Sida 1 (4)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kyrkoråd

2016-02-09

Plats och tid

Bollmora Församlingscentrum, Sammanträdesrummet, tisdagen den 9 februari 2016, kl. 18.00–19.50
Beslutande

Iréne Pierazzi, ordförande
Carl-Johan Karlsson fram till 19.20
Monica Öhnell Thorn
Karin Lundbeck, ers för Julian Saliba
Birgitta Vaigur
Göran Sundgren
Karin Borgström
Sigurd Sjöblom
Lise-Lotte Bremer
Yvonne Lédel, ers för Gunilla Hellgren Lovén
Michael Öjermo, kyrkoherde

Ersättare

Övriga närvarande

Marie Björndahl, sekreterare

Justerare

Lise-Lotte Bremer

Justeringens
plats och tid

Församlingscentrum, onsdagen den 17 februari, kl. 10.00.

Underskrifter

Sekreterare

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

Paragrafer

1-18

Marie Björndahl
Ordförande

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

Iréne Pierazzi
Justerare

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

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

Lise-Lotte Bremer
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kyrkoråd

Sammanträdesdatum

2016-02-09

Datum då
anslaget sätts upp

2016-02-17

Förvaringsplats
för protokollet

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Underskrift

Datum då
anslaget tas ned

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

Maud Kahlbom
Utdragsbestyrkande

2016-03-17
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§1

Val av justerare samt tid och plats för justering
Arbetsutskottet beslutar
att utse Lise-Lotte Bremer att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll, samt
att justering av protokollet kommer att äga rum onsdagen den 17 februari kl 10.00.

§2

Fastställande av dagordning

§3

Tillsättning av tjänst som förskollärare
Det saknas förskollärare i kyrkans förskola för att uppfylla de krav som ställs på verksamheten.
Att det saknas beror på föräldraledighet och långtidssjukskrivning. Det är svårt att få
behöriga förskollärare varför församlingen valt att gå ut och erbjuda en fast anställning.
Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att tjänst som förskollärare, 100 %, får utlysas för att täcka de luckor som uppstått som
en följd av föräldraledighet och sjukdom.
Särskilt yttrande lämnas av Framtidens kyrka i Tyresö (FRK) bilaga 1 och av Yvonne
Lédel (ledamot av Samrådsgruppen för kyrkans förskola) bilaga 2.

§4

Tillsättande av arbetsgrupp för kyrkorummet i Tyresö kyrka
Kyrkorådet beslutade 22 oktober § 78 att utse en arbetsgrupp som tillsammans med
kyrkoantikvarisk kompetens ska gå igenom vilka möjligheter som finns att göra vissa
förändringar i Tyresö kyrka.
Kyrkorådet beslutar
att som arbetsgrupp utse Iréne Pierazzi (S), Kristjan Vaigur (S), Erik Magnusson (FRK),
Sigurd Sjöblom (FRK), Yvonne Lédel (BA) och Sven A Svennberg (BA).

§5

Uppdatering reglemente medelsförvaltning
Reglementet för medelsförvaltning behöver uppdateras för att bättre passa den verklighet
som idag råder på finansmarknaden, dvs att aktier ger mer i utdelning. Reglementet anger
att andelen aktier högst får vara 50 %, med anledning av ovanstående förslås att andelen
aktier får höjas till 60 %.
Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att anta reviderat reglemente för medelsförvaltning.
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§6

Inköp av ikoner
Det finns önskemål från enheterna om inköp av några av de ikoner som fanns med i den
utställning av Ludmila Pawlovska som visades i församlingen under hösten 2015. De
aktuella ikonerna har presenterats för kyrkorådet.
Kyrkorådet beslutade 151124, § 96, att uppdra åt arbetsutskottet att bereda ärendet till
Kyrkorådet i februari och då titta på vilka ikoner som kan passa i de olika husen samt hur
eventuella inköp kan finansieras.
Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att de två ikoner som fanns i Trollbäckens kyrka köps in till ett pris av 32 tkr för båda
samt
att inköpet finansieras från de medel som tilldelats verksamheten i Trollbäcken.

