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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kyrkoråd

2017-01-11

Plats och tid

Bollmora Församlingscentrum, Sammanträdesrummet, onsdagen den 11 januari 2017, kl. 18.50
Beslutande

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

Ersättare

Tomas Forsberg
Karin Borgström
Lillan Edberg

Övriga närvarande

Marie Björndahl, sekreterare
Justerare

Göran Sundgren

Justeringens
plats och tid

Församlingscentrum, onsdagen den 18 januari, kl. 15.00.

Underskrifter

Sekreterare

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

Paragrafer

1-13

Marie Björndahl
Ordförande

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

Iréne Pierazzi
Justerare

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

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

Göran Sundgren
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kyrkoråd

Sammanträdesdatum

2017-01-11

Datum då
anslaget sätts upp

2017-01-18

Förvaringsplats
för protokollet

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Underskrift

Datum då
anslaget tas ned

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

Maud Kahlbom
Utdragsbestyrkande

2017-02-18
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§1

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

§2

Fastställande av dagordning

§3

Firmatecknare
Ny firmatecknare behöver utses efter Lise-Lotte Bremer som har avgått som vice ordförande i
kyrkorådet.
Kyrkorådet beslutar
att återremittera ärendet till arbetsutskottet för fortsatt beredning.

§4

Miljöpolicy
Som ett led i arbetet med församlingens miljödiplomering behöver en miljöpolicy och en
vision för miljöarbetet formuleras. I visionen anges en övergripande viljeinriktning av vad
församlingen vill med sitt miljöarbete. I policyn skrivs mer detaljerat och specifikt vilka
riktlinjer som skall vara övergripande för miljö- och hållbarhetsfrågor i församlingens
verksamhet.
Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att anta föreslagen miljöpolicy.

§5

Miljömål per verksamhetsområde Fas 1 miljödiplomering
För att bli miljödiplomerade krävs att man formulerar ett övergripande mål och minst ett
delmål för vart och ett av de verksamhetsområden man är berörd av. För varje delmål
formulerar man sedan en åtgärdsplan.
Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att anta förslaget med övergripande mål och delmål för verksamheterna.

§6

Policy kyrkvärdar
Policy för kyrkvärdar behöver revideras då den inte riktigt stämmer med hur församlingen för
närvarande arbetar.
Under mötet gicks policyn igenom och en del förslag till justeringar av texten kommer att
arbetas in.
Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att anta reviderad policy för kyrkvärdar.
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§7

Beslut om kungörelsedelgivning vanvårdade gravar
Dnr: N-2016-68
De gravrättsinnehavare som inte kan nås därför att uppgift om gravrättsinnehavare saknas
eller de rekommenderade breven inte har lösts ut ska delges beslutet om vanvård genom
kungörelsedelgivning enligt bestämmelserna i delgivningslagen. Listor på vilka gravplatsers
gravrättsinnehavare som förvaltningen söker anslås på anslagstavlan på respektive
kyrkogårds/begravningsplats samt på huvudmannens officiella anslagstavla.
Besiktning av gravplatserna på Tyresö kyrkogård och begravningsplats och på Bollmora
begravningsplats har gjorts i juli 2016. En förteckning med fotodokumentation finns över de
gravplatser som bedömts vara uppenbart vanvårdade.
Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att genom kungörelsedelgivning enligt delgivningslagen 47 § förelägga berörda
gravrättsinnehavare att sätta gravplatsen i stånd enligt 7 kap. 33 § begravningslagen.

§8

Entledigande av Michael Öjermo som kyrkoherde
Dnr: K-2016-69
Kyrkoherde Michael Öjermo har 2016-12-19 begärt att från och med 2017-03-15 bli entledigad
från sin tjänst som kyrkoherde i Tyresö församling. Michael kommer att hålla sin
avskedspredikan i Bollmoradalens kyrka den 26 februari kl 10.00.
Kyrkorådet beslutar
att bevilja Michael Öjermo entledigande från tjänsten som kyrkoherde i Tyresö församling.
Kyrkoherden deltar inte i detta beslut.

§9

Rekrytering av ny kyrkoherde
Kyrkorådet beslutar
att utse kyrkorådets ordförande, Iréne Pierazzi, förste vice ordförande, Yvonne Lédel och
andre vice ordförande Karin Christensen, att hålla i processen att rekrytera ny kyrkoherde.
Kyrkoherden deltar inte i detta beslut.
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§ 10

§ 11

Information
•

Fastigheter: förberedelse pågår för upphandling av diverse underhålls- och
investeringsarbeten på fastigheterna. Arbetena ska pågå främst under 2017.

•

Entreprenör till stenportalsarbetet och arbetet med ringarna i gravhällen i Tyresö
kyrka. Stenportalsarbetet kommer att utföras av SKANSKA och inleds i mars med
uthuggning och skulptering av de bitar som ska bytas ut. Detta arbete kommer inte att
ske i Tyresö utan på plats hos den stenfirma som har fått uppdraget. Infogningen av
dessa stenar i Tyresö kyrkas portaler kommer att ske under andra halvan av
september.
En diskussion pågår med SKANSKA om att det även kan ta sig an öppningen av
Oxienstiernska gravkoret för att ta bort ringarna i gravhällen. SKANSKA är intresserade
och i så fall kommer även detta arbete att ske under andra halvan av september.
Tyresö kyrka kommer att vara stängd under den perioden.

•

Grävarbeten på förskolans gård i Trollbäcken. Tyresö kommun håller på med en del
grävarbeten på kyrkans mark mellan Vendelsövägen och Gudöbroleden. Arbetena
innebär att en del av förskolans gård grävs upp och en brandpost samt en ”död”
servisanslutning ska tas bort. Samtidigt relinas en ledning under Gudöbroleden.
Kommunen har satt upp byggstängsel för att inte barnen ska kunna komma in på
området. Återställning av marken kommer att ske provisoriskt när arbetet är klart och
helt återställas senare i vår.

•

Riktlinjer för arbetet med ideella medarbetare i Tyresö församling 2017. Kyrkoherden
gick översiktligt igenom det dokumentet som beskriver detta.

Anmälningsärenden
Länsstyrelsens tillstånd till att ta bort lyftringarna i Oxenstiernska gravhällen i Tyresö kyrka.
Kyrkoherden anmäler semester 27 februari till och med 12 mars.

§ 12

Beslut fattade med stöd av delegation
Kyrkoherdens delegationsärenden
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§ 13

Övriga frågor
Arbetsgruppen för förändring av innemiljön i Tyresö kyrka har sammanställt ett material över
sitt arbete för 2016 vilket redovisas för kyrkorådet med följande dokument:
1. Redovisning av arbetet med förändringar av innemiljön i Tyresö kyrka 2016. Iréne Pierazzi
och Yvonne Lédel.
2. Rengöring och teknisk översyn av läktarorgeln i Tyresö kyrka. Dag W Edholm, Orgelkonsult.
3. Rapport om genomförda arkivstudier rörande Tyresö kyrka. Yvonne Lédel.
4. Ansökan om Åtgärdsbeskrivning gällande borttagande av lyftöglor i gravhällen,
Oxenstiernska gravkoret. AIX Arkitekter AB.
5. Förteckning över handlingar rörande tidigare restaureringar av Tyresö kyrka, 1932-1933 och
1976-1978 samt dokumentation om Oxenstiernska gravkoret och stenhällen över korets
ingång. Yvonne Lédel.
6. Sammanställning av minnesanteckningar från sammanträden med arbetsgruppen för
förändring av innemiljön i Tyresö kyrka.

