SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KYRKORÅD
Sammanträdesdatum

2021-01-27
Plats och tid

Bollmoradalens kyrka, onsdagen den 27 januari 2019 kl. 18.00-19.30

Beslutande

Iréne Pierazzi, ordförande
Carl-Johan Karlson
Bo Furugård, ers. f. Tomas Forsberg
Birgitta Vaigur
Petra Reinholdsson
Sven Bergström
Göran Sundgren
Britt Wessel
Elisabeth Stålhem Liljendahl
Lillan Edberg
Marie Axelsson Ahl
Helena Forsberg, kyrkoherde

Ersättare

Karin Lundbeck
Kerstin Malmborg Jarnestedt
Patricia Fundeborg

Övriga närvarande

Annika Alfsdotter, administrativ chef
Jeanette Agnrud, sekreterare

Justerare

Elisabeth Stålhem Liljendahl

Justeringens plats och tid

Bollmoradalens kyrka, måndag den 1 februari kl. 15.00

Paragrafer

1-7

Underskrifter

Sekreterare

Jeanette Agnrud
Ordförande

Iréne Pierazzi
Justerare

Elisabeth Stålhem Liljendahl
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kyrkoråd

Sammanträdesdatum

2021-01-27

Datum då anslaget sätts upp

2021-02-05

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Underskrift

Datum då anslaget tas ner

Underskrift

Maud Kahlbom

2021-03-05
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§1

Val av justerare samt tid och plats för justering
Kyrkorådet beslutar
att utse Elisabet Stålhem Liljendahl att tillsammans med ordförande justera dagens
protokoll, samt
att justering av protokollet kommer att äga rum måndagen den 1 februari kl. 15.00.

§2

Fastställande av dagordning
Kyrkorådet beslutar
att fastställa föreslagen dagordning med tillägg av följande informationspunkter:
Rapport från webbutvecklingsprojektet, Ny medarbetarhandbok, rapport från
förskolan Trollflöjten, Stiftsdagen 8 maj.

§3

Föreståndare vid Prinsvillan
Kansliadministratör Maud Kahlbom avslutar sin tjänstgöring i Tyresö församling den
31 maj 2021 i och med pension. Denna tjänst, 100 % Kansliadministratör, avslutas
därmed och ersätts av nyinrättad tjänst, 100 % Föreståndare vid Prinsvillan. Tjänsten
omfattar också all extern uthyrning av församlingens lokaler, uppgifter som hittills
utförts på kansliet. Denna uthyrning omfattar till exempel konferenser, dopkaffen
eller föreningsmöten och regleras i dokumentet Taxor och avgifter under avsnittet
om Hyressättning av församlingens lokaler.
Kyrkorådet beslutar
att avsluta en 100 % tjänst Kansliadministratör, och
att inrätta 100 % tjänst som Föreståndare vid Prinsvillan.

§4

Arbetsrapport med anledning av covid-19
Den 20 november beslutar regeringen att endast tillåta 8 personer vid offentliga
sammankomster. Till offentliga sammankomster räknas församlingens öppna
aktiviteter och gudstjänster, även begravningar. Därför pausas alla våra
verksamheter och offentliga gudstjänster tills nya besked kommer. Regeringen
beslutar samtidigt om ett undantag gällande begravningsgudstjänster och
urnsättning där antalet deltagare inte får överskrida 20 personer. Biskop Andreas
uppmanar församlingarna att hålla sina kyrkor öppna. I huvudsak är Tyresö kyrka
öppen på helger och Bollmoradalens kyrka samt Trollbäckens kyrka öppna på
vardagar och vissa kvällar. Församlingen har ansökt om undantag att fira
huvudgudstjänst samt om att göra avsteg från Kyrkohandboken mot bakgrund av
Coronapandemin (17 kap. 3 § KO). Domkapitlet har beviljat ansökan. Arbetet med
Coronahjälpen har fortsatt under jul och nyår och församlingen och kommunen har
kommit överens om att fortsätta arbetet i första hand till sista mars.
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Verksamheten planerar och genomför icke-fysiska verksamheter fram till 1 april.
Gudstjänsterna sänds på hemsidan.
Kyrkorådet noterar informationen
§5

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. Överlämning från Johanna Lavett,
som tidigare drev Lilla Tyresö Vandrarhem, till Tyresö församling är avslutad. Nu
pågår arbetet med en projektbeskrivning och uppdragsbeskrivning för aktuella
medarbetare samt rekrytering av Föreståndare vid Prinsvillan, samt arbete med
varumärke och kommunikation.
Kyrkorådet noterar informationen.

§6

Personalärenden
Jeanette Agnrud har den 22 december 2020 begärt entledigande från sin tjänst som
IT-och kommunikationsansvarig i Tyresö församling. Jeanette lämnar sin tjänst i mars
2021. Arbetsutskottet beslutar i sammanträde den 12 januari enligt § 3 att
återbesätta tjänsten som IT-och kommunikationsansvarig.
Donya Holmqvist har fram till 31 december varit projektanställd av Tyresö församling
inom det Vinnovaprojekt som avslutades under 2020. Donya är visstidsanställd
mellan 1 januari och 30 juni 2021 för att planera och förbereda för öppnandet av
Prinsvillans Vandrarhem i församlingens regi sommaren 2021.
Kyrkorådet noterar informationen.

§7

Informationsärenden
• Rapport från webbutvecklingsprojektet
Det stora webbutvecklingsprojektet 2020 håller på att avslutas. Projektet har
omfattat sökbarhet och presentation på hemsidan tyresoforsamling.se, samt en
integration med bokningssystemet Aveny som bland annat möjliggör för användare
att boka dop och vigslar direkt på hemsidan.
• Medarbetarhandbok
Under 2020 genomförde församlingen ett omfattande arbetsmiljöarbete med
utgångspunkt från den medarbetarenkät som gjordes i början av året och den
visitation som Arbetsmiljöverket inledde hösten 2019. En del av arbetet har lett fram
till en Medarbetarhandbok, som sammanställer all viktig information för den som är
anställd i Tyresö församling, med länkar till viktiga blanketter, policyer eller avtal.
Medarbetarhandboken uppdateras kontinuerligt.
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• Förskolan Trollflöjten
En av kommunens skolpsykologer, som förskolan haft stor hjälp av med anledning av
barn med särskilda behov, har gått i pension. Han kommer nu istället att ge förskolan
utbildning och handledning i ämnet.
Kommunen har också beviljat extra medel till särskilda resurser för barn med
särskilda behov.
• Stiftsdagen den 8 maj
Den 8 maj har biskopen i Stockholms stift bjudit in församlingarna till en stiftsdag, för
anställda, förtroendevalda och församlingsbor. Temat är ”En dag i rörelse” En av
medarbetarna i Tyresö församling är med i stiftets projektgrupp. Former och innehåll
kommer.

