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Plats och tid Lilla salen i Uppenbarelsekyrkan,2022-04-19 kl. 19.00

Beslutande Christer Wik, ordforande
Anders Wa[[ner,
Thomas Hdgberg,
Isak 6hrlund,
Ing-Marie Gidlddf
Stig Johnell
Am-Marie Strdmberg
Kaya Alander
Erik Brostrdm
Marianne Nord
Lars Richter
Lars-OlofLandin
Eva Beijer
Christofer Wilson, Ky'koherde

Ovriga niirvarande Yvonne Strdmberg,
Olivia Bemmalm ($$ 70-84)
lnger Kendel,
Agneta Landin,
Anna-Carin Holmqvist, kanslichef & sekreterare,

Justerare Thomas Hdgberg och
Eva Beijer

Justeringens plats
och tid

F<irsamlingsexpeditionen, Uppenbarelsekyrkan,
frin onsdagen den 27 april klockan 13.00.
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Kyrkoridets ordltirande Christer Wik hiilsade samtliga viilkomna till
sammantradet och ftirklarade detsamma dppnat.

F<ireliggande ftirslag till dagordning faststiilldes efter det att punkten
Kulturupplysning lagts till under punkten 17. 0vriga lrigor.

s68

Upprop ftirr[ttades.

I de frinvarande ledam6terna
Asa Karlsson,
Raimond Molander och
Carita Stenbacka Tenezakis stiille.

intriidde ersiittama

Thomas Hdgberg,
Isak Ohrlund och
Stig Johnell.

$6e

Till attjustera dagens protokoll utsiigs
Thomas Hdgberg och
Eva Beijer.

Protokollet hills tiltgangligt ftirjustering frin onsdagen den 27 april2022
klockan 13.00 pi kansliet i Uppenbarelsekyrkan.

$70

Fdrelig justerat protokoll frin kyrkoridets fiiregAende ordinarie
sammantriide 2022-03 -22.

Kyrkoridet noterade det j usterade protokollet och beslutade liigga detta till
handlingarna.
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Justerade protokoll ftrelig frin mdten i
- Arbetsutskottel 2022-03 -24 respektive 2022-04 -05 och
- Fastighetsutskottet2022-03-03.

$72

Fdrelig ftirslag frAn arbetsutsko$et att kyrkoridet godkiinner det inftir mdtet
utsenda, av arbetsutskottet uppdaterade, ftirslaget till arbetsordning ftir
kyrkoridet.

Kyrkor&det diskuterade det omniimnda {brslaget.

Kyrkoridet avgav fiiljande tvi synpunkter.
- Avsnitt 2.1 andra stycket, Itirsta och andra meningen ska ha Itiljande

lydelse. "Arbetsutskottet bester av hdgst 4 ledamdter i kyrkoridet.
Kyrkor6dets ordftirande iir arbetsutskottets ordftirande."

- Avsnitt 2.1 fiirde stycket, sista strecksatsen ska ha ftiljande lydelse.
"Protokoll frin kommunikationsutskottets mdte ska efter justering
tillsiindas kyrkoridet."

Kyrkoridet beslutade godkiinna den inlbr mdtet utsiinda arbetsordningen ltir
kyrkoridet, uppdaterad med Kyrkoridets omniimnda tvi synpunkter (bilaga
l).

(i73

Kanslichef Anna-Carin Holmqvist, Itiredrog {iirsamlingens, infiir md,tet

utsenda, arsredovisning 2021 .

Kyrkoredet gavs mdjlighet att stllla frigor

Kyrkoridet beslutade att fiireliigga kyrkofullmiiktige irsredovisningen 2021
med ftrslag att denna fastst?ills samt att 2021 ers dverskott dverliirs i ny
riikning.

Kyrkoridet beslutade att behandling av revisionsrapporten giillande 2021
bordliiggs till niistkommande kyrkorid, di avsikten iir att ltirsamlingens
auktoriserade revisor ska delta vid sistnemnda mdte.

