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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kyrkoråd

2017-04-26

Plats och tid

Bollmora Församlingscentrum, Församlingssalen, onsdagen den 26 april 2017, kl. 18.00-20.20
Beslutande

Iréne Pierazzi, ordförande
Anita Mattsson ers för Carl-Johan Karlsson t.o.m. § 38
Monica Öhnell Thorn
Tomas Forsberg ers för Julian Saliba
Birgitta Vaigur
Göran Sundgren
Karin Christensen
Sigurd Sjöblom
Yvonne Lédel
Karin Lundbeck ers för Gunilla Hellgren Lovén
Lillan Edberg ers för Carl-Johan Karlsson fr.o.m. § 39
Helena Forsberg, Tf. kyrkoherde

Ersättare

Lillan Edberg

Övriga närvarande

Jeanette Agnrud, sekreterare
Stefan Norell, auktoriserad revisor, kl 19.00-19.30
Thomas Lilja kl 19.00-19.30
Arne Wilhelmsson kl 19.00-19.30

Justerare

Yvonne Lédel

Justeringens
plats och tid

Församlingscentrum, onsdagen den 3 maj, kl. 15.00.

Underskrifter

Sekreterare

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

Paragrafer

35-45

Jeanette Agnrud
Ordförande

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

Iréne Pierazzi
Justerare

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

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

Yvonne Lédel
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kyrkoråd

Sammanträdesdatum

2017-04-26

Datum då
anslaget sätts upp

2017-05-05

Förvaringsplats
för protokollet

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Underskrift

Datum då
anslaget tas ned

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

Maud Kahlbom
Utdragsbestyrkande

2017-06-05
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§ 35

Val av justerare samt tid och plats för justering
Kyrkorådet beslutar
att utse Yvonne Lédel att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll, samt
att justering av protokollet kommer att äga rum onsdagen den 3 maj kl 15.00.

§ 36

Fastställande av dagordning

§ 37

Årsredovisning 2016
Förslag till årsredovisning 2016 gicks igenom.
Förslag till beslut:
Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige besluta
att godkänna upprättat förslag till årsredovisning 2016.

§ 38

Verksamhetsuppföljning 2016
Förslag till verksamhetsuppföljning 2016 gicks igenom.
Förslag till beslut:
Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige besluta
att godkänna upprättat förslag till verksamhetsuppföljning 2016 inklusive bilagor.

§39

Lokalt gallringsbeslut
Enligt Svenska kyrkans bestämmelser 2003:1, 8 kap 5 § ska församlingen anta ett lokalt
gallringsbeslut som innehåller en förteckning över de handlingar som på grund av liten eller
tillfällig betydelse är gallringsbara. Tyresö församling saknar ett lokalt gallringsbeslut vilket
uppmärksammandes i samband med Stockholms stifts förvaltningstillsyn.
Förslag till beslut:
Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att anta Lokalt gallringsbeslut för Tyresö församling.
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§ 40

Revidering Taxor och avgifter 2017
Revideringen av Taxor och avgifter behöver göras för att fastställa en taxa i de fall en avliden,
som inte var folkbokförd i Sverige vid dödsfallet, ska gravsättas i landet.
Alla tjänster som tillhandahålls för avliden som vid dödsfallet inte var folkbokförd i Sverige
bekostas av dödsboet. Nu när det inte finns några clearingtaxor att utgå ifrån behöver
kyrkofullmäktige fastställa egna taxor för detta. Kammarkollegiet föreslår en taxa för bestämd
gravplats på 29 775 kr och gravsättning utan bestämd gravplats (minneslund eller askgravlund)
debiteras 1 191 kr. Till detta kommer eventuella kostnader för kremering, lokaler och
transporter. Även detta blir kostnader för dödsboet.
Förslag till beslut:
Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige besluta
att revidera Taxor och avgifter 2017 gällande taxor för begravningstjänster för avliden som vid
dödsfallet inte var folkbokförd i Sverige.

§ 41

Omvandling av kistgravkvarter på Bollmora kyrkogård till urngravar.
Då antalet lediga urngravar på Bollmora kyrkogård är mycket begränsat och behovet är stort
har förvaltningen tittat på möjligheten att fortsätta omvandlingen av ett planerat
kistgravskvarter till urngravar.
Kvarter JJ som från början var planerat för kistgravar omvandlades 2010 delvis till urngravar.
Förslaget innebär att ytterligare en del av kvarteret (med gravnummer 096-159) ombildas till
urngravar. Resultatet blir att 64 kistgravar omvandlas till 95 urngravar.
Omläggningsförslaget medför att kistgravkvarteret ritas om. Urngravarna får en storlek av 1,25
x 1,25 m och plats för nio urnor.
Förslag till beslut
Kyrkorådet föreslår enligt kyrkogårdsutskottets förslag kyrkofullmäktige besluta
att godkänna omvandlingen av kistgravar till urngravar på kvarter JJ, Bollmora kyrkogård.

§ 42

Delegationsärenden begravningsverksamheten
Följande gravanordningar har godkänts:
N-2016-62, N-2016-60, N-2016-61, N-2016-65, N-2016-63, N-2016-69, N-2016-70, N-2016-71,
N-2016-72, N-2016-74, N-2017-01, N-2017-03, N-2017-04, N-2017-05, N-2017-06, N-2017-07,
N-2017-09, N-2017-10, N-2017-11.
Kyrkorådet beslutar
att lägga delegationsärendena till handlingarna.
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§ 43

Ansökan verksamhetsbidrag Pilgrimscentrum
Församlingen har sedan 2012 erhållit ersättning från Stockholms stift för att bedriva
Stockholms Pilgrimscentrum Tyresö.
För att även fortsatt få detta verksamhetsbidrag krävs att en ansökan skickas in till Stockholms
stift senast 31 mars. Ansökan ska gälla perioden 2018-2020. Det går bra att komplettera
ansökan ytterligare under veckorna efter 31 mars. En barnkonsekvensanalys ska göras som
skickas med ansökan till kyrkorådet för beslut.
Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att en ansökan om verksamhetsbidrag för Stockholms Pilgrimscentrum Tyresö skickas in till
Stockholms stift gällande perioden 2018-2020
att till ansökan bifogas en barnkonsekvensanalys.

§ 44

Information och rapporter
• Kyrkorådet har tagit del av budgetuppföljningen per den 31 mars 2017.
• Rapport från Stockholms stifts presidiekonferens som hölls 26 april 2017.
• Tackkort från Yvonne Lédel för blommor som mottogs vid hennes födelsedag.

§ 45

Beslut fattade med stöd av delegation
Kyrkorådet har noterat kyrkoherdens delegationsärenden och lagt dem till handlingarna.

