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§ 56

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 torsdagen den 21 oktober kl. 15.00.

§ 57

Fastställande av dagordning
Kyrkorådet beslutar
att fastställa föreslagen dagordning.

§ 58

Verksamhetsplan och budget 2022 Begravningsverksamheten
Verksamhetsplan, budget och investeringar för Begravningsverksamheten gicks igenom.
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta
att fastställa upprättat förslag till Verksamhetsplan och budget 2022 beträffande
Begravningsverksamheten.

§ 59

Begravningsavgift 2022
Begravningsavgiften är gemensam för hela riket (utom Stockholm och Tranås) och uppgår till 0,24
%. Begravningsavgiften betalas av alla boende i kommunen och berörs inte av ett eventuellt
medlemstapp. Därmed ska ingen avgiftssats för begravningsverksamheten fastställas eller föreslås
eftersom äskandet utgörs av ett belopp, det belopp som anges som nettokostnadsunderlag.
Kyrkorådet tar beslut om att överlämna sitt förslag till budget, inklusive nettokostnadsunderlag för
begravningsverksamheten, till kyrkofullmäktige för fastställande.
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta
att fastställa budget för begravningsverksamheten inklusive nettokostnadsunderlaget som uppgår
till 14 590 tkr.

§ 60

Verksamhetsplan och budget 2022 med flerårsplan 2023–2024 Församlingsverksamheten
Verksamhetsplan, budget och investeringar för församlingsverksamheten gicks igenom.
Verksamhetsplan 2022 skall justeras med redaktionella ändringar från Budgetberedningens
sammanträde den 12 oktober.
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta
att fastställa upprättat förslag till Verksamhetsplan inklusive redaktionella ändringar och budget
2022 med flerårsplan 2023–2024.

§ 61

Barnkonsekvensanalys
Kyrkorådet ska enligt Kyrkoordningen 4 kap. 4 § alltid verka för barnets bästa och genomföra
barnkonsekvensanalyser inför beslut om exempelvis Verksamhetsplan och budget.
Barnkonsekvensanalys angående Verksamhetsplan och budget 2022 gicks igenom.
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige godkänna
Barnkonsekvensanalys angående Verksamhetsplan och budget 2022.
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§ 62

Tjänster vakantsatta i budgetförslag 2022
En prästtjänst, en musikertjänst och en pedagogtjänst är sedan tidigare återbesättningsprövade
av arbetsutskottet men vakantsatta i Budget 2021.
Budget 2022 möjliggör för församlingen att rekrytera till en av dessa vakanser. Arbetsutskottet
beslutar vid sammanträde den 28 september enligt § 53 att rekrytera en församlingspedagog till
en vakant tjänst med utgångspunkt i församlingens prioritering 2022 gällande barn- och
ungdomsverksamhet.
Kyrkorådet noterar informationen.

§ 63

Kyrkoavgift 2022
Kyrkoavgiften i församlingen uppgår till 0,79 %. Till detta kommer en avgift till stiftet på
0,025 %. För den församlingstillhörige uppgår den totala avgiften till 0,815 %.
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta
att för 2022 fastställa kyrkoavgiften i församlingen till 0,79 % av den kommunalt
beskattningsbara inkomsten.

§ 64

Taxor och avgifter 2022
Förslag till taxor och avgifter för 2022 presenterades. Redaktionella ändringar föreslås.
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta
att fastställa upprättat förslag till taxor och avgifter 2022 inklusive redaktionella ändringar.

§ 65

Församlingskollekter 2022
Antalet rikskollekter uppgår till 28 och antalet stiftskollekter uppgår till 10, vilka redovisas i
protokollsutdrag Dk 2021–0035. Församlingen förfogar över 27 kollekter. Kyrkoherden redovisar
förslag till kollektändamål för församlingskollekter 2022 enligt bilagor: Församlingskollekter för
1:a halvåret och 2:a halvåret 2022.
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta
att godkänna förslag till församlingskollekter 2022. Helena Forsberg anmäler jäv och deltar inte i
beslutet.

