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§ 47 Val av justerare samt tid och plats för justering
Kyrkorådet beslutar
att utse Karin Christensen att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll, samt
att justering av protokollet kommer att äga rum torsdagen den 18 oktober kl 15.00
§ 48 Fastställande av dagordning
Kyrkorådet beslutar
att fastställa föreslagen dagordning
§ 49 Verksamhetsplan och budget 2019 med flerårsplan 2020–2021
Verksamhetsplan och budget 2019, inklusive investeringar, gicks igenom. Till
kyrkofullmäktigesammanträdet ska en barnkonsekvensanalys bifogas, samt MBL-förhandling
ha genomförts.
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta
att fastställa upprättat förslag till Verksamhetsplan och budget 2019 med flerårsplan 2020–
2021.
§ 50 Kyrkoavgift 2019
Den lokala kyrkoavgiften för 2018 är 0,79 % av den kommunalt beskattningsbara inkomsten
(till detta kommer stiftsavgiften på 0,025 %). Begravningsavgiften är fastställd till 0,24 %. För
2019 föreslås ingen ökning av kyrkoavgiften.
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta
att för 2019 fastställa den lokala kyrkoavgiften till 0,79 % av den kommunalt beskattningsbara
inkomsten.
§ 51 Taxor och avgifter
Förslag till taxor och avgifter för 2019 presenterades.
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta
att fastställa upprättat förslag till taxor och avgifter 2019.
§ 52

Församlingens internationella bistånd 2019-2020
Procentsatsen för det internationella biståndet är 1 % av kyrkoavgiften. För 2018 uppgår
församlingens internationella bistånd till 609 tkr.
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta
att församlingens internationella bistånd 2019 delas ut med 626 tkr till Svenska kyrkans
internationella arbete.
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Kyrkorådet beslutar
att för åren 2019-2020 ge 50 % av det internationella biståndet till katastrofinsatser genom
Svenska kyrkans internationella arbete
att för åren 2019-2020 ge 30 % av det internationella biståndet till projektet Värdigare liv för
romer genom Svenska kyrkans internationella arbete
att för åren 2019-2020 ge 20 % av det internationella biståndet till Den gode herdens skola
genom Svenska Jerusalemföreningen.
§ 53 Elektorer till biskopsval
Till förestående biskopsval är antalet elektorer för Tyresö församling 14 stycken samt lika
många ersättare. Antalet är beräknat utifrån hur många präster och diakoner som var
anställda i Tyresö församling den 23 maj 2018.
Valet av elektorer samt ersättare skall ske senast den 14 november 2018. Nomineringsvalet
äger rum den 6 december 2018 i Gustav Vasa kyrka.
Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige besluta
att utse elektorer, samt ersättare för dessa, enligt:
S: 6 elektorer + 6 ersättare
FrK: 4 elektorer + 4 ersättare
BorgA: 2 elektorer + 2 ersättare
SkuTy: 2 elektorer + 2 ersättare
§ 54 Församlingskollekter 2019
Kyrkoherden redovisade förslag till kollektändamål för församlingskollekter 2019.
Kyrkorådet beslutar
att godkänna förslaget till kollektändamål 2019.
§ 55 Ny församlingsinstruktion
Den 21 mars 2018 beslutade kyrkorådet, enligt § 24 Församlingsinstruktionen, att uppdra till
kyrkoherden att påbörja arbetet med en ny församlingsinstruktion och
att presentera ett förslag till ny församlingsinstruktion till kyrkofullmäktiges sammanträde 7
november 2018. Arbetet är igångsatt och processen löper väl på alla sätt.
Det råder nu en samstämmighet kring önskemålet att kunna disponera ytterligare tid än
planerat för det arbete som återstår. Med anledning av att Tyresö församlings tidigare
församlingsinstruktion löpte ut 2018-08-20 ansöker församlingen om anstånd hos domkapitlet
fram till 2019-05-31 angående att få inkomma med ett förslag till en ny församlingsinstruktion.
Kyrkorådet beslutar
att skjuta fram presentationen av förslag till ny församlingsinstruktion till kyrkofullmäktiges
sammanträde senast maj 2019.
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§ 56 Bygglov för nödutgång
För att kunna använda nedervåningen som samlings- och verksamhetslokal krävs enligt
Brandskiss från 20180809 en nödutgång.
Kyrkorådet beslutar
att ansöka om bygglov för en nödutgång på nedervåningen.
§ 57 Stockholms stifts dag om strategisk förvaltning
Stockholms stift har bjudit in till en dag om strategisk förvaltning. Inbjudan vänder sig till
presidier och chefer inom förvaltning och administration.
Kyrkorådet beslutar
att utse Irene Pierazzi, Karin Christensen och Carl Johan Karlson att delta

