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Ann-Charlott Öström ers. för Eric Magnusson
Göran Sundgren
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Sigurd Sjöblom

Yvonne Lindblad ers. för Bengt Verlestam
Gunilla Hellgren Lovén
Birgitta Verlestam ers. för Julia Hedenström
Lilian Edberg
Birgitta Soccorsi
Yvonne Lédel

Övriga närvarande

Marie Björndahl, sekreterare

Justerare

Göran Sundgren

Gunilla Hellgren Lovén
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plats och tid

Bollmoradalens kyrka, onsdagen den 16 november 2016 kl 15.00
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Underskrift
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§ 13

Upprop

§ 14

Val av justerare samt tid och plats för justering
Kyrkofullmäktige beslutar
att utse Göran Sundgren och Gunilla Hellgren Lovén att tillsammans med ordförande justera
dagens protokoll, samt
att justering av protokollet kommer att äga rum onsdagen den 16 november kl.15.00.

§ 15

Fastställande av dagordning

§ 16

Avsägelser och nya ledamöter i kyrkofullmäktige
Jens Mollberg (FRK) har flyttat från församlingen och kan därmed inte vara ledamot i
kyrkofullmäktige. Ny räkning har begärts hos Stiftsstyrelsen och till ny ledamot utses Sigurd
Sjöblom och till ny ersättare Mary Sjöblom.
Lise-Lotte Bremer (BA) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i kyrkofullmäktige. Ny räkning
har begärts hos Stiftsstyrelsen och till ny ledamot utses Rolf Lovén och till ny ersättare Lars
Hedin.
Kyrkofullmäktige beslutar
att lägga stiftsstyrelsens protokoll till handlingarna

§ 17

Val av ersättare (S) till kyrkorådet
Helene Sundman har avlidit och ny ersättare behövs i kyrkorådet för (S). Förslag på ny
ersättare presenteras vid kyrkofullmäktiges sammanträde.
Kyrkofullmäktige beslutar
att utse Tomas Forsberg (S) som ny ersättare i kyrkorådet.

§ 18

Val av ny ledamot (BA) till kyrkorådet samt ny ersättare
Lise-Lotte Bremer har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i kyrkorådet. Förslag på ny ledamot
samt ny ersättare presenteras vid kyrkofullmäktiges sammanträde.
Kyrkofullmäktige beslutar
att utse Yvonne Lédel (BA) till ny ledamot i kyrkorådet samt
att utse Lilian Edberg (BA) till ny ersättare i kyrkorådet.

§ 19

Val av förste vice ordförande i kyrkorådet (BA).
Lise-Lotte Bremer har avsagt sig sitt uppdrag som förste vice ordförande i kyrkorådet. Förslag på
ny förste vice ordförande presentas vid kyrkofullmäktiges sammanträde.
Kyrkofullmäktige beslutar
att utse Yvonne Lédel (BA) till ny förste vice ordförande i kyrkorådet.
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§ 20

Val av ny ledamot (FRK) till kyrkorådet samt ny ersättare.
Karin Borgström har avsagt sig sitt uppdrag som ordinarie ledamot i kyrkorådet.
Valberedningen har vid sitt möte den 19 oktober 2016 tagit fram förslag till ny ledamot och ny
ersättare i kyrkorådet.
Kyrkofullmäktige beslutar
att utse Karin Christensen (FRK) till ny ledamot i kyrkorådet samt
att utse Karin Borgström (FRK) till ny ersättare i kyrkorådet.

§ 21

Val av andre vice ordförande i kyrkorådet (FRK)
Karin Borgström har avsagt sig sitt uppdrag som andre vice ordförande i kyrkorådet.
Valberedningen har vid sitt möte den 19 oktober tagit fram förslag till ny andre vice
ordförande i kyrkorådet.
Kyrkofullmäktige beslutar
att utse Karin Christensen (FRK) till ny andre vice ordförande i kyrkorådet.

