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Göran Sundgren
Anna- Maria Wedin
Sigurd Sjöblom ers. för Bengt Sommare
Ingrid Nilsson
Ragnhild Bohman, ers. för Staffan Dahl
Ann-Charlott Öström ers. för Linda Johnsson
Bengt Verlestam
Gunilla Hellgren Lovén
Yvonne Lindblad ers. för Julia Hedenström
Lilian Edberg
Birgitta Verlestam ers. för Lise-Lotte Bremer
Birgitta Soccorsi
Yvonne Lédel
Sven Svennberg

Michael Öjermo, kyrkoherde
Marie Björndahl, sekreterare
Karin Lundbeck

Göran Sundgren

Gunilla Hellgren Lovén

Justeringens
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Marie Björndahl
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
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Maud Kahlbom
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§ 22 Upprop
§ 23 Val av justerare samt tid och plats för justering
Kyrkofullmäktige beslutar
att utse Göran Sundgren och Gunilla Hellgren Lovén att tillsammans med ordförande justera
dagens protokoll.
Justering av protokollet föreslås äga rum i Bollmoradalens kyrka onsdagen den 18 november kl
15.00.
§ 24 Fastställande av dagordning
§ 25 Verksamhetsplan och budget 2016 med flerårsplan 2017-2018
Verksamhetsplan och budget 2016, inklusive investeringar och statistikbilaga, gicks igenom.
Några redaktionella ändringar och tillägg till verksamhetsplanen har föreslagits av kyrkorådet
och inarbetats i dokumentet.
Iréne Pierazzi yrkar bifall till båda att-satserna.
Kyrkofullmäktige beslutar
att fastställa upprättat förslag till Verksamhetsplan och budget för 2016 med flerårsplan
2017-2018 samt
att en arbetsgrupp utses som, bland annat, tillsammans med kyrkoantikvarisk kompetens går
igenom vilka möjligheter som finns att göra vissa förändringar i Tyresö kyrka.
§ 26 Målsatt kapital 2016
Kyrkofullmäktige ska fastställa ett långsiktigt mål för storleken på det egna kapitalet, uttryckt i
kronor. Det egna kapitalet ska vara så stort att det utgör en betryggande buffert för ekonomiska
påfrestningar.
Kyrkofullmäktige ska besluta om målsatt kapital varje år men särskilt pröva kapitalets storlek en
gång varje mandatperiod, förslagsvis år 2015. Det nuvarande målkapitalet på 100 mnkr har
genomgått prövning och någon förändring av målkapitalets storlek är inte föreslagen.
Kyrkofullmäktige beslutar
att målkapitalet för 2016 ska vara oförändrat, 100 mnkr.
§ 27 Begravningsavgift 2016
Begravningsavgiften för 2015 är 0,12 % av den beskattningsbara inkomsten. Någon höjning
inför 2016 är inte föreslagen.
Kyrkofullmäktige beslutar
att hemställa hos Kammarkollegiet om en begravningsavgift på 0,12 % av den
beskattningsbara inkomsten, för 2016.

3
KYRKOFULLMÄKTIGE
2015-11-11

§ 28 Församlingsavgift 2016
Den lokala kyrkoavgiften inkl. begravningsavgiften för 2015 är 0,91 % av den beskattningsbara
inkomsten (till detta kommer stiftsavgiften på 0,03 %). För 2016 föreslås ingen ökning av
församlingsavgiften.
Kyrkofullmäktige beslutar
att för 2016 fastställa den lokala kyrkoavgiften inkl. begravningsavgiften till 0,91 % av den
beskattningsbara inkomsten.
§ 29 Taxor och avgifter 2016
Handlingar: Budgetberedningens förslag till taxor och avgifter 2016.
Kyrkofullmäktige beslutar
att fastställa upprättat förslag till taxor och avgifter 2016.
§ 30 Reglemente för begravningsverksamheten
Beslut ang. reglementet togs i Kyrkofullmäktige år 2000. På grund av att det då fanns en
Fastighets- och kyrkogårdsnämnd som inte finns idag behövdes en uppdatering av reglementet
göras. I sak har inga andra förändringar skett.
Kyrkofullmäktige beslutar
att godkänna revidering av Reglemente för begravningsverksamheten.
§ 31 Val av ombud och ny ersättare till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations
arbetsgivarkonferens i Stockholms stift
Jens Mollberger (FRK) har avsagt sig sitt uppdrag som ombud till Svenska kyrkans
arbetsgivarorganisations arbetsgivarkonferens i Stockholms stift.
Valberedningen har vid sitt möte 2015-10-14 tagit fram följande förslag till beslut
Kyrkofullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag
att som nytt ombud till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations arbetsgivarkonferens i
Stockholms stift utse Sigurd Sjöblom (FRK)
att till ny ersättare utse Karin Christensen (FRK)
§ 32 Motion, Diakoni, kyrkan ska stå på de svagas sida
Dnr: K-2014-60
Motion med förslag om att det i kyrkoråd och kyrkofullmäktige tas upp till diskussion hur Tyresö
församling kan bli bättre på att ge de svagaste i kommunen en röst, har inlämnats av Framtidens
kyrka (FRK).
Kyrkorådet beslutade vid sitt möte den 22 april, § 49, att ge kyrkoherden i uppdrag att ta fram
förslag till svar för motionen.
Följande har gjorts och görs i närtid som har med motionen att göra bland de förtroendevalda i
Tyresö församling.
Vid en kyrkorådsdag den 11 april 2015 hade kyrkorådets ledamöter möjlighet att bland annat
föra en diskussion med den inriktning som motionen önskar.
I kyrkofullmäktige ges inledningar vid de olika mötestillfällena kring olika aktuella frågor. Det är
lämpligt att kyrkofullmäktiges presidium görs uppmärksam på att aktuella diakonifrågor speglas
vid inledningen till kyrkofullmäktiges mötestillfällen.

