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Kerstin Sjöstrand
Bengt Verlestam
Yvonne Lindblad ers. för Gunilla Hellgren Lovén
Lilian Edberg
Birgitta Soccorsi
Yvonne Lédel

Övriga närvarande

Jeanette Agnrud, sekreterare
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Göran Sundgren

Monica Öhnell Thorn
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§1

Val av justerare samt tid och plats för justering
Kyrkofullmäktige beslutar
att utse Monica Öhnell Thorn och Göran Sundgren att tillsammans med ordförande justera
dagens protokoll, samt
att justering av protokollet kommer att äga rum onsdagen den 24 maj kl.15.00.

§2

Dagordningen fastställdes, kompletterad med punkt 11: Ersättare i kyrkorådet efter Karin
Borgström (FRK)

§3

Val av ordinarie ledamot och vice ordförande (FRK) till valnämnden
Anna-Maria Wedin (FRK) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot och vice ordförande i
valnämnden. Valberedningen har vid sitt sammanträde 7 februari 2017 tagit fram förslag på
ny ledamot och tillika vice ordförande i valnämnden.
Kyrkofullmäktige beslutar
att Ragnhild Bohman utses till ny ordinarie ledamot av valnämnden samt
att Ragnhild Bohman utses till vice ordförande i valnämnden.

§4

Val av ersättare (FRK) till valnämnden
Ragnhild Bohman har utsetts till ordinarie ledamot av valnämnden varför en ny ersättare från
FRK behöver utses. Valberedningen har vid sitt sammanträde 7 februari 2017 föreslagit
Gunilla Ek som ny ersättare i valnämnden.
Kyrkofullmäktige beslutar
att utse Gunilla Ek (FRK) som ny ersättare i valnämnden.

§5

Årsredovisning 2016
Förslag till årsredovisning 2016 presenterades.
Kyrkofullmäktige beslutar
att godkänna upprättat förslag till årsredovisning 2016.

§6

Ansvarsfrihet 2016
Revisorernas berättelse avseende granskning av 2016 års räkenskaper och förvaltning har
redovisats till sammanträdet.
Kyrkofullmäktige beslutar enligt revisorernas förslag
att bevilja kyrkorådet ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.
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§7

Verksamhetsuppföljning 2016
Förslag till verksamhetsuppföljning 2016 presenterades.
Kyrkofullmäktige beslutar
att godkänna upprättat förslag till verksamhetsuppföljning 2016.

§8

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. Kammakollegiet 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.
Kyrkofullmäktige beslutar
att revidera Taxor och avgifter 2017 gällande taxor för begravningstjänster för avliden som
vid dödsfallet inte var folkbokförd i Sverige.

§9

Avsägelse och ny ledamot av kyrkofullmäktige Dnr: K-2017-4
Anna-Maria Wedin (FRK) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot av kyrkofullmäktige. Ny
räkning har begärts hos Stiftsstyrelsen och till ny ledamot utses Ragnhild Bohman och till ny
ersättare Kerstin Sjöstrand.
Kyrkofullmäktige beslutar
att lägga stiftsstyrelsens protokoll till handlingarna.

§ 10

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
kistgravkvarter 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.
Kyrkofullmäktige beslutar
att godkänna omvandlingen av kistgravar till urngravar på kvarter JJ, Bollmora kyrkogård.
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§ 11

Ny ersättare i kyrkorådet
Karin Borgström (FRK) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i kyrkorådet.
Valberedningen har vid sitt sammanträde 10 maj 2017 föreslagit Ragnhild Boman som
ersättare i kyrkorådet.
Kyrkofullmäktige beslutar
att utse Ragnhild Boman till ersättare i kyrkorådet.

