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§1

Upprop

§2

Val av justerare samt tid och plats för justering
Val av två justeringspersoner att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
Kyrkofullmäktige beslutar
att utse Birgitta Vaigur och Göran Sundgren att, tillsammans med ordförande, justera dagens
protokoll
Justering av protokollet äger rum i Bollmoradalens kyrka onsdagen den 25 februari 2015, kl
15.00.

§3

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

§4

Avsägelser och nya ledamöter i kyrkofullmäktige (FRK)
Dnr: K 2014-66
Karin Christensen (FRK) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i kyrkofullmäktige. Efter ny
räkning utsågs Staffan Dahl till ny ledamot och Eva Sellin till ny ersättare.
Dnr: K-2014-80
Gunvor Boström (FRK) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i kyrkofullmäktige. Efter ny
räkning utsågs Linda Johnsson till ny ledamot och Dan Grönstedt till ny ersättare.
Kyrkofullmäktige beslutar
att lägga stiftsstyrelsens protokoll till handlingarna

§5

Avsägelse och ny ersättare i kyrkofullmäktige (FRK)
Dnr: K-2015-8
Eva Sellin (FRK) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i kyrkofullmäktige. Efter ny räkning
utsågs Ann-Charlott Öström till ny ersättare.
Kyrkofullmäktige beslutar
att lägga stiftsstyrelsens protokoll till handlingarna.

§6

Avsägelse och ny ledamot i kyrkofullmäktige (S)
Dnr: K-2014-79
Mia Lindström (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i kyrkofullmäktige. Efter ny
räkning utsågs Eila Kyllikki Andersson till ny ersättare.
Kyrkofullmäktige beslutar
att lägga stiftsstyrelsens protokoll till handlingarna.

§7

Avsägelse och ny ersättare i kyrkofullmäktige
Dnr: K-2015-2
Liselotte Stjernfeldt (BA) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i kyrkofullmäktige. Efter ny
räkning utsågs Karin Yvonne Lundbeck till ny ersättare.
Kyrkofullmäktige beslutar
att lägga stiftsstyrelsens protokoll till handlingarna.
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§8

Val av 2 st ordinarie ledamöter till kyrkorådet (FRK)
Val av 2 nya ledamöter till kyrkorådet måste göras efter Karin Christensen (FRK) och Gunvor
Boström (FRK), som båda avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i Kyrkorådet.
Valberedningen har vid sitt sammanträde 2015-01-20 beslutat föreslå kyrkofullmäktige utse
Karin Borgström som ny ledamot i Kyrkorådet efter Karin Christensen och Sigurd Sjöblom som
ny ledamot efter Gunvor Boström.
Kyrkofullmäktige beslutar
att till nya ledamöter av Kyrkorådet utse Karin Borgström och Sigurd Sjöblom, båda FRK.

§9

Val av ny ordinarie ledamot till Kyrkorådet (BA)
Val av en ny ordinarie ledamot till Kyrkorådet måste göras efter Marianne Kronberg (BA).
Valberedningen har vid sitt sammanträde 2015-02-09 beslutat föreslå kyrkofullmäktige att
utse Gunilla Hellgren Lovén till ny ordinarie ledamot och till ny ersättare Karin Lundbeck.
Kyrkofullmäktige beslutar
att till ny ledamot av Kyrkorådet utse Gunilla Hellgren Lovén samt
att till ny ersättare i Kyrkorådet utse Karin Lundbeck.

§ 10

Val av vice ordförande och andre vice ordförande i Kyrkorådet
Marianne Kronberg har innehaft posten som vice ordförande och Karin Christensen har
innehaft posten som andre vice ordförande. Valberedningen har vid sina sammanträden
2015-01-20 och 2015-02-09 beslutat föreslå kyrkofullmäktige att utse Lise-Lotte Bremer (BA)
till vice ordförande och Karin Borgström (FRK) till andre vice ordförande i Kyrkorådet.
Kyrkofullmäktige beslutar
att till vice ordförande i Kyrkorådet utse Lise-Lotte Bremer (BA) samt
att till andre vice ordförande i Kyrkorådet utse Karin Borgström

§ 11

Val av ersättare i valberedningen (S)
Marie Linder (S) ersättare i valberedningen har tidigare avsagt sig sina uppdrag som
förtroendevald i Tyresö församling. Marie Linder innehade en post som ersättare i
valberedningen. Valberedningen har vid sitt sammanträde 2015-01-20 beslutat föreslå
kyrkofullmäktige att utse Mathias Tegnér (S) till ny ersättare i valberedningen.
Kyrkofullmäktige beslutar
att utse Mathias Tegnér (S) till ny ersättare i valberedningen.

