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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kyrkoråd
Plats och tid

2014-11-26

Bollmoradalens församlingscentrum, sammanträdesrummet, onsdagen den 26 november 2014, kl 18.00–19.30

Beslutande

Iréne Pierazzi, ordförande
Monica Öhnell Thorn
Anita Mattson ers för Carl-Johan Karlsson
Helene Sundman ers för Julian Saliba
Birgitta Vaigur
Göran Sundgren
Jens Mollberger ers för Karin Christensen
Gunvor Boström
Yvonne Lédel ers för Marianne Kronberg
Lise-Lotte Bremer
Michael Öjermo, kyrkoherde

Ersättare

Övriga närvarande

Marie Björndahl, sekreterare
Jan-Olof Aspkil § 89

Justerare

Göran Sundgren

Justeringens
plats och tid

Församlingscentrum, onsdagen den 3 december, kl 15.00.

Underskrifter

Sekreterare

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

Paragrafer

87-102

Marie Björndahl
Ordförande

Justerare

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

Iréne Pierazzi

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

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

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

Kyrkoråd

Sammanträdesdatum

2014-11-26

Datum då
anslaget sätts upp

2014-12-03

Förvaringsplats
för protokollet

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Underskrift

Datum då
anslaget tas ned

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

Maud Kahlbom
Utdragsbestyrkande

2015-01-03
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§ 87

Val av justerare samt tid och plats för justering
Arbetsutskottet beslutar
att utse Göran Sundgren att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll, samt
att justering av protokollet kommer att äga rum onsdagen den 3 december kl 15.00.

§ 88

Fastställande av dagordning

§ 89

Skrivelse angående batteriljus i minneslunden
En skrivelse har inkommit från Gunilla Pajkull om att få ha blockljus med batterier i
minneslunden.
Enligt Reglemente för begravningsverksamheten i Svenska kyrkan i Tyresö 6 kap § 2
står det angående utsmyckning av minneslund att ” besökande kan medverka till
smyckande av minneslunden genom att sätta ut snittblommor och under vintertid ljus.
Förvaltningen anvisar plats för dessa och hur de kan anordnas i för ändamålet
utplacerade blom- och ljushållare.”
Vidare står det i Tyresö begravningsplats etapp 1, föreskrifter för gravplats,
ordningsföreskrifter för minneslund. ”Kransar, ljus och marschaller får tillfälligt
anbringas på anvisade platser under perioden 25/10 – ’1/4. Efter 1 april bortforslas
kvarvarande material av förvaltningens personal.”
Kyrkogårdsföreståndare Jan-Olov Aspkil vill att en särskild plats anordnas där
batteriljus får ställas, dock ej på andra platser eller i minneslundarna. Batteriljusen ska
likna gravljus så långt som möjligt, ej gravlyktor. Förvaltningen ska ges möjlighet att
plocka bort batteriljus när säsongen är slut alt när batteriet är slut.
Kyrkorådet beslutar
att en plats, särskilt avsedd för batteriljus, ska anordnas på Bollmora och Tyresö
begravningsplatser samt
att särskilda regler för skötsel av denna plats ska tas fram samt
att verksamheten ska utvärderas om 1 år.

§ 90

Delegationsärenden begravningsverksamheten
Följande gravanordningar har godkänts: N-2014-38, N-2014-39, N-2014-40, N-201441, N-2014-42, N-2014-43, N-2014-49, N-2014-46, N-2014-47, N-2014-48.
Kyrkorådet beslutar
att lägga delegationsärendena till handlingarna.
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§ 91

Pilgrimscentrum i framtiden
Kyrkoherden har tillsammans med koordinator för Stockholms Pilgrimscentrum
Tyresö tagit fram en skrivelse om det fortsatta arbetet med Pilgrimscentrum.
Vid dagens möte föreslogs några kompletterande redaktionella ändringar i
dokumentet.
Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att ge kyrkoherde Michael Öjermo i uppdrag att arbeta vidare enligt skrivelsens
inriktning samt
att fortlöpande återrapportera till kyrkorådet.

§ 92

Konferens Se framtiden 5 februari
2015 år konferens Se framtiden genomförs på Sheraton hotel i Stockholm. Tid 9.0017.30. Anmälningssidan är öppen, någon sista anmälningsdag anges inte. Anmälan sker
via Verbums hemsida, www.verbum.se.
Kyrkorådet beslutar
att Iréne Pierazzi (S), Yvonne Ledel (BA) och Göran Sundgren (FRK) får delta vid
konferensen.

§ 93

Teologikonfestivalen 6-8 februari
Teologifestivalen, det levande teologiska samhället, genomförs 6-8 februari 2015 i
Uppsala.
Sista dag att köpa biljett är 7 december 2014. Biljetten kostar 1 500 kr.
S meddelar att de avstår sin plats.
Kyrkorådet beslutar
att Marianne Kronberg (BA) och Karin Borgström (FRK) får delta vid konferensen.

