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§ 19

Upprop

§ 20

Val av justerare samt tid och plats för justering
Val av två justeringspersoner att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
Kyrkofullmäktige beslutar:
att utse Carl-Johan Karlsson och Karin Christensen att, jämte ordföranden, justera dagens
protokoll.
Justering av protokollet föreslås äga rum, i Bollmoradalens kyrka, onsdagen den 19 februari
2014 kl 15.00.

§ 21

Fastställande av dagordning
Kyrkofullmäktige beslutar
att godkänna upprättat förslag till dagordning.

§ 22

Avsägelse och nya ledamöter i kyrkofullmäktige
Dnr: K 2014-41
Karin Perjus (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i kyrkofullmäktige. Ny räkning har
begärts hos stiftsstyrelsen och till ny ledamot i kyrkofullmäktige har Mats Tallberg utsetts,
samtidigt utsågs till ny ersättare Lillemor Jönsson.
Marianne Kronberg (BA) har flyttat från församlingen och kan inte längre kvarstå som
ledamot i kyrkofullmäktige. Efter ny räkning utsågs Yvonne Lédel till ny ledamot och Liselotte
Stjernfeldt till ny ersättare.
Kyrkofullmäktige beslutar
att lägga stiftsstyrelsens protokoll till handlingarna

§ 23

Avsägelse och ny ersättare i kyrkofullmäktige
Dnr: K-2014-47
Marie Linder (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i kyrkofullmäktige. Ny räkning har
begärts hos stiftsstyrelsen och till ny ersättare i kyrkofullmäktige har Sonja Karlsson utsetts.
Förslag till beslut
Kyrkofullmäktige beslutar
att lägga stiftsstyrelsens protokoll till handlingarna.

§ 24

Avsägelse och ny ledamot i kyrkofullmäktige
Dnr: K-2014-52
Sonja Gustafsson (BA) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i kyrkofullmäktige. Ny
räkning har begärts hos stiftsstyrelsen och till ny ledamot i kyrkofullmäktige har Sven
Svennberg utsetts, samtidigt utsågs Birgitta Verlestam till ny ersättare.
Kyrkofullmäktige beslutar
att lägga stiftsstyrelsens protokoll till handlingarna.

