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§ 31 – Sammanträdets öppnande
Ordförande hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 32 – Upprop och dagordning
Ordförande förrättar upprop och dagordningen godkänds med tillägg av en punkt, Återbesättning av tjänst.

§ 33– Val av ledamot att justera protokollet och tidpunkt för detta
Kyrkorådet beslutar:
Att

utse Andreas Ekeberg och Camilla Lien för justering av protokoll, samt

Att justering sker tisdag 19 september 2017.

§ 34 - Rapporter
Kyrkoherdens rapport;
•
•
•
•
•

Välbesökt sommar med många positiva möten vid friluftsgudstjänster, sommarkvällscafé, konserter och
vägkyrkan.
Personalkonferens på Djurönäset. Ett uppskattat pass om Luther, ett pass om social hållbarhet och en
workshop om miljöarbetet.
Kyrkoval, en extra Sjölidenlunch med valtema. På valdagen kommer personal finnas i Bygdegården och
berätta om verksamheterna.
Antal medlemmar är idag 9.649 st ( 9.812 år 2016 och 9.879 år 2015 samma period)
Pågående lönerevision.

Kyrkogårdsföreståndarens rapport;
•
•
•

Fyra skolungdomar har arbetat på kyrkogården i sommar varav tre nyanlända.
Tujorna är nedtagna och klotkörsbär träd kommer planteras.
Eva Blom slutar efter 15 år.

Kanslichefens rapport;
Ekonomi:
En ekonomisk uppföljning per 31 augusti 2017 presenteras. Prognosen för året är 1,3 mkr. Flera osäkerhetsfaktorer
kvarstår. Begravningsverksamheten följer i stort budgeten.
Likviditeten uppgår per 2017-08-31 till 13,6 mkr. Församlingens lån uppgår till 3,1 mkr.
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Övrigt:
•
•
•

Förvaltningen har låtit konservatorer ta fram Vård- och Underhållsplaner för textilier och metallföremål.
Tjärning av kyrktaket är klart.
Stadsnätsbolaget har ansökt om ledningsrätt hos Lantmäteriet.

Kyrkorådet beslutar:
Att

godkänna rapporterna.

§ 35 – Miljödiplomering fas2
Kanslichefen presenterar förslag till de övergripande målen för Värmdö församlings fortsatta miljöarbete inför
miljödiplomering fas2.
Nästa externa revision kommer ske år 2019.
Kyrkorådet beslutar;
Att

anta Värmdö Församlings övergripande mål för miljödiplomering fas2 enligt förslag.

§ 36 – Lyckebo, Utveckling av den diakonala verksamheten
Värmdö Jolleseglare har flyttat ut från Lyckebo. Huset kommer användas inom integrationsprojektet. Huset är i
behov av renovering, i första hand köket och elen. Arbetsutskottet har beviljat en första budget på 150 tkr för att
påbörja omgående.
En ansökan om medel är inskickad till Stockholms Stift för arbete med inkludering och social sammanhållning
Kyrkorådet tackar för informationen.

§ 37 – Maskinhallen
Maskinhallsgruppen och Kyrkogårdsutskott har under våren och sommaren projekterat för maskinhallen. En
projektör, Martin Stenman från Tibi har anlitats för att ta fram ett komplett och professionellt förfrågningsunderlag.
Tre offerter på totalentreprenad har lämnats in. De tre offerter har lämnats med fastpris. Det lägsta och mest
intressanta anbudet är på 4,8 mkr exklusive moms och har lämnats av JMV. JMV är ISO certifierad och har lämnat
en transparent beräkningsgrund. De risker som finns med projekt är marken (eventuellt behov av sprängning) och
elanläggningen (som kan vara på gränsen till kapacitet). Offerter har tagits fram på ett mycket professionellt sätt.
Kyrkogårdsutskottet har i sitt sammanträde förra veckan konstaterat att den ursprungliga kalkylen var för lågt satt
och konjunkturen i byggbranschen är hög. Behovet är mycket stort att bygga maskinhallen av arbetsmiljöskäl och
risk för stöld. Kyrkogårdsutskottet är mån om att maskinhallen byggs nu. Byggnation är också en investering inför
framtiden för kyrkogården. Kyrkogårdsutskottet konstaterar att det inte är troligt att vi kan få ner priset genom att
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be om ännu fler offerter. Däremot föreslog Martin Stenman från Tibi att titta vidare om det är möjligt att minska
kostnaderna genom att ta själv samordningsansvar och upphandla olika underentreprenörer. I så fall skulle vi själva
driva projektet med hjälp av Martin Stenman. Det innebär vissa risker och detta kan endast vara intressant om vi får
ner priset väsentligt.
Kyrkogårdsutskottet har föreslagit Kyrkorådet att öka investeringsbudgeten till 6,5 mkr.