§ 22

Verksamhetsplan och budget 2017 med flerårsplan 2018-2019
Verksamhetsplan och budget 2017, inklusive investeringar och statistikbilaga, har skickats med
i kallelsen.
Borgerligt alternativ har lämnat in en skrivelse daterad den 18 oktober inför kyrkorådets
sammanträde som rör flera saker både sådant som har med budget och verksamhetsplan
2017 att göra och annat av mer övergripande karaktär. Skrivelsen finns bilagd kyrkorådets
protokoll från 2016-10-20. I skrivelsen föreslås bland annat – vilket är en budgetfråga – att
kyrkbänkarna inte ska bytas ut i Bollmoradalens kyrka.
Kyrkorådet noterade att frågan i den aktuella skrivelsen som rör kyrkbänkar får ses som ett
yrkande i denna del från Borgerligt alternativ.
Carl-Johan Karlson yrkade under kyrkorådets sammanträde 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.
Karin Lundbeck reserverade sig, i kyrkorådet, mot den del av investeringsbudgeten som avser
byte av kyrkbänkar mot stolar i Bollmoradalens kyrka.
Iréne Pierazzi yrkade under kyrkofullmäktiges sammanträde bifall till kyrkorådets förslag till
verksamhetsplan och budget 2017 med flerårsplan 2018-2019 inklusive investeringsbudget
och statistikbilaga men att innan slutgiltigt beslut om inköp av stolar till kyrksalen i
Bollmoradalens kyrka sker ska en provmöblering med föreslagen stol ske.
Borgerligt Alternativ ställer sig bakom Iréne Pierazzis yrkande.
Yvonne Lédel vill att meningen på sidan 29 i verksamhetsplanen, ”de som ingår i
ledningsgruppen förutsätts visa lojalitet mot Tyresö församling, kyrkoherden och
ledningsgruppen och dess beslut”, tas bort.
Carl-Johan Karlson yrkar bifall till att meningen tas bort ur verksamhetsplanen.
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Monika Öhnell Thorn yrkar att det i verksamhetsplanen även skrivs in att det serveras
kyrkkaffe efter högmässan i Trollbäckens kyrka och Tyresö kyrka.
Kyrkofullmäktige beslutar
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
att innan slutgiltigt beslut om inköp av stolar till kyrksalen i Bollmoradalens kyrka sker ska en
provmöblering med föreslagen stol ske
att meningen, de som ingår i ledningsgruppen förutsätts visa lojalitet mot Tyresö församling,
kyrkoherden och ledningsgruppen och dess beslut”, tas bort ur verksamhetsplan och budget
2017
att skriva in att kyrkkaffe efter högmässan även serveras i Trollbäckens kyrka och i Tyresö
kyrka.
§ 23

Målsatt kapital 2017.
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.
Kyrkofullmäktige beslutar
att målkapitalet för 2017 ska vara oförändrat 100 mnkr.

§ 24

Församlingsavgift 2017
Den lokala kyrkoavgiften inklusive begravningsavgiften för 2016 är 0,91 % av den kommunalt
beskattningsbara inkomsten (till detta kommer stiftsavgiften på 0,025 %). För 2017 föreslås
ingen ökning av församlingsavgiften.
Kyrkofullmäktige beslutar
att för 2017 fastställa den lokala församlingsavgiften till 0,79 % av den kommunalt
beskattningsbara inkomsten.

§ 25

Begravningsverksamhetens budget 2017
På grund av införandet av enhetlig begravningsavgift ska kyrkofullmäktige, till skillnad mot
tidigare år, inte fastställa en avgiftssats för begravningsverksamheten eftersom äskandet
utgörs av ett belopp, det belopp som anges som nettokostnadsunderlag. Kyrkorådet tar beslut
om att överlämna sitt förslag till budget , inklusive nettokostnadsunderlag för
begravningsverksamheten, till kyrkofullmäktige för fastställande.
Kyrkofullmäktige beslutar
att fastställa budget för begravningsverksamheten inklusive nettokostnadsunderlaget som
uppgår till 13 089 tkr.
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§ 26

Taxor och avgifter 2017
Förslag till taxor och avgifter 2017 innehåller inga förändringar jämfört med år 2016.
Kyrkofullmäktige beslutar
att fastställa upprättat förslag till taxor och avgifter 2017.

§ 27

Sammanträdestider 2017
Kyrkofullmäktige beslutar
att sammanträdesdagar för 2017 blir 8 mars, 17 maj, 8 november och 12 december

§ 28

Information från Stockholms stift ang valkretsindelning, valtyp och mandatförhållandes i
församlingar och pastorat i Stockholms stift.
Kyrkofullmäktige beslutar
att notera informationen.

§ 29

Motion
Dnr: K-2016-60
Motion med förslag om återbetalning av kostsamma utbildningar har inlämnats av Borgerligt
Alternativ.
Kyrkofullmäktige beslutar
att överlämna motionen till kyrkorådet för beredning.

§ 30

Motion
Motion angående utlandsresor har inlämnats av Borgerligt Alternativ.

Dnr: K-2016-61

Kyrkofullmäktige beslutar
att överlämna motionen till kyrkorådet för beredning.
§ 31

Motion
Dnr: K-2016-62
Motion med förslag om att utse kontaktpersoner bland kyrkorådsledamöterna för olika delar
av församlingens verksamheter.
Kyrkofullmäktige beslutar
att överlämna motionen till kyrkorådet för beredning.