§ 25

Verksamhetsplan och budget för 2015 med flerårsplan 2016-2017
Kyrkorådets förslag till budget och verksamhetsplan 2015 med flerårsplan 2016-2017 lades
fram. Förslaget innebär bland annat en avveckling av kyrkans förskola. Flera utredningar och
konsultrapporter har föregått förslaget.
Innan kyrkofullmäktige avgör ett ärende ska det vara berett av kyrkorådet. I kyrkorådets
beredning ska ingå en analys av vilka konsekvenser ett beslut får för barn. KO 3 kap § 22.
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Kyrkofullmäktiges ledamöter har tagit del av barnkonsekvensanalyser dels avseende budget
2015 dels avseende avveckling av kyrkans förskola.
En namninsamling ”Stoppa nedläggningen av Tyresö församlings förskolor” har inlämnats,
insamlingen har 162 underskrifter.
Iréne Pierazzi (S) yrkar bifall till
att förslaget till verksamhetsplan och budget 2015 om avveckling av kyrkans förskola
återremitteras, vad avser förskolan i Trollbäcken
att verksamhetsplan och budget 2015 därutöver i sin helhet fastställs enligt framlagt förslag
att en oberoende utredning tillsätts med uppdrag att genomföra en förutsättningslös
genomlysning av all verksamhet som är kopplad till förskolan
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 kyrkorådets förslag antas om en avveckling av förskolan i församlingens 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 förskolan i församlingshemmet i Östra Tyresö, efter beslut av
Tyresö kommun
att nytt förslag till beslut angående kyrkans förskola i Trollbäcken kommer till
kyrkofullmäktiges möte i februari 2015.
Bengt Verlestam (BA) yrkar även han bifall till ovanstående punkter.
Sammanträdet ajournerades kl 20.20 och återupptogs 20.45.
Karin Christensen (FRK) yrkar bifall till kyrkorådets förslag till budget och verksamhetsplan för
2015. Karin Christensen kan ställa sig bakom den del av ovanstående yrkande som avser 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 förskolan i församlingshemmet i Östra Tyresö, efter beslut av Tyresö
kommun.
Kyrkoherde Michael Öjermo önskar få nedanstående antecknat i protokollet, enligt
bestämmelserna i Kyrkoordningen, 3 kap., 20§.
Fullmäktigeledamöter!
Jag kommer självklart inte att delta i debatten ikväll, men vill beskriva hur beredningen av
budget och verksamhetsplan för 2015 gått till och vilka åtgärder jag som kyrkoherde vidtagit
och varför.
Sedan jag blev kyrkoherde i Tyresö församling 2010 så har frågan om Kyrkans förskola varit
föremål för överläggningar i budgetberedningen och i kyrkorådet varje år inför beslut om
budgetförslag till kyrkofullmäktige. Frågan de här åren har alltid handlat om hur stora
kostnader församlingen ska dra på sig för att fortsätta bedriva förskolan. Frågan kan inte ha
kommit som en överraskning under budgetarbetet inför 2015 för någon förtroendevald.
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Den 2 juni var det tydligt för alla i budgetberedningen att frågan om Kyrkans förskola skulle
bli en avgörande punkt i det fortsatta budgetarbetet inför nästa år. Vid budgetberedningens
sammanträde den 2 juni fick jag i uppdrag att göra en särskild utredning om förskolan. Den
utredningen presenterades för budgetberedningen den 9 september. Vid det sammanträdet
med budgetberedningen fick jag i ytterligare uppdrag att beskriva arbetet i åldrarna 0-6 år
om vi inte har Kyrkans förskola kvar. Den beskrivningen fanns tillgänglig inför
budgetberedningens sammanträden den 18-19 september. Den 3 oktober hölls ett
kyrkorådsmöte för att fatta ett inriktningsbeslut om förskolan. Eftersom vi har
arbetsgivaransvar för 13 medarbetare som riskerade bli varslade och uppsagda var ett
inriktningsbeslut önskvärt för att klara den arbetsrättsliga tidtabell som krävs vad gäller
information till och förhandlingar med de fackliga organisationerna. Jag ville till varje pris
undvika att behöva överlämna uppsägningar i december, inför jul- och nyårshelgerna. Den 3
oktober blev i stället kyrkorådets beslut att låta genomföra en oberoende utredning.
Kyrkorådets ordförande och jag fick i uppdrag att upphandla en sådan utredning. Den här
oberoende utredningen var klar den 21 oktober inför kyrkorådets sammanträde som hölls
den 22 oktober.
I kyrkorådet den 22 oktober röstade en majoritet för nu liggande budgetförslag. En
kyrkoherde är ledamot av kyrkorådet på eget mandat och jag röstade för en avveckling av
Kyrkans förskola den 22 oktober.
Samtidigt med de här händelserna har jag vidtagit andra åtgärder.
Jag har kallat de fackliga organisationerna till först information och sedan förhandling kring
förslaget till budget och verksamhetsplan för 2015. Hur information till och förhandlingar
med fackliga organisationer ska genomföras regleras i medbestämmandelagen som är
tvingande. Arbetsrättslig lagstiftning gäller självklart för en församling i Svenska kyrkan. De
fackliga organisationerna har inte gått vidare till centrala förhandlingar
Jag har också informerat både förskolans personal och föräldrarna vid en arbetsplatsträff, via
epost, vanlig post och vid ett föräldramöte om kyrkorådets förslag till beslut om budget och
verksamhetsplan för 2015, där frågan om Kyrkan förskola ingår. Det här beror vad gäller
personalen på att församlingen har ett arbetsgivaransvar och att vi är skyldiga att följa
arbetsrättslig lagstiftning. Man offentliggör inte ett kyrkorådsprotokoll med förslag till en
avveckling av Kyrkans förskola utan att först samla personalen och berätta vad som är på
gång. Det tillhör vanlig anständighet på en arbetsplats. Vad gäller föräldrarna så är det också
självklart att vi berättar det vid ett föräldramöte och inte bara offentliggör ett protokoll.
Informationen till personalen genomfördes dagen innan protokollet från kyrkorådets
sammanträden den 22 oktober justerades och blev offentligt. Kallelsen till föräldramötet
skickades dagen innan justeringen av protokollet. Jag har självklart respekterat den
demokratiska beslutsprocessen i församlingen när jag vidtagit de här olika åtgärderna.
Inför beslutet i kyrkorådet den 22 oktober tog jag också kontakt med Barn- och
utbildningsförvaltningen i Tyresö kommun. Det är alltid, enligt skollagen, kommunen som har
ansvar för att erbjuda barn som så önskar en förskoleplats. I samtalet med kommunen fick
jag tydliga signaler om att kommunen var intresserad av att bedriva kommunal förskola i
församlingens lokaler. Därmed skulle församlingen möjligtvis inte behöva säga upp
personalen, alltså vi slipper ställa 13 medarbetare utan anställning. Vi bedriver Kyrkans
förskola på två platser, men det är en sammanhållen verksamhet och i det här fallet, inför

