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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kyrkoråd

2017-06-08

Plats och tid

Bollmora Församlingscentrum, Sammanträdesrummet, torsdagen den 8 juni 2017, kl. 09.00-10.00
Beslutande

Iréne Pierazzi, ordförande
Anita Mattsson ers för Carl-Johan Karlsson
Monica Öhnell Thorn
Birgitta Vaigur
Göran Sundgren
Karin Christensen
Sigurd Sjöblom
Yvonne Lédel
Gunilla Hellgren Lovén

Ersättare

Ragnhild Bohman
Karin Lundbeck

Övriga närvarande Jeanette

Agnrud, sekreterare
Annika Alfsdotter, adjungerad, verksamhetschef

Justerare

Yvonne Lédel

Justeringens
plats och tid

Församlingscentrum, onsdagen den 9 juni, kl. 15.00.

Underskrifter

Sekreterare

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

Paragrafer

36-55

Jeanette Agnrud
Ordförande

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

Iréne Pierazzi
Justerare

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

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

Yvonne Lédel
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kyrkoråd

Sammanträdesdatum

2017-06-08

Datum då
anslaget sätts upp

2017-06-09

Förvaringsplats
för protokollet

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Underskrift

Datum då
anslaget tas ned

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

Maud Kahlbom
Utdragsbestyrkande

2017-07-09
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§ 46 Val av justerare samt tid och plats för justering
Kyrkorådet beslutar
att utse Yvonne Lédel att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll, samt
att justering av protokollet kommer att äga rum torsdagen den 9 juni kl 15.00.
§ 47 Fastställande av dagordning
Annika Alfsdotter, verksamhetschef, adjungeras till mötet.
§ 48 Rapport om avslutat sökande av gravrättsinnehavare (Dnr 20175-15)
En rapport föreligger om de åtgärder som vidtagits för att söka gravrättsinnehavare till de
gravplatser som i gravboken saknat anteckning om gravrättsinnehavare, se bilaga 1.
Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att lägga rapporten till handlingarna samt anse de avsedda gravplatserna på Bollmora
kyrkogård återlämnade till huvudmannen.

§ 49 Sammanträdesplan HT 2017
Vissa av höstens sammanträden för arbetsutskottet och budgetutskottet behöver flyttas till
andra datum enligt följande förslag;
Arbetsutskottet den 2 oktober flyttas till 25 september 14.00 och arbetsutskottet 20 november
flyttas till 27 november 14.00.
Budgetutskottets sammanträde den 5 oktober flyttas till 28 september 9.00-13.00.
Vidare föreslås att den planerade budgetöverläggningen 18-19 oktober hålls på Djurönäset.
Vidare noteras att valnämnden har ett extra sammanträde den 10 augusti.
Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att flytta arbetsutskottets och budgetutskottets sammanträden enligt förslag samt
att förlägga budgetöverläggningen till Djurönäset.

§ 50 Reglementet avseende arvode
Reglementet avseende arvode för förtroendevalda och övriga behöver uppdateras och bl.a.
anpassas till nuvarande regler i Kyrkoordningen.
Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att presidiet ser över reglementet.
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§ 51 Val av ny kyrkvärd
Kyrkorådet väljer för mandatperioden kyrkvärdar enl. Ko 4 kap. 19 §. Under mandatperioden
kan fler kyrkvärdar utses om församlingen så önskar. T.f. kyrkoherde Helena Forsberg föreslår
att Eva-Karin Schönbeck utses som ny kyrkvärd.
Kyrkorådet beslutar
att utse Eva-Karin Schönbeck till ny kyrkvärd i Tyresö församling för den kvarvarande
mandatperioden.

§ 52 Ringarna i gravhällen över Oxenstiernska kammaren i Tyresö kyrka
Arbetsgruppen för förändringar av innermiljön i Tyresö kyrka, tillsatt av kyrkorådet 2015-11-11
§25, har avlämnat en rapport där det bland annat framgår att ringarna i hällen över gravkoret
utgör ett arbetsmiljöproblem för personal och besökare och bör tas bort. Ett förslag från AIX
Arkitekter AB 2016-09-20 om hur ny lyftanordning kan utformas beskriver med marginell
skillnad det förslag som utarbetades av Ingeborg Waern-Bugge 1958 och som då godkändes av
Riksantikvarieämbetet.
Ny ansökan har gjorts och Länsstyrelsen i Stockholm, enheten för kulturmiljö, har 2016-12-16
beviljat tillstånd för att ersätta lyftringarna i Oxenstiernska gravhällen i Tyresö kyrka. I
samband med att stenhällen lyfts öppnar man gravkammaren och en besiktning av gravvalvet
kan genomföras. Arbetet med att ta bort ringarna är planerat till september 2017. Vid ett möte
2017-05-24 mellan Daniel Lundmark, Tyresö församling, byggnadsantikvarie Marcel Müller och
Stina Svantesson, AIX, framkom att det är möjligt att ringarna kan tas bort och ersättas med
nya infästningar utan att locket till gravkammaren lyfts. Om så är fallet kommer inte
gravkammaren att öppnas och ingen besiktning av valvet ske.
Kyrkorådet beslutar
att avstå från att öppna gravkammaren under förutsättning att de sex ringarna i stenhällen kan
avlägsnas och ersättas med nya infästningar utan att stenhällen lyfts samt
att arbetsgruppen i samråd med kyrkoherden ges i uppdrag att fortsatt följa arbetet och vid
behov fatta nödvändiga beslut.

§ 53

Anställning av kyrkoherde, dnr K-2017-69
Presidiet har haft i uppdrag att återbesätta tjänsten som kyrkoherde i församlingen. En
kravprofil har tagits fram i samarbete mellan förtroendevalda och medarbetare. Kravprofilen
godkändes av kyrkorådet genom ett per capsulam beslut den 1 mars 2017. Kravprofilen har
legat som en länk till annonsering på församlingens hemsida mellan den 2 mars och 4 april.
Under denna period har tjänsten även annonserats i Kyrkans tidning.
Fem kandidater har inkommit med ansökan till den utannonserade tjänsten. Domkapitlet har
förklarat samtliga sökande behöriga till anställningen som kyrkoherde.
Intervjuer har genomförts av presidiet, medarbetarrepresentanter och Domkapitlet var för sig.
I yttrandet över de behöriga sökandena till anställning som kyrkoherde i Tyresö församling har
Domkapitlet den 17 maj 2017 förordat tre av kandidaterna.
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MBL-förhandling har genomförts 2017-05-23.
Kyrkorådet beslutar enhälligt
att utse Helena Forsberg till kyrkoherde i Tyresö församling från och med 2017-06-15.
att uppdra till ordförande och vice ordförande att med Helena Forsberg överenskomma om
lön och övriga anställningsvillkor, samt
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 54 Informationsärenden
•
•
•
•
•

Delårsrapporten lades till handlingarna.
Ersättare efter Karin Borgström (FrK) blir Ragnhild Boman.
Kyrkogården börjar med nytt miljövänligt bränsle
Konfirmationsarbete i förändring
Stiftsfullmäktige har haft möte

§ 55 Delegationsärenden
Kyrkoherden
Kyrkorådet har noterat kyrkoherdens delegationsärenden och lagt dem till handlingarna.
Begravningsverksamheten
Inga ärenden.