3(7)
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Kyrkoridet noterade de justerade protokollen och beslutade liigga dessa till
handlingama.
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Kyrkoherde Christofer Wilson fbredrog fiirsamlingens
verksamhetsber?ittelse ltir 202 l.

Kyrkoridet diskuterade verksamhetsberiittelsen 2021 och avgav ftiljande

fura synpunkter.
-Avsnitt 12, underrubrik Kyrkovalet 202I , sista meningen ska ha

ftiljande lydelse. "Kyrkovalet annonserades i Liljeholmsgallerian, pi
Facebook, Instagram, battrestadsdel.se och i lokaltidningen Mitti.
Annonseringen i Mitti gjordes tillsammans med Briinnkyrka
{tirsamling."
- Avsnitt 12, underrubrik I nnonsering,ltirsta och andra meningen
ska ha ltiljande lydelse. "Under terminema har ltirsamlingen
annonserat i den digitala tidningen battrestadsdel.se . Annonseringen
har bestitt av tre annonser och en sponsrad redaktionell text per
minad."
- Avsnitt 12, underrubrik Programbroschyrer, ft)rsta meningen ska
ha ftljande lydelse. "lnfiir v&ren och hdsten 2021 togs tre broschyrer
fram; .. -"
- Avsnitt 12, underrubrik PersonalfArcindringar, fdrsta meningen ska

ha ftiljande lydelse. " Yvonne Strdmberg gick i pension 30/l I och
eftertriiddes av Mattias Rolund."

Kyrkoradet beslutade att den infttr motet utsiinda verksamhetsberiittelsen
2021 uppdaterad med i ltiregflende stycke itergivna fyra synpunkter ska

ftreliiggas Kyrkofullmiiktige med Iiirslaget att den uppdaterade
verksamhetsberiittelsen 202 l, bilaga 2, faststiills.

Kyrkortdet uttryckte sin uppskattning <iver ltirsamlingens omfattande
verksamhet och dess engagerade medarbetare.

$74

Kyrkoridet gavs mdjlighet till frigestund.

Kyrkoridet noterade rapporten

$7s

Kyrkoherde Christofer Wilson fbredrog liirslaget och dess bakgrund.

Fdrel8g iiirslag frin Arbetsutskottet att

4(7)
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Kyrkoherde Christofer Wilson rapporterade om ftirsamlingens verksamhet
utifrin sin inftr mdtet utsAnda rapport. Vid genomgingen omndmndes bl.a.
att uttredesnettot per utgingen av ltirsta kvartalet 2022 iir liigre iin
uftredesnettot vid utgingen av samma period 2021 .
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Kyrkoridet vakantsiitter ftjrsamlingsassistenttj[nsten kva/miil.

Kyrkoridet inr[ttar en ny tjiinst: pedagog med verksamhetsansvar pi
kvarterskyrkan pi kajen med liiljande ansvarstyp enligt
befattningskodssystemet:
2 budget
3 - verksamhet inom givna ramar

6 - arbetsledningsansvar
ej l6n- och utvecklingssamtal.

Kyrkoridet gavs mtijlighet till frigestund.

Kyrkoridet beslutade enliS arbetsutskottets fiirslag.

$76

Kyrkoherde Christofer Wilson ftiredrog status i projektet Vastertorp och
konstaterade att han fatt kontakt med AB Stockholmshems
marknadsansvarige och att en ny lokal har identifierats pi Vasaloppsviigen
56. Sistniimnda lokal iir nigot stdrre till ltan iin tidigare aktuell lokal och har
en anslutande terrass. Fdrsamlingen avser att anlita en konsult fiir att g6ra en

bedrimning av [okalens tillgiinglighet.

Kyrkoridet noterade rapporten.

s77

Kyrkoherde Christofer Wilson konstaterade att det i nullget inte finns nigot
nytt att rapportera.

Kyrkoridet konstaterade att agendapunklen lamnas utan vidare kommentar.

$78

Kanslichef Anna-Carin Holmqvist ltiredrog iirendet.