5
KYRKOFULLMÄKTIGE
2014-11-12
kommunen, med tanke på våra anställa, är det viktigt att poängtera att det handlar om en
verksamhet, ett resultatområde. Då kan det bli fråga om övergång av verksamhet som
regleras i arbetsrätten och i gällande avtal. Inför en övergång av verksamhet får församlingen
inte säga upp personal. Jag har fått tydliga signaler från kommunen att man ligger långt
framme i sin planering för en sådan övergång av verksamheten. En övergång av verksamhet
beror förstås på beslut i kommunen som ännu inte fattats. Kommunen har i sammanhanget
visat intresse för våra lokaler i Trollbäcken, men inte i Östra, där det finns förskoleplatser i
kommunens befintliga förskolor.
Till detta kommer att föräldrar och personal i förskolan hört av sig till mig med förslag till
eller förfrågningar om att bedriva förskoleverksamhet genom föräldra- och, eller
personalkooperativ. Det är i så fall kommunen som tillståndsmyndighet som fattar beslut om
den saken, det gör inte församlingen. Församlingen blir i så fall hyresvärd. Alla som frågat har
fått material och olika uppgifter, så jag har gjort allt för att underlätta även för andra än
kommunen att i så fall ta över verksamheten.
I alla de åtgärder som jag vidtagit har jag, så långt det ankommer på mig, varit tydlig med att
beslutet om budget och verksamhetsplan för 2015 fattas idag den 12 november av
kyrkofullmäktige. Beslutet fattas inte av mig, inte av kyrkorådet och inte av någon annan.
Beslutet fattas av er i kyrkofullmäktige.
Propositionsordning:
Den som röstar för kyrkorådets förslag till beslut, som är huvudförslag, röstar Ja
Den som röstar för Iréne Pierazzis (S) yrkande som likalydande även yrkats av Bengt
Verlestam (BA), som motförslag, röstar Nej
Votering begärs av Carl-Johan Karlsson
Omröstningsresultat
Med 30 nej-röster för likalydande yrkande från Iréne Pierazzi (S) samt från Bengt Verlestam
(BA) och 5 ja-röster för kyrkorådets förslag till budget och verksamhetsplan 2015 bifaller
kyrkofullmäktige yrkande från Iréne Pierazzi (S) samt Bengt Verlestam (BA). Se bifogat
omröstningsprotokoll (bilaga).
Kyrkofullmäktige beslutar
att förslaget till verksamhetsplan och budget 2015 om avveckling av kyrkans förskola
återremitteras, vad avser förskolan i Trollbäcken
att verksamhetsplan och budget 2015 därutöver i sin helhet fastställs enligt framlagt förslag
att en oberoende utredning tillsätts med uppdrag att genomföra en förutsättningslös
genomlysning av all verksamhet som är kopplad till förskolan
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 kyrkorådets förslag antas om en avveckling av förskolan i församlingens 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
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att nytt förslag till beslut angående kyrkans förskola i Trollbäcken kommer till
kyrkofullmäktiges möte i februari 2015.
§ 26

