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Plats och tid

Trollbäckens kyrka, onsdagen den 9 december 2020 kl. 18.00-19.30

Beslutande

Iréne Pierazzi, ordförande
Carl-Johan Karlson
Tomas Forsberg
Birgitta Vaigur
Bo Furugård ers. för Petra Reinholdsson
Sven Bergström
Gunilla Ek, ers. f. Göran Sundgren

Ersättare

Kerstin Malmborg Jarnestedt
Patricia Fundeborg
Karin Lundbeck

Övriga närvarande

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

Justerare

Britt Wessel

Justeringens plats och tid

Bollmoradalens kyrka, måndag den 14 december kl. 14.00

Paragrafer

74-84

Underskrifter

Britt Wessel
Elisabeth Stålhem Liljendahl
Lillan Edberg
Marie Axelsson Ahl
Helena Forsberg, kyrkoherde

Sekreterare

Jeanette Agnrud
Ordförande

Iréne Pierazzi
Justerare

Britt Wessel
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
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Datum då anslaget sätts upp
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Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Datum då anslaget tas ner

Underskrift

Maud Kahlbom
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§ 74

Val av justerare samt tid och plats för justering
Kyrkorådet beslutar
att utse Britt Wessel att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll,
samt
att justering av protokollet kommer att äga rum 14 december kl. 14.00.

§ 75

Fastställande av dagordning
Kyrkorådet beslutar
att fastställa föreslagen dagordning.

§ 76

Sammanträdesplan 2021
Ett första förslag till sammanträdesplan 2021 presenteras vid Kyrkorådets
sammanträde den 14 oktober. Kyrkorådet beslutar enligt § 71 att återremittera
ärendet för vidare beredning. Ett redigerat förslag till sammanträdesplan 2021
bifogas som underlag för förslag till beslut gällande Kyrkorådets sammanträden.
Kyrkorådets sammanträde den 8 december ersätts av ett Kyrkofullmäktige med
anledning av kyrkovalet 2021.
Kyrkorådet beslutar
att godkänna förslag till sammanträdesplan 2021 beträffande Kyrkorådets
sammanträden med föreslagna ändringar.

§ 77

Samverkansentreprenad
Enligt bifogad Policy för upphandling, beslutad av Kyrkorådet 2020-04-22 § 29,
ska upphandling göras om anskaffningen av tjänster eller produkter överstiger ett
värde av sju prisbasbelopp respektive fem prisbasbelopp under en tolvmånaders
period.
Den planerade investeringen i Trollbäckens kyrka under verksamhetsår 2021,
beslutad av Kyrkofullmäktige 2020-11-04 § 21, omfattar förnyelse av entré
inomhus, lokaler, kök/café samt kontorsdel inklusive möbler.
Investeringskostnaden uppgår sammantaget till 5 500 tkr vilket enligt gällande
Policy för upphandling innebär att en upphandling ska genomföras.
Det finns enligt gällande Policy för upphandling särskilda skäl som innebär att
traditionell upphandling inte är lämplig. I detta fall handlar skälet om de höga
konsultarvoden och andra kostnader samt den stora tidsåtgång som är förenade
med upprättandet av ett förfrågningsunderlag. Förslaget är att församlingen
istället använder sig av en så kallad samverkansentreprenad i sammanhanget.
Samverkansentreprenad innebär i huvudsak att ansvaret förläggs till leverantören
att ta fram avtalshandlingar i samråd med beställaren, kring gemensamt
överenskomna mål. En samverkansentreprenad skulle i detta aktuella fall ske
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med stöd och hjälp av Kyrkans Fastighetssamverkan Stockholm AB, KFS
tidigare FSN.
En diskussion kring riskerna med samverkansentreprenad fördes vid
Arbetsutskottets sammanträde den 24 november enligt § 55. Vid kyrkorådets
sammanträde besvarar Teknisk chef Daniel Lundmark de frågor som uppkommit.
Kyrkorådet beslutar
att godkänna användandet av samverkansentreprenad i samband med den
planerade investeringen i Trollbäckens kyrka.
§ 78

Nya restriktioner med anledning av covid-19
Den 16 november meddelande regeringen sin avsikt att endast tillåta 8 personer
vid offentliga sammankomster. Till offentliga sammankomster räknas
församlingens öppna aktiviteter och gudstjänster. Begravningar undantas och
tillåter 20 personer. Därför pausas alla våra verksamheter och offentliga
gudstjänster tills nya besked kommer, även över julhelgen. Gudstjänsterna sänds
digitalt. Biskop Andreas uppmanar oss att hålla kyrkorna öppna. Alla våra kyrkor
är öppna olika tider, vardag och helgdag, dagtid och kvällstid.
Kyrkorådet noterar informationen

