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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kyrkoråd
Plats och tid

2014-10-22

Bollmoradalens församlingscentrum, sammanträdesrummet, onsdagen den 22 oktober 2014, kl 18.00–20.15

Beslutande

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

Ersättare

Helene Sundman
Jens Mollberger

Övriga närvarande

Marie Björndahl, sekreterare

Justerare

Karin Christensen

Justeringens
plats och tid

Församlingscentrum, onsdagen den 29 oktober, kl 15.00.

Underskrifter

Sekreterare

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

Paragrafer

70-86

Marie Björndahl
Ordförande

Justerare

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

Iréne Pierazzi

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

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

Karin Christensen
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kyrkoråd

Sammanträdesdatum

2014-10-22

Datum då
anslaget sätts upp

2014-10-29

Förvaringsplats
för protokollet

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Underskrift

Datum då
anslaget tas ned

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

Marie Björndahl
Utdragsbestyrkande

2014-11-29
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§ 70 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 onsdagen den 29 oktober kl 15.00.
§ 71 Fastställande av dagordning
§ 72 Upphandling av ny traktor
I budget för 2014 finns investeringsanslag för inköp av en ny Lundberg 5220 traktor.
Kyrkorådet beslutar enligt kyrkogårdsutskottets förslag
att anta offerten från Lännen Tractors AB till ett pris av 1 300 tkr inkl moms.
§73

Upphandling entreprenör RWC och ombyggnad av Bollmora ekonomibyggnad
I budget för 2014 finns både investerings- och underhållsanslag för denna ombyggnad Två
offerter har kommit in, dessa ligger i pris mycket nära varandra.
Kyrkorådet beslutar enligt kyrkogårdsutskottets förslag
att anta offerten från P.A.G Bygg till ett pris av 1 176 tkr inkl moms.

§ 74 Delegationsärenden begravningsverksamheten
Följande gravanordningar har godkänts:
N-2014-35, N-2014-36, N-2014-37
Kyrkorådet beslutar
att lägga delegationsärendena till handlingarna.
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§ 75 Verksamhetsplan och budget för 2015 med flerårsplan 2016-2017
Budgetberedningens förslag till verksamhetsplan och budget för 2015 med flerårsplan 20162017 gicks igenom. Förslaget innebär bland annat en avveckling av kyrkans förskola från och
med halvårsskiftet 2015.
Frågan om avveckling av kyrkans förskola diskuterades särskilt.
Den oberoende konsultrapporten och barnkonsekvensanalyserna, dels avseende budget dels
avseende kyrkans förskola, presenterades.
Budgetberedningens förslag till kyrkorådet att föreslår kyrkofullmäktige fastställa upprättat
förslag till verksamhetsplan och budget för 2015 med flerårsplan 2016-2017 diskuterades.
Anita Mattsson (S) yrkar att den del av budgeten som avser kyrkans förskola lyfts ur budget
2015 för beslut vid senare tillfälle.
Votering i frågan begärs av Anita Mattsson.
Propositionsordning
Kyrkorådet godkänner följande propositionsordning:
De som vill att budgetberedningens förslag till budget 2015 överlämnas i sin helhet röstar Ja.
De som vill att kyrkans förskola lyfts ut ur budget 2015 för beslut vid senare tillfälle röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster för budgetberedningens förslag till budget mot 5 nej-röster för Anita
Mattssons yrkande bifaller kyrkorådet budgetberedningens förslag till verksamhetsplan 2015.
Se omröstningsbilaga.
Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige besluta
att fastställa upprättat förslag till verksamhetsplan och budget för 2015 med flerårsplan 20162017.
Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet. Se bilaga.
Yvonne Lédel (BA)anmäler Särskilt yttrande till protokollet. Se bilaga
§ 76 Församlingsavgift 2015
Den lokala kyrkoavgiften inklusive begravningsavgiften för 2014 är 0,91 % av den
beskattningsbara inkomsten (till detta kommer stiftsavgiften på 0,03 %). För 2015 föreslås
ingen ökning av församlingsavgiften.
Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige besluta
att för 2015 fastställa den lokala kyrkoavgiften inkl begravningsavgiften till 0,91 % av den
kommunalt beskattningsbara inkomsten.
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§ 77 Begravningsavgift 2015
Begravningsavgiften för 2014 är 0,12 % av den beskattningsbara inkomsten. Någon höjning
inför 2015 är inte föreslagen.
Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige besluta
att hemställa hos Kammarkollegiet om en begravningsavgift på 0,12 % för 2015.
§ 78 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.
Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige besluta
att målkapitalet för 2015 ska vara oförändrat 100 mnkr.
§ 79 Taxor och avgifter 2015
Handlingar: Budgetberedningens förslag till taxor och avgifter 2015.
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta
att fastställa upprättat förslag till taxor och avgifter 2015, samt
att medge Kyrkorådet rätt att, vid behov, justera konfirmandavgiften i januari.
§ 80 Församlingskollekter 2015
Kyrkoherden redovisar förslag till kollektändamål för församlingskollekter 2015.

Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att godkänna förslaget till kollektändamål med vissa ändringar och kompletteringar
§ 81 Fyllnadsval samt val av vice ordförande till kyrkogårdsutskottet
Sonja Gustafsson har avsagt sig sin plats i kyrkogårdsutskottet. Val av ny ordinarie ledamot
samt ny ersättare måste ske. Val av vice ordförande i kyrkogårdsutskottet måste också göras.
Kyrkorådet beslutar
att utse Bengt Verlestam till ny ordinarie ledamot av kyrkogårdsutskottet och Lilian Edberg till
ny ersättare samt
att utse Bengt Verlestam till vice ordförande i kyrkogårdsutskottet§ 82 Församlingens internationella bistånd 2014
Församlingens internationella bistånd uppgår till totalt 268 tkr för 2014.
Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att församlingens internationella bistånd delas ut med 134 tkr till Den Gode Herdens skola
och 134 tkr till Svenska kyrkans internationella arbete.
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§ 83 Sammanträdestider 2015
Kyrkorådet beslutar
att anta förslaget med sammanträdestider för kyrkoråd, arbetsutskott, kyrkogårdsutskott och
budgetberedning 2015.
§ 84 Information och rapporter
Fastigheter: Beslut om normal planprocess har erhållits från kommunen ang Gula villan. Det
betyder att arbetet med att ändra planbeteckning på fastigheten kommer att ta ett år.
Kyrkoherden informerade om att kontakter tagits på olika sätt med det pilgrimscentrum som
upprättats i Jordanien och med den lutherska församlingen i Amman. Fortsatta kontakter
kommer att tas med Svenska kyrkans internationella arbete. Tanken är att inleda ett utbyte
kring hur man driver ett pilgrimsarbete.
Delårsrapport per den 30/9 2014 gicks igenom och lades till handlingarna.
Kyrkorådet noterade informationen.
§ 85 Anmälningsärenden
Församlingsinstruktionen för Tyresö församling har blivit utfärdad av Domkapitlet den 20/8
2014.
Kyrkoherde Michael Öjermo har semester under perioden 23-27 oktober. Vik kyrkoherde är
Malin Strindberg.
§ 86 Beslut fattade med stöd av delegation
Kyrkoherdens delegationsärenden
Bundit elavtal med Bixia på tre år efter ny upphandling/kontroll av priser
Kyrkorådet noterade informationen.

