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Platsochtid Fdrsamlingssalen i Miilarhdjdenskyka.2022-03-22kI. 19.00

Beslutande Christer Wik, ordfdrande
Anders Wallner,
Asa Karlsson.
Raimond Molander,
Ing-Marie Gidlddf
Thomas Hdgberg
Katrin Wic6n,
Isak Ohrlund,
Carita Stenbacka Tenezakis
Ann-Marie Strdmberg
Olivia Bernmalm.
Marianne Nord
Lars Richter
Christofer W ilson. Kyr ko he rde.

Ovriganiirvarande Yvonne Stromberg,
Inger Kendel,
Anna-Carin Holm qvist, kanslichef & selcreterare,

Justerarc Lars Richter och
Carita Stenbacka Tenezakis

Justeringens plats
och tid frin den 30 mars 2022 klockan 13.00

Fdrsamlingsexpeditionen, Uppenbarelsekyrkan,

Underskrifter

Paragrafer
50 66
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Kyrkoridets ord{tirande Christer Wik hiilsade samtliga viilkomna till
sammantredet och liirklarade detsamma 6ppnat.

F6religgande ftirslag till dagordning faststiilldes efter det att punkterna
Fortscittning pa regnbagsnyckeln respektive Ulcroino lagls till under punkten
I 6. dvriga frigor.

$ 51

Upprop ftirriiftades.

I de frAnvarande ledam<itema
Lars Olof Landin,
Eva Beijer,
Kaya Alander och
Erik Brostrdms stalle

intradde ersaftama

Olivia Bemmalm,
Thomas Hdgberg,
Katrin Wic6n och
Isak Ohrlund.

s s)

Till attjustera dagens protokoll utsigs
Lars Richter och
Carita Stenbacka Tenezakis.

Protokollet h6lls tillgangligt ftirjustering frin onsdagen den 30 mars 2022
klockan 13.00 pi kansliet i Uppenbarelsekyrkan.

$s3

Fdrelig justerade protokoll frAn kyrkoridets ltiregiende ordinarie
sammantrede 2022-02-22.

Kyrkoridet noterade detjusterade protokollet och beslutade lagga detta till
handlingama.
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$s4
Justerat protokoll liirelig frin Arbetsutskottet 2022-03-08

Kyrkoridet noterade det justerade protokollet och beslutade liigga detta till
handlingama.

$55

Ann-Marie Strdmberg redog)orde fiir status i det arbete som arbetsgruppen
som tar fram ett ftirslag till arbetsordning fiir kyrkoridet ut{iirt. Arbetet
utvecklar sig viil och arbetsgruppen hiller pi att ta fram ett fiirslag fiir
behandling i arbetsutskottet.

Kyrkoridet noterade att de fitt rapport och beslutade bordliigga frigan.

$s6

Kyrkoherde Christofer Wilson rapporterade om ltirsamlingens verksamhet
utifr6n sin infttr mdtet usenda rapport. Vid genomgingen omnlmndes bl.a.
in- och uttriiden, status fbr orgelprojektet samt att flera anstellda inftjr h<isten

2022 har ansdkt om tjiinstledighet ftir studier. Det finns en plan ftir att
hantera sistn[mnda som arbetsutskottet kommer att behandla vid ett
extrainsatt mdte.

Kyrkorddet gavs mcijlighet till lrigestund.

Kyrkoridet beslutade notera rapporten.

$s7

Kyrkoherde Christofer Wilson {tiredrog status iprojektet Viistertorp och
konstaterade att han vid iterkommande tillfiillen utan framging ltirsdkt fi
kontakt med AB Stockholmshems marknadsansvarige. F6rsamlingen
fastighets ansvarige har iterkopplat att den akuella lokalen fortfarande stilr
outhyrd. Kyrkoherde Christofer Wilson fick iuppdrag att 6ka intensiteten i

Iijrs6ken att fe kontakt med marknadsansvarig person hos AB
Stockholmshem. Ann-Marie Strdmberg etog sig se om hon kan ni fram
genom nigon av sina kontakrytor.

Kyrkoridet gavs mdjlighet till frAgestund.

Kyrkoridet noterade rapporten.
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Kyrkoherde Christofer Wilson fiiredrog status i fastighetsprojektet Grondal
och konstaterade att det positiva i uppkommen situation iir att nigot liickage
inte lZingre {tireligger. Felkiillan iir dock inte identifierad och i avvaktan pi
detta kommer en bassiing (invallning) att utformas och golvet hillas dppet
under ltterligare en 6 veckors period.

Kyrkoherde Christofer Wilson informerade iiven om att han klargjort {iir
byggentreprenoren Projektverkstaden att Hegerstens ftirsamling inte
kommer att ta nAgra yfterligare kostnader {tir renoveringen i Grcindal.

Kyrkoridet gavs mojlighet till frigestund

Kyrkoridet noterade rapporten.

$se

Kyrkoherde Christofer Wilson ftiredrog in{tir m<itet utsiind liigerpolicy

Kyrkoridet diskuterade omn?imnd liigerpolicy varvid ftiljande synpunkter
liimnades.

