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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kyrkoråd

2016-10-20

Plats och tid

Djurönäset, torsdagen den 20 oktober 2016, kl. 8.30-11.30
Beslutande

Iréne Pierazzi, ordförande
Carl-Johan Karlsson
Monica Öhnell Thorn
Birgitta Vaigur
Karin Christensen för Göran Sundgren
Karin Borgström
Sigurd Sjöblom
Karin Lundbeck för Gunilla Hellgren Lovén
Michael Öjermo, kyrkoherde

Ersättare

Övriga närvarande

Marie Björndahl, sekreterare
Annika Alfsdotter, enhetschef

Justerare

Karin Christensen

Justeringens
plats och tid

Församlingscentrum, torsdagen den 27 oktober, kl. 9.30.

Underskrifter

Sekreterare

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

Paragrafer

59-73

Marie Björndahl
Ordförande

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

Iréne Pierazzi
Justerare

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

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

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

Kyrkoråd

Sammanträdesdatum

2016-10-20

Datum då
anslaget sätts upp

2016-10-27

Förvaringsplats
för protokollet

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Underskrift

Datum då
anslaget tas ned

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

Maud Kahlbom
Utdragsbestyrkande

2016-11-27
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§ 59

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 torsdagen den 27 oktober kl 9.30.

§ 60

Fastställande av dagordning.

§ 61

Fyllnadsval till arbetsutskottet för Framtidens kyrka i Tyresö församling.
Karin Borgström har avgått som ledamot av arbetsutskottet. Som ny ledamot föreslås Karin
Christensen (FRK).
Kyrkorådet beslutar
att utse Karin Christensen (FRK) till ny ledamot av arbetsutskottet.

§ 62

Verksamhetsplan och budget 2017 med flerårsplan 2018-2019.
Verksamhetsplan och budget 2017, inklusive investeringar och statistikbilaga, gicks igenom
och en del justeringar arbetades in i dokumentet. Borgerligt alternativ har lämnat in en
skrivelse daterad den 18 oktober till kyrkorådets sammanträde som rör flera saker både
sådant som har med budget och verksamhetsplan 2017 att göra och annat av mer
övergripande karaktär. Skrivelsen biläggs protokollet. I skrivelsen föreslås bland annat – vilket
är en budgetfråga - att kyrkbänkarna inte ska bytas ut i Bollmoradalens kyrka.
Mötet ajournerades mellan 10.45-11.00.
Det noteras att frågan i den aktuella skrivelsen som rör kyrkbänkar får ses som ett yrkande i
denna del från Borgerligt alternativ.
Carl-Johan Karlsson yrkar att skrivelsen i alla punkter, utom det som gäller inköp av stolar till
kyrksalen i Bollmoradalens kyrka, ska beredas av kyrkorådet och budgetutskottet som en del i
deras arbete med budget och verksamhetsplan 2018.
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta
att fastställa upprättat förslag till Verksamhetsplan och budget 2017 med flerårsplan 20182019 inklusive investeringsbudget och statistikbilaga
att skrivelsen från Borgerligt Alternativ remitteras till kyrkorådet för att i budgetutskottet
beredas inför budget och verksamhetsplan 2018.
Karin Lundbeck reserverar sig mot den del av investeringsbudgeten som avser byte av
kyrkbänkar mot stolar i Bollmoradalens kyrka.

§ 63

Målsatt kapital.
Kyrkofullmäktige ska fastställa ett långsiktigt mål för storleken på det egna kapitalet, uttryckt i kronor.
Det egna kapitalet ska vara så stort att det utgör en betryggande buffert för ekonomiska
påtryckningar.
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta
att målkapitalet för 2017 ska vara oförändrat 100 mnkr.
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§ 64

Församlingsavgift 2017.
Den lokala kyrkoavgiften inklusive begravningsavgiften för 2016 är 0,91 % av den kommunalt
beskattningsbara inkomsten (till detta kommer stiftsavgiften på 0,03 %). För 2017 föreslås
ingen ökning av församlingsavgiften.
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta
att för 2017 fastställa den lokala församlingsavgiften till 0,79 % av den kommunalt
beskattningsbara inkomsten.

§ 65

Begravningsverksamhetens budget 2017.
Till skillnad mot tidigare år ska ingen avgiftssats för begravningsverksamheten fastställas eller
föreslås eftersom äskandet utgörs av ett belopp, det belopps som anges som
nettokostnadsunderlag. Kyrkorådet tar beslut om att överlämna sitt förslag till budget,
inklusive nettokostnadsunderlag för begravningsverksamheten, till kyrkofullmäktige för
fastställande.
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta
att fastställa budget för begravningsverksamheten inklusive nettokostnadsunderlaget som
uppgår till 13 089 tkr.

§ 66

Taxor och avgifter 2017.
Budgetutskottets förslag till taxor och avgifter 2017 gicks igenom. Förslaget innehåller inga
förändringar jämfört med år 2016.
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta
att fastställa upprättat förslag till taxor och avgifter 2017.

§ 67

Delegationsärenden begravningsverksamheten.
Följande gravanordningar har godkänts:
N-2016-29, N-2016-30, N-2016-31, N-2016-32, N-2016-33, N-2016-35, N-2016-39, N-2016-40,
N-2016-41, N-2016-42, N-2016-43, N-2016-44, N-2016-45, N-2016-47, N-2016-48, N-2016-51,
N-2016-52, N-2016-53, N-2016-58, N-2016-59, N-2016-55, N-2016-56, N-2016-57.
Kyrkorådet beslutar
att lägga delegationsärendena till handlingarna.

§ 68

Församlingens internationella bistånd 2016.
Församlingens internationella bistånd uppgår till 328 tkr för 2016. I budget 2015 anges att
”hälften av summan avsätts till Svenska kyrkans internationella arbete, utan specifikation. Den
andra hälften avsätts till Svenska kyrkans nystartade arbete för att stödja den romska
befolkningen i Rumänien.” Kyrkofullmäktige avser att stödja det projektet under åren 20152017.
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Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att församlingens internationella bistånd delas ut med 164 000 kr till Svenska kyrkans
internationella arbete och med 164 000 kr till stöd för den romska befolkningen i Rumänien.
§ 69

Församlingskollekter 2017.
Kyrkoherden redovisar förslag till kollektändamål för församlingskollekter 2017.
Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att godkänna förslaget till kollektändamål 2017.

§ 70

Sammanträdesplan 2017.
Förslag till sammanträdesplan för 2017 gicks igenom.
Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att anta förslaget med sammanträdestider för kyrkoråd, arbetsutskott, kyrkogårdsutskott och
budgetutskott 2017l.

§ 71

Inställt kyrkoråd.
På grund av ordförandes frånvaro och att det vanligtvis är få ärenden på årets sista kyrkoråd föreslås
att detta ställs in. Det två arbetsutskotten, 15 november och 14 december, föreslås dock vara
kvar. Nytt datum för kyrkoråd blir den 11 januari 2017.
Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att ställa in kyrkorådet den 30 november 2016.

§ 72

Information.
o
o

§ 73

Inget nytt att rapportera om fastigheterna.
Delårsrapporten per den 30 september med tillhörande prognos visar på ett totalt
överskott 2016 på cirka 500 tkr.

Anmälningsärenden.
Beslut från Länsstyrelsen ang överklagande av Tyresö församlings beslut om gravvård.

