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Plats och tid

Bollmoradalens kyrka, onsdagen den 11 december 2019 kl. 18.00-19.30
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Iréne Pierazzi, ordförande
Carl-Johan Karlson
Tomas Forsberg
Birgitta Vaigur
Petra Reinholdsson
Sven Bergström
Britt Wessel
Elisabet Stålhem Liljendahl
Lillan Edberg
Helena Forsberg, kyrkoherde

Ersättare

Karin Lundbeck
Kerstin Malmborg Jarnestedt
Patricia fundeborg

Övriga närvarande

Rebecka Tudor, biträdande kyrkoherde
Annika Alfsdotter, administrativ chef
Jeanette Agnrud, sekreterare

Justerare

Elisabet Stålhem Liljendahl

Justeringens plats och tid

Bollmoradalens kyrka, onsdagen den 18 december kl. 15.00

Paragrafer

55-64

Underskrifter

Sekreterare

Jeanette Agnrud
Ordförande

Iréne Pierazzi
Justerare

Elisabet Stålhem Liljendahl
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kyrkoråd

Sammanträdesdatum

2019-12-11

Datum då anslaget sätts upp

2019-12-18

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Datum då anslaget tas ner

2020-01-18
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Underskrift

Underskrift

Maud Kahlbom

§ 55

Val av justerare samt tid och plats för justering
Kyrkorådet beslutar
att utse Elisabet Stålhem Liljendahl att tillsammans med ordförande justera dagens
protokoll, samt
att justering av protokollet kommer att äga rum onsdagen den 18 december kl. 15.00

§ 56

Fastställande av dagordning
Kyrkorådet beslutar
att fastställa föreslagen dagordning

§ 57

Krav på att huvudmannen utser skolchef
Från och med den 1 juli 2019 ska förskolechefer benämnas rektorer enligt Skolverket.
Vidare, enligt en ny bestämmelse i 2 kap. 8 a § Skollagen, ska huvudmannen utse en
skolchef som ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller
för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Det nya kravet
på skolchef gäller för såväl offentliga som fristående huvudmän. Bestämmelsen gäller
hela skolväsendet och omfattar alltså alla skolformer, från förskola till särskild
utbildning för vuxna, och fritidshemmet. Därav behöver kyrkorådet i egenskap av
huvudman för förskolan Trollflöjten utse en skolchef med uppgiften att biträda
huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs. Med
föreskrifter menas alla bestämmelser i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter
som gäller för utbildningen.
Kyrkorådet beslutar
att utse kyrkoherde Helena Forsberg till Skolchef för förskolan Trollflöjten

§ 58

Ändrad tid för söndagens gudstjänst i Bollmoradalens kyrka
I enlighet med kyrkorådets beslut den 10 september 2014, § 61, firas söndagens
gudstjänst från och med den 12 oktober 2014 klockan 10.00 i Bollmoradalens kyrka.
Komminister Annafia Trollbäck har i rollen som kaplan för Bollmoradalens kyrka
samrått med medarbetare, kyrkvärdar och gudstjänstbesökare om ändrad
gudstjänsttid på söndagar.
Kyrkorådet beslutar
att gudstjänsttid för söndagar i Bollmoradalens kyrka ändras från klockan 10.00 till
11.00. Ändringen genomförs i samband med årsskiftet 2020.
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§ 59

Försäljning av kororgel
Ny kororgel införskaffades till Tyresö kyrka under 2018 i enlighet med kyrkorådets
beslut den 21 mars 2018, § 26. I samband med att den nya kororgeln installerades i
Tyresö kyrka flyttades den tidigare kororgeln till församlingssalen i Trollbäckens
kyrka. Den tidigare kororgeln har inte varit i bruk sedan förflyttningen.
Kyrkorådet beslutar
att annonsera ut den tidigare kororgeln i Tyresö kyrka till försäljning.