§ 66

Sammanträdesplan 2022
Förslag till sammanträdestider 2022 presenterades.
Kyrkorådet beslutar
att fastställa upprättat förslag med sammanträdestider 2022 för kyrkorådet, inklusive utskott
och råd, samt
att föreslå kyrkofullmäktige besluta
att fastställa upprättat förslag till sammanträdestider 2022 för kyrkofullmäktige.
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§ 67

Tyresö församling Lokalförsörjningsplan 2020–2030
Förslag till Tyresö församlings Lokalförsörjningsplan 2020–2030 presenterades.
Förslag till avslutande kapitel tillförs dokumentet utifrån Budgetberedningens arbete vid
Sigtunastiftelsen under 12–13 oktober.
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta
att fastställa upprättat förslag till Tyresö församlings Lokalförsörjningsplan 2020–2030.

§ 68

Diskretionär förvaltning
Idag är ungefär hälften av församlingens kapital under förvaltning, ca 47 mkr. Lika mycket finns
som likvida medel på Kyrkkontot. Sedan ett år tillbaka har församlingens kapital på kyrkkontot
ökat med ca 3 mkr, från 43 mkr till 46 mkr. Kapitalet under förvaltning har ökat från 37 mkr till 47
mkr under samma tidsperiod. För att nå målsättningen i enlighet med fastställd placeringspolicy
föreslås en större del av kapitalet placeras över tid. Utgångspunkten för denna del föreslås vara
att minst 25 mkr finns att tillgå som likvida medel på Kyrkkontot.
Kyrkorådet beslutar
att fastställa att minst 25 mkr finns att tillgå som likvida medel på Kyrkkontot, samt
att överstigande del av församlingens kapital placeras över tid under förvaltning.

§ 69

Val av ny kyrkvärd
Kyrkorådet väljer för mandatperioden kyrkvärdar enl. Ko 4 kap. 19 §. Under mandatperioden kan
fler kyrkvärdar utses om församlingen så önskar. Kyrkoherde Helena Forsberg föreslår att
Jeanette Erixon utses som ny kyrkvärd.
Kyrkorådet besluta
att utse Jeanette Erixon till ny kyrkvärd i Tyresö församling för den kvarvarande mandatperioden.

§ 70

Gula Villan
Tyresö församlings fastighet Gula villan Tyresövägen 1A har under många år hyrts ut till Tyresö
kommun. Hyresavtalet är uppsagt i enlighet med kyrkorådets beslut den 24 februari 2021, § 10
och hyrestiden löper därmed ut den 31 december 2021.
Statusbesiktning är utförd den 26 augusti 2021. Besiktningen visar att det finns brister i underhåll
och skötsel av fastigheten, exempelvis beträffande fönster, tak och fasad. Ett vidare arbete pågår
utifrån upprättat hyresavtal och ansvarsfrågan gällande fastighetens skick.
Kyrkorådet noterar informationen.

§ 71

Personal
En komminister med placering i Östra Tyresö är sjukskriven under hösten. Annika Almström är
anställd som vikarierande komminister från den 13 september 2021 till och med den 31 december
2021.
Kyrkorådet noterar informationen
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§ 72

Skrivelse till KR från Orgelns vänner:
Skrivelse har inkommit till Kyrkorådet från Orgelns vänner. Orgelns vänner framför dels ett tack
för den nya kororgeln i Tyresö kyrka, dels en önskan om att orgeln används som huvudinstrument
vid gudstjänster och kyrkliga handlingar i framtiden.
Kyrkorådet noterar informationen

§ 73

Tackbrev från svenska Jerusalemföreningen
Biskop emeritus Jan-Olov Johansson, ordförande Svenska Jerusalemföreningen, skickar ett särskilt
tack för Tyresö församlings bidrag till Den Gode Herdens skola. Bidraget möjliggör bland annat för
flickor att gå i skolan.
Kyrkorådet noterar informationen