- I policyn bcir genomgiende begreppet anstalld istiillet ftlr
arbetstagare anviindas.

- Av policyn b<ir framgi att registerutdrag ur belastningsregistret
kommer att tas pi medftiljande anhcirig.

$60

Kyrkoherde Christofer Wilson ftiredrog bakgrunden till iirendet samt inliir
mdtel utsend kalkyl civer ftirslaget att tidigarelagga rivergingen till en
gemensam it-plattform (GIP).

Frirelig ftrslag frin arbetsutskottet att besluta om aft tidigareliigga
rivergingen till gemensam it-plattform (GIP) till senastjanuari 2023, givet
att omniimnd kalkyl ftreligger.

Kyrkoridet beslutade enligt arbetsutskottets ltirslag.

$ 6l
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KyrkorAdet beslutade iterremittera liigerpolicyn till ftirsamlingens
tjAnstemiin Iiir inarbetande av synpunkema i ftregiende stycke.
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Kyrkoherde Christofer Wilson itergav bakgrunden till arendet och
informerade om Hegerstens ftirsamlings organisation fbr en siiker
personuppgift shanterin g.

Fdrelig ftirslag frin arbetsutskottet att kyrkoredet vid det sammantriide som
det delges niimnda information stadftister nemnda organisationsplan som ett
led i uppfyllnad av GDPR lagstiftningen.

KyrkorAdet beslutade enligt arbetsutskottets ftirslag.
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FcirelSg ftirslag frin arbetsutskottet att kyrkoredet beslutar att
. i enlighet med vedertaget arbetssatt, delegera till ftirsamlingens

milj6samordningsgrupp att godkiinna altemativt andra rutiner i

milj<iarbetet samt uppdatera diplomeringsdokument och delmil ltir
miljdarbetet,

o gr6nt bokslut ska redovisas som en del av verksamhetsberettelsen,
. kyrkoridets tidigare beslut enligt $107 vid sammantrade den l3

oktober 2020 respektive beslut enligt $ 7l vid sammantriide den l8
maj 2021 upphdr an giilla.

KyrkorAdet beslutade enligt arbetsutskottets fiirslag.

$63

Fdrelig Iiirslag frAn arbetsutskottet att {iiresla kyrkoridet att utse Asa
Karlsson till representant i ltireningen ftir Svenska kyrkans
familjeridgivning, istiillet ftir Carita Stenbacka Tenezakis.

KyrkorAdet beslutade enligt arbetsutskottets liirslag.

$64

I . Rapport Swedbank Robur * sammanstiillning 2021

Kanslichef Anna-Carin Holmqvist redogjorde fiir avgiftsuttaget frin
Swedbank Robur ghllande ftirsamlingens lingfristiga fi nansiella tillg&ngar
som iir placerade hos niimnda kapitalfiirvaltare under 2021 .

Kyrkoridet noterade inkommen skrivelse.
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Fdljande 6vriga frigor liirel69

a. Fortsdttning pd regnbdgsnyckelr. Kyrkoridet diskuterade vikten av att

fortsaffa det genomlttrda arbetet giillande regnbtgsnyckeln. Kyrkoridet
gav kyrkoherde Christofer Wilson i uppdrag att inftir kommande
behandling i arbetsutskottet dels identifiera vilka grupper som ?ir aktuella
ltir det fortsatta arbetet med regnbigsnyckeln dels att ta fram ett, lor
identifierade grupper, anpassat material.

b. Ukraina. Kyrkoherde Christofer Wilson informerade om att
Itrsamlingens ledningsgrupp, med anledning av pigiende krig i Ukraina,
inriittat en projektgrupp med uppdrag att samla information, inventera
resurser, ftirorda itgarder samt 6verblicka intem och extern information.

Givet inriittande av denna projektgrupp och att det finns diakonala
givomedel samt riktlinjer och kriterier vid s<ikande av ekonomisk hjiilp i

Svenska kyrkan Hiigersten har en principiell friga uppkommit om niimnda
givomedel kan anvdndas ftir flyktingar frin Ukraina dA dessa inte 6r
folkbokftirda i Hiigerstens ftirsamling.

Kyrkoridet diskuterade sistnhmnda frigestiillning och civerviigde bl.a.
ansvarsldrdelning gentemot socialtjZinsten samt inverkan pi kort respektive
ling sikt och pi mdjligheterna ltir andra hjiilpsdkande individer.

Kyrkoridet beslutade att undantag frin folkbokftiringskravet ska ffi g6ras liir
flyktingar frin Ukraina giillande diakonala givomedel under en 0verg6ngs-
period fram t.o.m.30 juni 2022. Kyrkoherde Christofer Wilson gavs i
uppdrag att ta fram ett ftirslag pe finansiering som pi lZingre sikt ska kunna
tilliimpas, efter nlmnda datum.

$66

Kyrkoherde Christofer Wilson liiste avslutningsvis en bibeltext hiimtad frin
Jesaja 59:14-17.

Ord{iirande Christer Wik tackade alla niirvarande ltir deras engagerade
deltagande samt ltirklarade mdtet avslutat.
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