4
KYRKOFULLMÄKTIGE
2015-11-11
Följande har gjorts och görs i närtid som har med motionen att göra av kyrkoherde och
medarbetare i Tyresö församling.
Under våren 2015 inbjöd Tyresö församling i samverkan med socialtjänsten i Tyresö kommun
till en dag om barns situation i Tyresö kommun.
Under hösten 2015 kommer Tyresö församling att i samverkan med socialtjänsten i Tyresö
kommun att inbjuda till en konferens om en lokal överenskommelse, som särskilt kommer att
läggas focus på frågor kring barn och ungdomar, enligt intentionerna i Budget och
Verksamhetsplan 2015.
Samrådsgruppen för Kyrkans förskola, som också har till uppgift att genomföra
barnkonsekvensanalys, anser att eftersom förslaget från kyrkorådet till kyrkofullmäktige är att
inte vidta några åtgärder med anledning av motionen behöver ingen barnkonsekvensanalys
genomföras.
Kyrkofullmäktige beslutar
att motionen härmed anses besvarad
§ 33 Motion, Diakoni, församlingen ska stärka samarbetet med ungdomsnära aktörer Dnr: K-2014-61
Motion med förslag om att kyrkoråd och kyrkofullmäktige tar upp en diskussion hur Tyresö
församling kan stärka samarbetet med Tyresös ungdomsnära aktörer, som skola,
ungdomsgårdar och bibliotek, har inlämnats av Framtidens kyrka (FRK).
Kyrkorådet beslutade vid sitt möte den 22 april, § 49, att ge kyrkoherden i uppdrag att ta fram
förslag till svar på motionen.
Under våren 2015 inbjöd Tyresö församling i samverkan med socialtjänsten i Tyresö kommun till
en dag om barns situation i Tyresö kommun.
Under hösten 2015 kommer Tyresö församling att i samverkan med socialtjänsten i Tyresö
kommun att inbjuda till en konferens om en lokal överenskommelse, som särskilt kommer att
lägga focus på frågor kring barn och ungdomar.
Därtill kan anföras att församlingen genom Skolkyrkoverksamheten aktivt arbetar med skolor i
kommunen och att församlingen arbetar med föräldravandringar som utgår från Tyresö
församlingshem.
Samrådsgruppen för Kyrkans förskola, som också har till uppgift att genomföra
barnkonsekvensanalys, anser att eftersom förslaget från kyrkorådet till kyrkofullmäktige är att
inte vidta några åtgärder med anledning av motionen behöver ingen barnkonsekvensanalys
genomföras.
Kyrkofullmäktige beslutar
att motionen härmed anses besvarad
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§ 34 Motion, Diakoni, församlingen etablerar kontakt med Korpen Brännpunkt
Dnr: K-2014-62
Motion med förslag om att en medarbetare kontaktar Korpen Brännpunkt för att undersöka hur
Tyresö församling kan bidra till att verksamheten utökas och utvecklas, har inlämnats av
Framtidens kyrka (FRK).
Kyrkorådet beslutade vid sitt möte den 22 april, § 49, att ge kyrkoherden i uppdrag att ta fram
förslag till svar på motionen.
Om det inte speciellt anges i Verksamhetsplan och Budget ett visst är år det kyrkoherdens
ansvar att kontinuerligt söka samverkan med olika delar av Tyresös föreningsliv.
Samrådsgruppen för Kyrkans förskola, som också har till uppgift att genomföra
barnkonsekvensanalys, anser att eftersom förslaget från kyrkorådet till kyrkofullmäktige är att
inte vidta några åtgärder med anledning av motionen behöver ingen barnkonsekvensanalys
genomföras.
Kyrkofullmäktige beslutar
att motionen härmed anses besvarad
§ 35 Motion, Diakoni, praktisk stödinsats för enskild människa
Dnr: K-2014-63
Motion med förslag om att ett system för så kallad ”suspended soup” införs på Himlagott d.v.s.
att man kan köpa dagens rätt, kaffe eller fika som sedan en behövande kan hämta ut, har
inlämnats av Framtidens kyrka (FRK).
Kyrkorådet beslutade vid sitt möte den 22 april, § 49, att ge kyrkoherden i uppdrag att ta fram
förslag till svar på motionen.
Café Himlagott är ett företag som hyr lokaler av Tyresö församling. Församlingen samverkar
med företaget på olika sätt, inte minst inom ramarna för det diakonala arbetet.
Församlingen kan dock inte ”införa” något i företagets verksamhet. I stället kan vi genom dialog
och samverkan erbjuda det motionen efterlyser, vilket också skett.
Samrådsgruppen för Kyrkans förskola, som också har till uppgift att genomföra
barnkonsekvensanalys, anser att eftersom förslaget från kyrkorådet till kyrkofullmäktige är att
inte vidta några åtgärder med anledning av motionen behöver ingen barnkonsekvensanalys
genomföras.
Kyrkofullmäktige beslutar
att motionen härmed anses besvarad
§ 36 Sammanträdestider 2016
Kyrkofullmäktige beslutar
att sammanträdestider för 2016 blir 24 februari, 11 maj och 9 november.