Målsatt kapital 2015
I budget 2009 beslutade kyrkofullmäktige att storleken på målkapitalet bör kopplas till den
genomsnittliga storleken på anläggningstillgångarnas storlek och utgick då från en nivå på
100 mnkr.
I 2013 års bokslut är anläggningstillgångarna upptagna till 109 mnkr. I bokslutet 2013 uppgår
summa Eget kapital till 119 mnkr efter K3-effekt.
Kyrkofullmäktige beslutar
att målkapitalet för 2015 ska vara oförändrat 100 mnkr.

§ 27

Begravningsavgift 2015
Begravningsavgiften för 2014 är 0,12 % av den kommunalt beskattningsbara inkomsten.
Någon höjning inför 2015 är inte föreslagen.
Kyrkofullmäktige beslutar
att hemställa hos Kammarkollegiet, för 2015, om en begravningsavgift på 0,12 % av den
kommunalt beskattningsbara inkomsten.

§ 28

Församlingsavgift 2015
Den lokala församlingsavgiften inklusive begravningsavgiften för 2014 är 0,91 % av den
kommunalt beskattningsbara inkomsten (till detta kommer stiftsavgiften på 0,03 %).
Församlingsavgiften består av 0,79 % lokal kyrkoavgift och 0,12 % begravningsavgift. För
2015 föreslås ingen ökning av församlingsavgiften.
Kyrkofullmäktige beslutar
att för 2015 fastställa den lokala församlingsavgiften inkl begravningsavgiften till 0,91 % av
den kommunalt beskattningsbara inkomsten.

§ 29

Taxor och avgifter 2015
Handlingar: Budgetberedningens förslag till taxor och avgifter 2015.
Kyrkofullmäktige beslutar
att fastställa upprättat förslag till taxor och avgifter 2015, samt
att medge Kyrkorådet rätt att, vid behov, justera konfirmandavgiften i januari.

§ 30

Upphandling av revisor
Dnr: K-2014-44
Kyrkofullmäktiges presidium fick 2014-05-21 § 18 i uppdrag att handla upp extern revisor.
Kyrkofullmäktige beslutar
att ge Grant Thornton i uppdrag att revidera Tyresö församlings ekonomi under perioden
2015-2018.
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§ 31

Sammanträdesplan 2015
Kyrkofullmäktige beslutar
att datum för sammanträden 2015 ska vara 18 februari, 20 maj och 11 november.

§ 32

Motion
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).
Kyrkofullmäktige beslutar
att överlämna motionen till kyrkorådet för beredning

§ 33

Motion
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).
Kyrkofullmäktige beslutar
att överlämna motionen till kyrkorådet för beredning.

§ 34

Motion
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).
Kyrkofullmäktige beslutar
att överlämna motionen till kyrkorådet för beredning.

§ 35

Motion
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).
Kyrkofullmäktige beslutar
att överlämna motionen till kyrkorådet för beredning.

§ 36

Domkapitlets utfärdande av församlingsinstruktion
Tyresö församling skickade in församlingsinstruktion till Domkapitlet i maj 2014. Vid sitt möte
20 augusti 2014 utfärdade Domkapitlet församlingsinstruktionen.
Kyrkofullmäktige beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

