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§ 42

Val av justerare samt tid och plats för justering
Kyrkorådet beslutar
att utse Göran Sundgren att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll, samt
att justering av protokollet kommer att äga rum onsdagen den 14 september kl 10.00.

§ 43

Fastställande av dagordning

§ 44

Policy arbetsmiljö, revidering
I protokoll från Stockholms stifts förvaltningstillsyn påpekades att det ges intryck av att
församlingen har en skyddskommitté, vilket för närvarande inte är fallet. Uppdatering av
policyn har gjorts för att klargöra hur församlingen arbetar med dessa frågor trots avsaknad av
skyddskommitté. Anpassning till en ny skrift i Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS
2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö, har också arbetats in.
Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att anta reviderad policy arbetsmiljö.

§ 45

Policy kränkande särbehandling, revidering
Policyn reviderades senast december 2013, även denna policy bör uppdateras ungefär vart
tredje år. Regler gällande kränkande särbehandling finns numera inskrivet i Arbetsmiljöverkets
författningssamling, AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö.
Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att anta reviderad policy kränkande särbehandling.

§ 46

Policy jämställdhet, revidering
I protokoll från Stockholms stifts förvaltningstillsyn konstaterades att policyn uppdaterades senast
december 2013. Diskrimineringslagen påbjuder att revidering sker vart tredje år vilket gör att
det är dags att uppdatera policyn. Den enda skillnad som behöver göras är att ta bort
skrivningen ”och att en årlig utvärdering genomförs”. Utvärdering behöver inte göras varje år
men görs hos oss i den årliga lönekartläggningen.
Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att anta reviderad policy jämställdhet.
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§ 47

Policy arbetskläder och arbetsskor, revidering.
I Svenska kyrkans avtal 2016 anges att tillsvidareanställd kyrkomusiker, förutom bidrag till skor
anpassade för orgelspel, även ska ”tillhandahållas lämplig klädsel i erforderlig utsträckning”.
Med anledning av detta uppdateras policy för arbetskläder med samma regler som för
vaktmästare, dvs att svart kostym/dräkt får inskaffas vart tredje år för max 3 000 kr och
skjorta/blus varje år.
Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
att anta reviderad policy arbetskläder och arbetsskor

§ 48

Regler hantering av obetalda askgravplatser
Det finns några askgravplatser som är utnyttjade men ännu inte betalda i sin helhet. Det har i en del fall
varit svårt att få anhöriga att betala för platsen. En del regler bör införas för att i framtiden
undvika obetalda askgravplatser.
Fullständig betalning ska ha inkommit innan församlingen godkänner gravsättning i
askgravplats.
För de askgravplatser där vi ännu inte fått in full betalning ska ett brev utgå till
gravrättsinnehavaren där vi påtalar den obetalda gravplatsen samt att om full betalning inte
erläggs inom en månad kommer skylt och sten att tas bort.
Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att anta ovanstående regler för obetalda askgravplatser.

§ 49

Överklagan beslut om gravsten

Dnr: N-2016-26

Enligt föreskrifter för gravplatser, Tyresö begravningsplats antagna av KF 1995, skall kvarteret endast
innehålla liggande stenar eller gravvård av natursten. Den föreslagna stenen är varken
liggande eller obearbetad natursten varför den inte uppfyller kraven.
Kyrkogårdsföreståndaren, som har dessa ärenden på delegation, har därför avslagit ansökan.
Gunilla Dandanell Litzén har överklagat beslutet med motiveringen ”Gravstenen håller sig
inom de stipulerade måtten, den är naturfärgad, följer naturens konturer och former på den
plats den ska stå och är grovhuggen på ett sätt som är mycket likt en sten man kan finna i
naturen.”
Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att avslå ansökan om uppsättande av denna sten.
Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Stockholm
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§ 50