§ 12 Kyrkans förskola i Trollbäcken
Kyrkofullmäktige beslutade 2014-11-12 § 25 bland annat
• att förslaget till verksamhetsplan och budget 2015 om avveckling av Kyrkans förskola
återremitteras, vad avser förskolan i Trollbäcken
• att en oberoende utredning tillsätts med uppdrag att genomföra en förutsättningslös
genomlysning av all verksamhet som är kopplad till förskolan i Trollbäcken
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• 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 nytt förslag till beslut angående Kyrkans förskola i Trollbäcken kommer till Kyrkofullmäktiges
sammanträde i februari 2015.
Kyrkorådet beslutade 2014-11-26, § 94, att utse Kristjan Vaigur (S), Göran Sundgren (FRK) och
Yvonne Lédel (BA) till referensgrupp samt att arbetsutskottet snarast kallar referensgruppen till
sammanträde för att tillsätta utredare.
Utredningen kompletterades med en inledande undersökning via telefonintervjuer med ca 400
hushåll med barn i förskoleåldern, boende i Trollbäcken. Undersökningen genomfördes av Markör
Marknad och Kommunikation under perioden 1-11 december 2014.
Arbetsutskottet beslutade 2014-12-09, § 67 att upphandla konsulttjänst från PwC (Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB) och projektledare Johan Sverker med uppdrag att i samverkan med
referensgruppen genomföra en förutsättningslös genomlysning av all verksamhet som är kopplad
till förskolan.
Totala kostnader för utredningsarbete inkl. moms
Markör Marknad och Kommunikation
PwC (Örhlings PricewaterhouseCoopers AB)

46 250 kr
312 500 kr

Kyrkorådets valda ledamöter har 2015-01-07 § 1 beslutat, per capsulam, upphandla
konsulttjänsten från PwC.
Kyrkorådet har 2015-01-29 fått en muntlig föredragning av den genomlysning som Johan Sverker
PwC genomfört, den intressemätning som Markör Marknad och Kommunikation genom
intervjuundersökning gjort av val av förskola och av de synpunkter och rekommendationer
referensgruppen kommit fram till i sina egna kontakter med föräldragruppen samt förskolans
ledning. Samtlig dokumentation har kommit församlingen tillhanda.
Kyrkorådet konstaterar att, med utgångspunkt från det samlade utredningsmaterialet, finns goda
förutsättningar för Tyresö församling att bedriva förskoleverksamhet. Rådet konstaterar vidare
att kyrkans förskola kan skapa goda förutsättningar att etablera sig som en tydlig och profilerad
förskola som uppfattas som ett förstahandsval bland förskolor i Tyresö.
I verksamhetsplan och budget 2015 föreslås en avvecklingsbudget i linje med förslag om
avveckling av kyrkans förskola och att det ska ske under första halvåret 2015. Med den
information som Kyrkorådet nu tagit del av och rådets förslag om att kyrkans förskola fortsatt ska
finnas i Trollbäcken ber rådet att få återkomma med ett nytt förslag till budget för 2015 vid
kyrkofullmäktiges sammanträde den 20 maj.
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Iréne Pierazzi (S) och Bengt Verlestam (BA) yrkar båda bifall till Kyrkorådets förslag till beslut.
att avslå förslaget i den delen i verksamhetsplan och budget 2015 om avveckling av Kyrkans
förskola i Trollbäcken
att kyrkorådet återkommer till kyrkofullmäktige med reviderad budget för Förskola med
kommunala bidrag och
att kyrkofullmäktige uttalar att förskoleverksamheten i Tyresö församling är en viktig och
prioriterad del av församlingens verksamhet i kontakten med barn och föräldrar.

Karin Borgström (FRK) yrkar
att förskolan i Trollbäcken drivs vidare och att Kyrkorådet får i uppdrag att undersöka hur
verksamheten till höstterminen 2015 kan överföras till annan huvudman, såsom tex
personalkooperativ, med bibehållande av kristen profil i samarbete med församlingens
medarbetare
att avslå förslag i den delen av verksamhetsplan och budget 2015 om avveckling av Kyrkans
förskola i Trollbäcken
att Kyrkorådet återkommer till kyrkofullmäktige med förslag till reviderad budget där
förutsättningar finns för en sådan verksamhetsomvandling.
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kyrkofullmäktige antar kyrkorådets
förslag.
Kyrkofullmäktige beslutar enligt kyrkorådets förslag
att avslå förslaget i den delen i verksamhetsplan och budget 2015 om avveckling av Kyrkans
förskola i Trollbäcken
att kyrkorådet återkommer till kyrkofullmäktige med reviderad budget för Förskola med
kommunala bidrag och
att kyrkofullmäktige uttalar att förskoleverksamheten i Tyresö församling är en viktig och
prioriterad del av församlingens verksamhet i kontakten med barn och föräldrar.
Framtidens kyrka i Tyresö församling reseverar sig mot beslutet, se bilaga.

