
samrådsgruppen under förhandlingsprocessen.
Kyrkorådet noterar informationen.
§ 23 Övriga frågor
Lise-Lotte Bremer (BA) berättar kort om den konferens som hon deltagit i: Vem tigger på våra
gator och vad gör vi?