Rengöring av orgel Tyresö kyrka, ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning.
Läktarorgeln i Tyresö kyrka har inte rengjorts på lång tid och är kraftigt bemängd med damm.
Spel- och registertrakturen fungerar förhållandevis väl, men bör ses över och justeras.
Intonationen i vissa stämmor är ojämn. Hela pipverket är i behov av noggrann översyn och
därefter renstämning. Arbetet är berättigat till kyrkoantikvarisk ersättning, ansökan ska vara
inlämnad till Stockholms stift senast 31 november och innehålla Länsstyrelsens tillstånd för
åtgärden. Ansökan avser kyrkoantikvarisk ersättning för 2018.
Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att Tyresö församling ansöker om kyrkoantikvarisk ersättning för 2018, senast 30 november,
för renovering och rengöring av läktarorgeln i Tyresö kyrka.

§ 51

Föreläggande om att sätta vanvårdade gravplatser i stånd

Dnr: N-2016-46

Besiktning på Tyresö och Bollmora begravningsplatser har gjorts. En förteckning med
fotodokumentation finns över de gravplatser som bedömts vara uppenbart vanvårdade.
Gravplatserna ska åtgärdas inom ett år efter beslut annars kan gravrätten förklaras förverkad.
Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att enligt 7 kap. 33 § begravningslagen, förelägga berörda gravrättsinnehavare att sätta
gravplatsen i stånd.
§ 52

Fyllnadsval till arbetsutskottet efter Lise-Lotte Bremer (BA)
Lise-Lotte Bremer (BA) har den 24 augusti 2016 avsagt sig samtliga sina kyrkopolitiska
uppdrag. En ny ledamot av arbetsutskottet behöver utses för Borgerligt Alternativ.
Kyrkorådet beslutar
att utse Yvonne Lédel (BA) till ny ledamot av arbetsutskottet.

§ 53

Fyllnadsval till budgetutskottet efter Lise-Lotte Bremer (BA)
Lise-Lotte Bremer (BA) har den24 augusti 2016 avsagt sig samtliga sina kyrkopolitiska uppdrag.
En ny ledamot av budgetutskottet behöver utses för Borgerligt Alternativ.
Kyrkorådet beslutar
att utse Yvonne Lédel (BA) till ny ledamot av budgetutskottet.
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§ 54

Adjungering av ledamot till presidiet från Borgerligt Alternativ
Till dess ny ledamot och ny vice ordförande till kyrkorådet för BA väljs av kyrkofullmäktige den
9 november behöver en ledamot från BA adjungeras till kyrkorådets presidium.
Kyrkorådet beslutar
att under tiden fram till 9 november adjungera Yvonne Lédel som ledamot av kyrkorådets
presidium.

§ 55

Återbesättning av tjänst som förskollärare på förskolan Trollflöjten.
Katarina Nordbeck har valt att säga upp sin provanställning som förskollärare på förskolan
Trollflöjten. Tjänsten avslutas 16 september.
Kyrkorådet beslutar
att tjänsten som förskollärare , 100 %, får återbesättas.

§ 56
•
•
•
•

Information
Fastigheter:
Klockstapeln vid Trollbäckens kyrka renoveras för närvarande. Både mekaniken och
träställningen gås igenom. Under tiden detta sker går klockstapeln inte att använda.
Ett nytt kors är uppsatt på fasaden till Bollmoradalens kyrka.
Bengtssons smide har grind och sittring kvar att leverera till innergården vid Bollmoradalens
kyrka, det stora planteringskärlet i corténstål är leveransklart.
Pärlorna i parken vid Tyresö kyrka ska gås igenom då flera av dem sitter löst. I samband med
det kommer en ny pärla att köpas för att ersätta den som är stulen.
Kyrkorådet noterar informationen.

§ 57

Anmälningsärenden
Delegering av lägeransvar enligt Svenska Kyrkans avtal 2016.

§ 58

Beslut fattade med stöd av delegation
Kyrkoherdens delegationsärenden
Avtal med Sandborgen AB, leverans av mat till Trollflöjten.
Kyrkorådet noterar informationen och lägger den till handlingarna.