Kyrkorådet diskuterar frågan ingående.
Kyrkorådet beslutar;
Att

återremittera till Kyrkogårdsutskottet, samt

Att

bryta ner projektet i flera delar för att kunna ta in fler offerter på exempelvis markarbete, betongarbete,
byggnad m.m. från olika leverantörer med syfte att minska den totala kostnaden, samt

Att

kyrkorådsledamöter som har förslag på entreprenörer eller leverantörer av maskinhallar skickar in dessa till
Kyrkogårdsföreståndaren, samt

Att

återrapportera till Kyrkorådet.

§ 38 – Sjölidens kapell
Strandskyddsdispens är beviljad och man inväntar på att bygglov ska beviljas. Även grannfastigheterna har svarat
positivt. En nybyggnadskarta över fastigheten är beställd genom Värmdö Kommun. Enligt handläggaren på
kommunen finns det nu inga formella hinder för att bevilja bygglov.
Kyrkorådet beslutar;
Att

kapellgruppen får förnyad mandat att driva vidare projektet när bygglovet blir beviljat.

§ 39 – Återbesättning av tjänst
Kyrkogårdsarbetare Eva Blom har sagt upp sig från sin tjänst.
Kyrkorådet beslutar enligt Personalutskotts förslag;
Att

återbesätta tjänsten. Personalutskottet får delegation att ta hand om rekryteringen.

§ 40 – Personalfrågor inför budget 2018
Kyrkoherden föreslår en förlängning av projekttjänsten ” diakoniassistent” på 40 %
Kristina Lethin har ansökt om tjänstledigt 6 månader från 1 januari 2018.
Kyrkorådet beslutar enligt personalutskottets förslag;
Att

budgetera för en eventuell förlängning av projekttjänsten ” diakoniassistent”.
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§ 41 – Hyreshusens framtid
Det finns två hyreshus på begravningsverksamhetens mark. Husen köptes med avsikt att säkra mark till
utvidgningen av kyrkogården. En okulär besiktning har gjorts tillsammans med en konsult från ISS. Besiktningen
visar att ett av husen är i mycket stort behov av underhåll. Arbetsutskottet har beslutat att uppdra åt förvaltningen
att kontrollera om mögelskador gör huset på Värmdövägen 67 skadligt för hyresgästerna.
Tillsyn av avloppet från kommunen har lett till krav på nytt avlopp senast oktober 2018.
Kyrkorådet kommer inom de närmaste månader att behöva fatta beslut om husen ska rivas eller om de ska vara
kvar och i så fall planera för att göra nödvändiga underhållsåtgärder.
Kyrkorådet tackar för informationen.

§ 42 – Policy mot kränkande särbehandling
Policy motkränkande särbehandling presenteras.
Kyrkorådet beslutar enligt Personalutskottets förslag;
Att

anta Policy mot kränkande särbehandling.

§ 43 – Policy mot sexuella trakasserier
Policy mot sexuella trakasserier presenteras.
Kyrkorådet beslutar enligt Personalutskottets förslag;
Att

anta Policy mot sexuella trakasserier.

§ 44 – Policy för representation, uppvaktning och gåvor
Policy för representation, uppvaktning och gåvor presenteras.
Kyrkorådet beslutar enligt Personalutskottets förslag;
Att

anta Policy för representation, uppvaktning och gåvor.

§ 45 – Avslutning
Kyrkorådets ordförande avslutar sammanträdet och tackar ledamöterna. Mötet avslutas kl.20.00
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