§ 79

Arbetsrapport angående församlingens övertagande av Prinsvillan – Lilla
Tyresö Vandrarhem
Kyrkoherden har den 1 oktober 2020 tecknat hyresavtal med Nordiska museet
angående Prinsvillan – Lilla Tyresö vandrarhem. Samtal och diskussioner förs i
nuläget med Johanna Lavett som tidigare drev Lilla Tyresö Vandrarhem,
Svenska Turistföreningen STF, Nordiska museet samt med revisor Stefan Norell.
Kyrkorådet noterar informationen

§ 80

Personalärenden
Vid Arbetsutskottets sammanträde 2020-10-06 § 50 och vid Kyrkorådets
sammanträde 2020-10-14 § 73 informerades att en administratörs dåvarande
anställningsform upphör den 30 november 2020. Administratören tjänstgör i
församlingen vid Pilgrimscentrum sedan två år. Församlingen har nu tackat ja till
möjligheten att anställa administratören som visstidsanställd med stöd från
Arbetsförmedlingen under ett år från och med den 2 december 2020.
Kyrkorådet noterar informationen

§ 81

Lönerevision 2021
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Årets avtalsrörelse har blivit kraftigt försenad på grund av covid-19-pandemin.
Avtalet tillkännagavs den 4 december och innebär sammanfattningsvis att
lönerevisionen skjuts upp till i vår och att arbetstagarna får en julgåva om 1 500
kr i december 2020.
Ur Observera arbetsgivare nr 40 2020:
”Lönerevision sker den 1 april 2021, om inte lokala parter överenskommer om annat.
Den nya lönen blir då retroaktiv från och med den 1 november 2020. Löneutrymmet är
3,5 % 2021 och 1,9 % 2022, vilket motsvarar industrins så kallade märke. Kommunals
medlemmar får ett generellt påslag på 400 kr för 2020 och lönerevision den 1 april 2021
med lägst 620 kr och den 1 april 2022 med lägst 509 kr. Lönerna för Kommunal
innefattar en låglönesatsning på 0,13 %.”

Enligt beräkningar väntas församlingen redovisa ett ekonomiskt överskott vid
bokslut 2020. Budget 2021 innehåller däremot små marginaler och bygger på att
2021 års lön träder i kraft från och med 1 april 2021. Då 2021 års lön enligt
avtalet ska betalas retroaktivt från och med 1 november 2020 önskar
församlingen se till möjligheten att kunna betala ut en förskotterad löneökning
med decemberlönen för månaderna november och december 2020. Den
förskotterade löneökningen skulle då justeras uppåt men inte nedåt i samband
med lönerevision 2021 och fackliga förhandlingar. Detta för att avlasta 2021 års
budget.
Kyrkorådet noterar informationen
§ 82

Rapport från angående församlingskollekt till Act Svenska kyrkan
Under perioden 1 januari–30 september 2020 har Act Svenska kyrkan tagit emot
8665 kr Tyresö församling. Tack vare kollektgåvorna kan Act Svenska kyrkan
genomföra livsviktiga insatser tillsammans med systerkyrkor och
partnerorganisationer runt om i världen.
Kyrkorådet noterar informationen

§ 83

Lägesrapport IT-utredning
Vid kyrkorådets sammanträde den 14 oktober 2020 beslutar kyrkorådet enligt §
72 att godkänna Fredrik Berinder avseende uppdraget att utreda övergång till
Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform, GIP. IT- och kommunikationschef
Jeanette Agnrud presenterar en lägesrapport angående IT-utredningen.
Intervjuer med medarbetare, kyrkorådet, Stockholms stift, Kyrkokansliet i
Uppsala samt en annan församling i Stockholm har genomförts.
Ledningsgruppen har också tillsammans med Fredrik Berinder gjort en
intressentanalys för att säkerställa att samtliga medarbetares behov
uppmärksammas. Ett antal frågor kring tekniska och administrativa detaljer
återstår, liksom en fallstudie av Täby församling.
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Kyrkorådet noterar informationen
§ 84

Statistik för församlingens digitala gudstjänster och andra evenemang
Gudstjänster och andra evenemang har under stora delar av året sänts digitalt.
IT- och kommunikationschef Jeanette Agnrud presenterade statistik för dessa
gudstjänster och evenemang. Användandet av församlingens digitala kanaler har
ökat mycket under pandemin. Många som tar del av de digitala gudstjänsterna
tittar i efterhand. Det är stora variationer i hur många som tar del av konserterna
beroende på hur väl budskapet har nått ut.
Kyrkorådet noterar informationen

