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§ 33

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 måndag den 14 juni kl. 10.30.

§ 34

Fastställande av dagordning
Kyrkorådet beslutar
att fastställa föreslagen dagordning.

§ 35

GIP-utredning
Vid Kyrkorådets sammanträde den 10 juni 2020 beslutar Kyrkorådet enligt § 44 att uppdra till
kyrkoherden att påbörja arbetet med utredning av övergång till Svenska kyrkans gemensamma
IT-plattform, GIP och att presentera utredningens resultat vid kyrkorådets sammanträde i juni
2021.
Församlingens ledningsgrupp mottar en offert av Fredrik Berinder avseende uppdraget att utreda
övergång till Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform, GIP. Fredrik Berinder presenterar sig
och sin syn på uppdraget vid kyrkorådets sammanträde den 14 oktober 2020. Kyrkorådet
beslutar enligt § 72 att godkänna Fredrik Berinder avseende uppdraget. Fredrik Berinder
presenterar genomförd utredning enligt bilaga.
Kyrkorådet beslutar
att uppdra till kyrkoherde Helena Forsberg att fortsatt följa Svenska kyrkans IT-utveckling, och
att lägga Fredrik Berinders utredning till handlingarna.
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§ 36

Ombyggnation Trollbäckens kyrka
I församlingsverksamhetens investeringsbudget 2021 ingår förnyelse av entré inomhus, lokaler
kök/kafé samt kontorsdel. Budgeterade medel uppgår till 5 500 tkr inklusive kostnader för möbler
och inredning. I Trollbäckens kyrka pågår ett rivningsarbete sedan mars månad. I samband med
detta arbete har den totala kostnaden för förnyelse, ombyggnation och renovering kommit att
justeras uppåt med 15 procent. Kostnaden för det planerade resultatet uppgår därmed till 6 325
tkr.
Förslaget är att hålla ramen för budgeterade medel genom att justera det planerade resultatet av
ombyggnation och renovering. Förslaget innebär att följande rum färdigställs enligt plan:
kontorsdelen, kök/café inklusive skåpinredning församlingssal samt kapprum/spaljé och glas runt
trappa. Återstående delar är balkong samt renoveringsarbeten vid kyrktorget och
församlingssalen. Arbetet med dessa delar kan senareläggas och kräver ingen stängning av kyrkan
varför Gudstjänster och kyrkliga handlingar kan fortgå parallellt.
Kyrkorådet beslutar
att godkänna förslag till justering av det planerade resultatet av ombyggnation och renovering och
att en ledamot från respektive nomineringsgrupp utses som stöd för det fortsatta arbetet:
Kerstin Malmborg Jarnestedt (S), Lillan Edberg (BA) samt Gunilla Ek (FrK), och
att Daniel Lundmark, Teknisk chef, är sammankallande till ett första möte innan midsommar.

§ 37

Gula Villan
Tyresö församlings fastighet den så kallade Gula villan, Tyresövägen 1A har under många år hyrts
ut till Tyresö kommun. Det senaste avtalet är uppsagt enligt Kyrkorådets beslut den 24 februari
2021 §10 och löper ut den 31 december 2021. Tyresö kommun har nu muntligen meddelat
intresse att köpa fastigheten av Tyresö församling. Olika intressenter har även hört av sig till
församlingen med önskemål om att få hyra fastigheten. Fastigheten ligger på mark som är
detaljplanelagd för begravningsverksamheten, detaljplan 265. Om byggnaden används för andra
ändamål måste detaljplanen ändras. Möjligheten finns även att anpassa verksamheten så att den
kan betraktas som ett komplement till begravningsplatsen, exempelvis genom försäljning av
gravprydnader och blommor med mera.
Kyrkorådet beslutar
att meddela kommunen att Gula Villan inte är till salu.

§ 38

Delårsrapport och budgetuppföljning 30 april 2021
Delårsrapport och budgetuppföljning 30 april 2021 presenteras enligt bilaga.
Kyrkorådet noterar informationen.
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§ 39

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 våren. Församlingen och kommunen har kommit
överens om att avsluta arbetet den 31 maj. Verksamheten planerar och genomför icke-fysiska
verksamheter fram till 31 maj, dessa sänds på hemsidan. Enligt Folkhälsomyndighetens
uppdatering av restriktioner får nu 50 personer samlas sittande på anvisade platser vid offentliga
sammankomster. Det innebär att församlingen åter firar fysiska gudstjänster från och med den 6
juni.
Kyrkorådet noterar informationen.

§ 40

Arbetsrapport angående församlingens övertagande av Prinsvillan – Lilla Tyresö Vandrarhem
Kyrkoherden har den 1 oktober 2020 tecknat hyresavtal med Nordiska muséet angående
Prinsvillan – Lilla Tyresö vandrarhem. Överlämning från Johanna Lavett, som tidigare drev Lilla
Tyresö Vandrarhem, till Tyresö församling är avslutad. Vandrarhemmet föreslås heta Prinsvillan
och varumärket och den grafiska profilen presenterades vid Kyrkorådets sammanträde den 24
mars, § 19. Projektbeskrivning och uppdragsbeskrivning för aktuella medarbetare är framtagna.
Anette Steen påbörjade sin tjänstgöring som vandrarhemsföreståndare den 3 maj.
Församlingen återupptar samtalen med representanter för Waldemarsudde genom att bjuda på
lunch i Prinsvillan. Arbete pågår bland annat med att färdigställa hemsida och bokningssystem.
Kyrkorådet noterar informationen.

§ 41

Arbetsrapport angående Kyrkovalet 2021
Ett intensivt arbete pågår för att rekrytera personer till att tjänstgöra som valförrättare och
röstmottagare. I dagsläget finns 33 anmälda. Församlingens kommunikationsplan har presenterats
för valnämnden. Öppettider för förtidsröstning är utökade i jämförelse med kyrkovalet 2017.
Kyrkorådet noterar informationen.
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§ 42

Arbetsrapport angående Altartavlan Bollmoradalens kyrka
Ingrid Guttomsen presenterar arbetsprocessen och altartavlan.
Kyrkorådet noterar informationen.

§ 43

Beslut enligt delegation
Assistent i församling, Dunia Holmqvist, from 210101 dock längst tom 210630
Assistent i församling, Dunia Wihbi, (Holmqvist), from 210701 dock längst tom 211231
Föreståndare på Prinsvillan, Anette Steen, from 210501 (provanställning tom 210930)
Assistent i församlingen, Vendela Wikström, from 210801 dock längst tom 220731
Administratör expeditionen, Hanna Ljungström, vikariat under maj
Administratör expeditionen, Ottilia Andersson, vikariat 210514 dock längst tom 210728
Kyrkorådet noterar informationen.

§ 44

Övriga frågor
Budgetinternat 13–14 oktober tidigareläggs till 12–13 oktober. Detta möjliggör att
budgetinternatet kan äga rum på Sigtunastiftelsen, och under lite festligare former då vi närmar
oss ett avslut på denna mandatperiod.
Kyrkorådet noterar informationen.