§ 60

Hyreskontrakt del av nedervåningen i Bollmoradalens kyrka med Tyresö kommun
Tyresö församlings kyrkoråd beslutar den 14 juni 2018 enligt § 42 att utreda de
byggnadstekniska förutsättningarna för att inrätta en träffpunkt för äldre vid
nedervåningen i Bollmoradalens kyrka. För att kunna använda nedervåningen som
samlings- och verksamhetslokal krävs enligt Brandskiss från 9 augusti 2018 en
nödutgång. Kyrkorådet beslutar den 11 oktober 2018, enligt § 56, att ansöka om
bygglov för en nödutgång på nedervåningen. Nödutgången färdigställs under
november 2019. Kommunen har i kontakt med församlingen den 9 april 2019
anmält att man har för avsikt att disponera lokalerna vid nedervåningen i
Bollmoradalens kyrka till Träffpunkt för äldre så snart lokalerna är färdigställda för
ändamålet. Kyrkorådet beslutar den 23 april 2019 enligt § 28 att träffa avtal med
kommunen. Ett avtalsförslag upprättas under november 2019.
Kyrkorådet beslutar
att snarast teckna avtalet med Tyresö kommun.

§ 61

Hyreskontrakt del av nedervåningen i Bollmoradalens kyrka med Svensk
Fastighetsförmedling
Tyresö församling har hyrt ut del av nedervåningen till Svensk Fastighetsförmedling
sedan oktober 2014. Både hyresvärd och hyresgäst önskar förlänga hyresavtalet.
Hyresgästen har tidigare delat yta med andra hyresgäster. Hyresgästanpassning är
utförd där gemensamma ytor är borttagna. Av det skälet är ett nytt hyresavtal är
upprättat för en treårsperiod, från 1 november 2019 till 31 oktober 2022, där alla
gemensamma ytor utgår.
Kyrkorådet beslutar
att teckna avtal med de ändringar som är överenskomna, och
att kyrkoherden tecknar hyresavtal/förlängning för del av nedervåningen med
Svensk Fastighetsförmedling.
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§ 62

Förslag till uppdatering av Arbetsmiljöpolicy
Förteckning av församlingens samtliga policys presenteras vid kyrkorådets
sammanträde den 20 februari 2019. Kyrkorådet beslutar enligt § 7 att policys
beslutade innan 2018 ska uppdateras under 2019. Församlingens nuvarande
Arbetsmiljöpolicy beslutades av kyrkorådet den 10 september 2014.
Kyrkorådet beslutar
att godkänna förslaget till Arbetsmiljöpolicy med föreslagna ändringar.

§ 63

Val av ersättare till Arbetsutskottet
Monica Öhnell Thorn, ersättare i Arbetsutskottet, har avlidit.
Kyrkorådet beslutar
att utse Birgitta Vaigur till ny ersättare i Arbetsutskottet.

§ 64

Information och rapporter
Rapport angående reguljär inspektion från Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverket har genomfört en reguljär inspektion i Tyresö församling den 24
oktober med syftet att ta del av församlingens systematiska arbetsmiljöarbete.
Kyrkoherde och administrativ chef medverkade vid tillfället tillsammans med
församlingens skyddsombud. Ett inspektionsmeddelande har skickats till
församlingen med uppmaningen att åtgärda de brister och förebygga de risker som
upptäcktes vid inspektionen. Arbetsmiljöverket kommer på återbesök den 21
januari 2020 då Tyresö församling kommer att visa och beskriva hur församlingen
uppfyllt kraven.
Genomgång av sammanträdesplan för 2020 med ändringar
Genomgång av ändringar utifrån upprättat förslag till sammanträdesplan för 2020,
godkänt av kyrkorådet den 17 oktober 2019 med ändringar, enligt § 53.
Valnämnd inför kyrkoval 2021
Enligt KO 38 kap §3 ska församlingen utse en valnämnd inför kyrkoval 2021.
Valnämnden antas av Kyrkofullmäktige. Valberedningen kommer att gå ut med en
inbjudan till de nomineringsgrupper som är representerade i Kyrkofullmäktige.
Valnämnden organiserar det lokala valet.

