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Möte med revisorerna
Innan kyrkorådets sammanträde formellt inleddes ägde ett möte rum med den
auktoriserade revisorn Stefan Norell, Grant Thornton och de förtroendevalda
revisorerna Ulla Åhman och Tomas Lilja. Stefan Norell överlämnande sin årliga rapport över
årsredovisningen och granskningen av kyrkorådets förvaltning och de förtroendevalda
revisorerna kommentarer till Verksamhetsuppföljningen 2013. Revisorerna har inget att erinra
mot kyrkorådets arbete men rådet kommer i sitt fortsatta arbete beakta deras kommentarer.
§ 38

Val av justerare samt tid och plats för justering
Kyrkorådet beslutar
att utse Karin Christensen att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll, samt
att justering av protokollet kommer att äga rum fredagen den 9 maj 11.00.

§ 39

Fastställande av dagordning

§ 40

Verksamhetsuppföljning 2013
Förslag till verksamhetsuppföljning 2013 överlämnades.
Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige besluta
att godkänna upprättat förslag till verksamhetsuppföljning 2013.

§ 41

Årsredovisning 2013
Förslag till årsredovisning 2013 överlämnades
Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige besluta
att godkänna upprättat förslag till årsredovisning 2013.

§ 42

Inrättande av tjänst som administratör 50 % vid kyrkogården
Efter invigningen av nya begravningsplatsen i Östra har förvaltningen behov av ökad
administrativ tid. Behovet beräknas till 50 % administratör.
Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige besluta
att inrätta en tjänst som administratör, 50 %, inom begravningsverksamheten.

§ 43

Önskemål om flytt av gravplats till Minneslund

Drn: N-2014-8

Barbro Nilsson begär i ett brev att få stoftet efter maken nedgrävd i minneslunden och att
återlämna graven, GG 86, till förvaltningen. Skälet till detta är att hon själv vill till
minneslunden och flera andra släktingar redan ligger där.
Kyrkorådet beslutar enligt kyrkogårdsutskottets förslag
att godkänna önskemålet om flytt och återlämnande av gravplats.
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§ 44

Gravskötselföreskrifter
Gravskötselföreskrifterna för Tyresö församlings kyrkogårdar är idag ganska strikta.
Församlingen har vid ett flertal tillfällen haft överklaganden till Länsstyrelsen på framförallt
regler om gravstenars storlek. Länsstyrelsen ger i princip den överklagande parten alltid rätt
att sätta upp den sten man vill ha. Församlingen lämnar därför förslag om lättnader i
gravskötselföreskrifterna för att ge anhöriga större valfrihet när det gäller stenars och kors
utseende och storlek.
Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige besluta
att anta föreslagna undantag från tidigare beslutade gravskötselföreskrifter.

§ 45

Delegeringsärenden

Godkända gravvårdsritningar
N-2013-44, N-2013-45, N-2013-47, N-2013-1048, N-2013-49, N-2013-50, N-2013-51,
N-2013-53, N-2013-54, N-2013-55, N-2013-58, N-2013-59, N-2013-61, N-2014-1
N-2014-2, N-2014-3, N-2014-4, N-2014-5, N-2014-6, N-2013-20
Kyrkorådet beslutar enligt kyrkogårdsutskottets förslag
att lägga delegeringsärendena till handlingarna.
§ 46

Utse förtroendevald som ska bevaka barnkonsekvensanalysen
Enligt kyrkoordningen ska kyrkorådet ”verka för barnets bästa och göra
barnkonsekvensanalyser inför beslut” (KO, 4 kap 4§ punkt 4). Kyrkorådet beslutade vid sitt
sammanträde 2014-01-29, § 19, ”att vid ett senare tillfälle utse en förtroendevald att
ansvara för att barnkonsekvensanalyser har genomförts inför beslut”. Den
förtroendevalde kommer att ingå i en av kyrkoherden särskilt inrättad arbetsgrupp som
relaterar till församlingens barnverksamhet och kyrkans förskola.
Kyrkorådet beslutar
att utse Birgitta Vaigur till den förtroendevalda som har att tillse att barnkonsekvensanalyser
genomförs inför beslut.
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§ 47

Församlingsinstruktion

Dnr: K-2014-24

För varje församling ska det finnas en församlingsinstruktion. Förslag till
församlingsinstruktion ska utarbetas av kyrkoherden och kyrkorådet i församlingen i
samråd med domkapitlet. Församlingsinstruktionen får utfärdas av domkapitlet efter
godkännande av församlingens beslutande organ och kyrkoherden, var för sig, KO 57 kap §§
5-6.
Kyrkoherden meddelar att han för sin del kommer att godkänna det förslag till
församlingsinstruktion som Kyrkorådet överlämnar till Kyrkofullmäktige för godkännande.
Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige besluta
att godkänna förslag till församlingsinstruktion med bilagor samt
att begära att domkapitlet utfärdar församlingsinstruktionen
§ 48

Information och rapporter
 Fastigheter. Den lilla vattenskadan som uppkommit i ekonomidelen i Tyresö kyrka är nu
lagad.
 En överenskommelse har nåtts med Tyresö kommun ang antalet träd samt sort som ska
planteras vid västra fasaden på Bollmoradalens kyrka. Det blir 3 st Magnolior.
 Överklagandet av bygglovet gällande murar är återtaget.
 Det äldre trädäcket bakom Bollmoradalens kyrka är under renovering och beräknas bli
klart vecka 19.
 Internationella kärngruppen. Planering av deltagandet i Världens fest pågår och närmast
hålls ett förmöte med ungdomar, anställda och förtroendevalda.
 Internationella kärngruppen har tagit fram ett inspirationsmaterial som kan användas inför
verksamhetsplan 2015.
 Fasteinsamlingen gav totalt 25 494 kr, uppdelat på 5 052 kr i Bollmora, 16 507 kr i
Trollbäcken, 3 154 i Tyresö kyrka samt 781 kr i allmän insamling.

Kyrkorådet noterade informationen.
§ 49

Anmälningsärenden
Svar på remiss ang begravning.

§ 50

Delegationsärenden
Kyrkoherdens delegationsärenden
Vidaredelegering av rätt att korttidsanställa sommarungdomar på kyrkogården
Hyresavtal Svensk Fastighetsförmedling och Advokatfirman Schaub AB
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§ 51

Övriga ärenden
Kyrkoherden informera om att Tyresö församling kommer att möjliggöra för förtroendevalda
och andra att delta vid mottagningsgudstjänsten för ärkebiskop Antje Jackelén i Uppsala
domkyrka den 15 juni 2014.