§ 94

Val av referensgrupp för fortsatt arbete med utredning av kyrkans förskola
I kyrkofullmäktiges beslut 2014-11-12 § 25 anges att det bland de förtroendevalda ska
utses en referensgrupp som ska knytas till utredningen.
Kyrkorådet ställer sig bakom den information om kyrkans förskola som är ställd till
föräldrar, personal, Tyresö kommun och andra intresserade.
Kyrkorådet beslutar
att utse Kristjan Vaigur (S), Göran Sundgren (FRK) och Yvonne Ledel (BA) till
referensgrupp, till sammankallande valdes Kristjan Vaigur,
att referensgruppen ges möjlighet att adjungera representant för föräldrarna,
nomineringsgruppen SD och Tyresö kommun,
att arbetsutskottet snarast kallar referensgruppen till sammanträde för att tillsätta
utredare.
Kyrkoherde Michael Öjermo deltog inte i beslutet.
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§ 95

Avsägelse av uppdrag
Karin Christensen (FRK) har 14 november avsagt sig sina uppdrag som bland annat
ledamot av arbetsutskottet och budgetutskottet och även som kyrkvärd. Det innebär att
val av ny ledamot till arbetsutskottet och budgetutskottet behöver göras.
Kyrkorådet noterade informationen och uppmanar Frk att ta fram nya kandidater för
uppdragen.

§ 96

Återbesättning av tjänst som förskolechef
Maria Thysell, förskolechef har sagt upp sig och slutar sin anställning 15 januari 2015.
Tjänsten som förskolechef bör i samband med återbesättning göras om så att den till en
del är en chefstjänst och till en del förskollärare som arbetar i barngrupperna.
Kyrkorådet beslutar
att tjänsten som förskolechef med ändrad inriktning får återbesättas.

§ 97

Återbesättning av 2 tjänster som förskollärare
Marie Graff och Caroline Enz, båda förskollärare med placering i Trollbäcken har sagt
upp sig. Båda avslutar sina tjänster i församlingen 7 januari 2015.
Kyrkorådet beslutar
att båda tjänsterna som förskollärare får återbesättas.

§ 98

Ändring av datum för kyrkoråd
Kyrkorådets första möte i januari flyttas från 28 januari till 29 januari.
Kyrkorådet beslutar
att kyrkorådets sammanträde i januari sker torsdagen den 29 januari kl 18.00.

§ 99

Barnkonsekvensanalys
Arbetsutskottet bedömer att inget ärende som ska föras vidare från arbetsutskottet till
kyrkorådet vid detta sammanträde är av sådan karaktär att en barnkonsekvensanalys ska
genomföras som ett led i beredningen.
Kyrkorådet instämmer i arbetsutskottets bedömning
att inget ärende vid detta sammanträde behöver barnkonsekvensanalyseras

§ 100 Information och rapporter
Fastigheter
• Styrutrustning i Trollbäckens församlingshem byts ut med början vecka 48.
• Bottenplatta till nya RWC gjuts under vecka 48. Arbetena fortskrider som planerat. Vid
rivning av gamla toaletten har en del fukt hittats. Oklart i dagsläget vad det innebär i
form av extra kostnader.
• Glasgrind i trappan i Trollbäckens församlingshem är under utredning, svårigheten
består i att hitta ett bra sätt att sätta fast grinden.
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• Ny belysning är monterad i Tyresö kyrka. I samband med det skedde en
arbetsplatsolycka. Anlitad elektriker ramlade ner från en stege men mår efter
omständigheterna bra.
• Marianne Kronbergs information om det internationella arbetet utgick.
• Uppföljning per den 31 oktober gicks igenom.
Kyrkorådet noterade informationen
§ 101
•
•
•

Anmälningsärenden
Ny kontraktsprost i Södertörns kontrakt, Krister Stenberg
Enskede-Årsta församling övertar ansvaret för kyrkomusik på Skogskyrkogården
Skrivelser riktade till kyrkorådet ang. förslag om avveckling av kyrkans förskola. Som
svar på dessa skickas skrivelsen Information om kyrkans förskola – till föräldrar,
personal, Tyresö kommun och andra intressenter.
• Kallelse till Stiftsfullmäktige med ärendelista.
• Delegationsbeslut från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ang. förbud mot
utökad miljöfarlig verksamhet för Gimmersta skjutbana, Uddby 3:1.
Kyrkorådet noterade informationen

§ 102 Beslut fattade med stöd av delegation
Kyrkoherdens delegationsärenden
Kyrkorådet noterade informationen