§7

Kollektinsamlingsperiod
Från 1 januari 2016 gäller nya regler för bland annat inrapportering av kollekter i
Svenska kyrkans kollekt- och betalsystem (KOB). Kravet på kollektbok finns kvar,
däremot upphör kravet att hela kollekten, oavsett källa, ska föras in i kollektboken.
Kollektboken, som ska finnas i varje kyrka, kommer endast att omfatta den del av
kollekten som avser kontanter.
I KOB registreras den slutliga, sammanställda, kollekten som består av flera källor såsom
kontanter och/eller inbetalningar via Swish eller på annat sätt. Registrering av kollekt ska
ske snarast möjligt.
Kyrkorådet behöver ta beslut om kollektinsamlingsperiod, dvs hur länge är en kollekt en
kollekt? För kontantkollekter är det inget problem eftersom de samlas in och räknas på
söndagen. Swish kan komma in senare under veckan, men det vanligaste är att även detta
kommer in på söndagen.
Förslag för hantering av kollekter är att en kollektinsamlingsperiod löper från söndag till onsdag.
Registrering i KOB kan ske på torsdag. Skulle det komma in kollekt under perioden
torsdag till lördag kommer detta att redovisas som gåva men skickas till samma ändamål
som kollektändamålet.
Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att en kollektinsamlingsperiod är lika med söndag till onsdag.

§8

Beslutsattest 2016
Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att utse kyrkoherde Michael Öjermo till beslutsattestant för samtliga verksamheter samt
att ge kyrkoherden möjlighet till vidaredelegering av beslutsattest.
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§9

Delegationsordning, revidering
I tidigare beslut av kyrkorådet, 2014-01-29 § 12, har administrativa chefen kunnat
placera överlikvida medel och sedan informerat arbetsutskottet om placeringen. Punkten
bör för enkelhetens skull skrivas in i delegationsordningen, där man även klargör att det
är Kyrkoherden och administrativa chefen som gör det i förening.
Delegationsordningen reglerar endast att kyrkoherden har rätt att teckna hyresavtal upp
till 12 månader. Kyrkorådet har i ett tidigare beslut, 2014-03-05 § 31, gett arbetsutskottet
tillåtelse att teckna avtal mer än 12 månader men högst 36 månader, även detta bör för
enkelhetens skull skrivas in i delegationsordningen.
Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att delegationsordningen revideras med punkterna 2:8 och 4:5.

§ 10 Begäran om flytt av urna
Det har inkommit en begäran om flytt av urna, från Bollmora kyrkogård till en
familjegrav på Skogskyrkogården.
I förarbetena till Begravningslagen anges att det är angeläget att upprätthålla respekten
för gravfriden och att man därför bör vara restriktiv med att tillåta flyttning av stoft eller
aska. För att en ansökan om flytt av stoft eller aska ska kunna medges måste det föreligga
särskilda skäl. Följande särskilda skäl anges: Ett misstag har skett vid gravsättningen,
sammanförande av makar eller föräldrar och minderåriga barn, flykting eller invandrare
som avser att återvända till hemlandet och därför vill ta med sig stoftet eller askan efter
en anhörig som saknar en närmare anknytning till vårt land.
I detta fall uppfylls inget av ovanstående skäl.
Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att avslå begäran om flytt av urna.
§ 11 Ny kyrkohandbok
Förslag till ny kyrkohandbok är ute på remiss. Samtliga kyrkoråd i Svenska kyrkan är
tillsammans med stift, Domkapitel m.fl. remissinstanser. Remisstiden pågår till 15 maj.

Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att kyrkorådet ska svara på remissen samt
att uppdra till kyrkoherden att genomföra en studiedag för kyrkorådet och kyrkvärdarna
som ett led i remissarbetet samt
att uppdra åt kyrkoherden att börja arbetet med att implementera den kommande nya
kyrkohandboken i samråd med präster, diakoner, musiker och kyrkvärdar.
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§ 12 Val av elektor för val av SKKF:s fullmäktige
Huvudmän som är medlemmar i SKKF (Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund)
har rätt att utse en elektor med suppleant, som har till uppgift att välja representant till
SKKF fullmäktige för perioden 2016-2018.
Elektorsmötet hålls den 12 maj kl 15.30 i föreningens lokaler på Sveavägen 116 i
Stockholm. Mötet tar 30 minuter och ingen ersättning utbetalas.
Elektorn kan vara förtroendevald eller en tjänsteman. Senast 1 april ska namn och
mailadress till elektor och suppleant meddelas SKKF kansli.
Tidigare år har Jan-Olov Aspkil, kyrkogårdsföreståndare, varit av församlingen utsedd
elektor, någon suppleant har inte funnits. Jan-Olov Aspkil kan tänka sig att fortsätta med
uppdraget som elektor.
Kyrkorådet beslutar
att utse Jan-Olov Aspkil till elektor för val av SKKF fullmäktige.
§ 13 Val av ny ledamot i samrådsgruppen för Kyrkans förskola
Göran Sundgren (FRK) har avsagt sig sin plats som ledamot av samrådsgruppen för
Kyrkans förskola.
Kyrkorådet beslutar
att utse Karin Christensen (FRK) till ny ledamot av samrådsgruppen för Kyrkans
förskola.
§ 14 Delegationsärenden begravningsverksamheten
Följande gravanordningar har godkänts:
N-2015-65, N-2015-66, N-2015-67, N-2016-02, N-2016-04, N-2016-05, N-2016-06,
N-2016-07.
Kyrkorådet beslutar
att lägga delegationsärendena till handlingarna.
§ 15 Förtroendevaldas kompetensutveckling
Det finns intresse bland de förtroendevalda i kyrkorådet att delta i konferensen Samhälle
& Existens i Malmö 26-27 april. Konferensen arrangeras av Svenska kyrkan Malmö och
Malmö högskola.
De som blir utvalda att åka anmäler sig själva. Länk finns på Malmö pastorats hemsida,
www.svenskakyrkanmalmo.se. Hjälp med bokning av resa och hotell, kontakta
kyrkoherdens sekreterare Maud Kahlbom, mailadress: maud.kahlbom@svenskakyrkan.se
alt tel nr 410 937 05 dock senast 17 mars.
Under diskussion av punkten ajournerades mötet i 10 minuter mellan 19,05-19,15.
Kyrkoherden berättade att även Bokmässan under hösten kan vara ett lämpligt tillfälle för
kompetensutveckling.
Kyrkorådet beslutar
att totalt 6 förtroendevalda från kyrkorådet får delta, företrädesvis 2 st från varje
nomineringsgrupp.
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§ 16 Information och rapporter
• Fastighet. I princip alla planerade underhållsarbeten och investeringsarbeten är under
planering och offerter håller på att tas in där så behövs. En av församlingens
hyresgäster, Ditt Stenhus i Sverige AB, i Bollmoradalens kyrka önskar utöka sin yta.
De hyr nu de återstående 90 kvm, som varit tomma hittills, från 1 mars.
• Förändrade arbetsprocesser i Tyresö församling. Med anledning av att enhetschefen i
Trollbäcken avslutat sin anställning i församlingen är det nu dags att titta över det sätt
vi arbetar på. Kyrkoherden gick igenom och kommenterade dokumentet. Som kommer
att biläggas protokollet.
• Yvonne Lédel undrar hur det går med språkcafé. Kyrkoherden informerar om att man
varit i kontakt med Arbetsförmedlingen som meddelar att de hör av sig om behov
uppstår.
• Iréne Pierazzi rapporterade från konferensen Liv i kyrkan – Kyrkan i liv i Katarina
församling. Dagen hade varit mycket spännande och inspirerande.
• Monika Öhnell Thorn undrar varför kalendariet inte fanns tillgängligt i Trollbäckens
kyrka. Det finns en efterfrågan. Kyrkoherden svarar att rutiner för att säkerställa
tillgång på kalendariet ska upprättas.
• Iréne Pierazzi önskar, vid nästa kyrkoråd, en genomgång av om församlingen har SKUTombud och internationellt ombud och vilka det är i så fall.
Kyrkorådet noterade informationen.
§ 17 Anmälningar
• Entledigande av begravningsombud. Beslut från Länsstyrelen i Stockholm.
• Beslut från Länsstyrelsen ang. överklagande av kyrkorådets beslut om fällande av tall.
§ 18 Beslut fattade med stöd av delegation
Kyrkoherdens delegationsärenden noteras och läggs till handlingarna.