Fdrelig ltirslag frin Arbetsutskoftet att kyrkoredet beslutar alt
ltirsamlingskollektema under maj - december 2022 ska tillfalla angivet
iindamil i enlighet med inltir mdtet utsiind ftirteckning (bilaga 3).

s(7)
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Kyrkor6det gavs mdjlighet till frdLgestund och det noterades att det finns
anledning till ftirsiktig optimism.
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Kyrkoridet beslutade enligl arbetsutskottets lbrslag.

s7e

Kyrkoherde Christofer Wilson ftiredrog iirendet och det inftir mdtet utsiinda,
av arbetsutskottet uppdaterade, {iirslaget till policy fiir uthyrning av lokaler
och kyrkorum inom Hiigerstens ltirsamling.

Kyrkoradet gav kyrkoherde Christofer Wilson i uppdrag att, utifren vid
mdtet Itird diskussion, ta fram ett uppdaterat ftirslag till policy ftir uthyming
av lokaler och kyrkorum inom Hagerstens ltirsamling, ltir beslut vid
niistkommande kyrkorid.

$80

Kyrkoherde Christofer Wilson ltiredrog den inftir mdtet utsenda
liigerpolicyn och konstaterade att det av policyn nu framgir att
registerutdrag ur belastningsregistret kommer att tas pi medfiiljande anhdrig.

Kyrkoridet diskuterade niimnda policy och beslutade faststiilla densamma
(bilaga 4).

$8t

Kyrkoridet noterade rapporten

T.H
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Kyrkoridet diskuterade {tirslaget varvid bl.a. ftiljande synpunkter
6verviigdes.

- Behovet av 6kad tydlighet giillande i vilka fall som tillftillig
uthyrning kan komma i friga samt under vilka ftjrutsiittningar det blir
aktuellt med avgiftsfri utlining altemativt avgiftsbelagd uthyrning.

- Gynnande av medlemmar iSvenska kyrkan.
- Viirdet av att uthyrning sker till medlemmar och organisationer med

lokal ftirankring.
- Liimpligheten i att uppleta ltirsamlingens lokaler till politiska partier.
- Behovet av att vetoratt finns.

Kyrkoherde Christofer Wilson liiredrog den inftjr m<itet utsiinda
irsrapporten med $dnt och socialt bokslut gallande 2021. Det konstaterades
att niimnda bokslut framgent kommer att redovisas som en del av
verksamhetsberiift elsen.

4*
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Ingiendc skrivelser

l. Kallelse till Srsmdte i Hiigerstensisens medborgarhus ltirening
2. Swedbank Robur mars 2022

Kyrkoridet noterade inkomna skrivelser.

Det anmiildes att ett inledande m6te i placeringsgruppen er planerat att ega

rum den 3l ma.i 2022.

UtgAende skrivelser

Inga utgiende skrivelser

$83

F<iljande rivrig friga ltirel6g.

Kulturupplysning. Kyrkoridet informerades om det irliga evenemanget
Kulturnaft Stocklrolm och vad eft deltagande frin ltirsamlingen skulle
kunna innebdra. Det konkluderades att frigan ldr att aktualisera fir viickas i

arbetsutskottet, inliir kommande 6r.

$84

Ordltirande Christer Wik tackade alla niirvarande ftir deras engagerade

deltagande samt ltirklarade mdtet avslutat.
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ARBETSoRDNTxc rOR gAcBRstrNs r6nsaulrxcs xyRxonAo

I. Inledning

llilaga I

Denna arbetsordning giiller ftir styrelsearbete i lliigerstens ftirsamling och preciserar
kyrkoridets ansvar och uppgifter utifnin och i tilliigg till vad som stadgas i kyrkoordningen
och dvriga Svenska kyrkans best[mmelser. Arbetsordningen skall ses 6ver, och eventuellt
revideras, minst en ging per mandatperiod.

Arbetsordningen ska tillstiillas kyrkoridets ledamriter, inklusive kyrkoherden samt
revisorema.

2. K.y r ko rdd e ts u ppg ift e r

Kyrkorf,det liiretriider Iiirsamlingen och iir Iiirsamlingens styrelse och verkstlllande organ
under kyrkofullm[ktige. Kyrkoridet har flera uppgifter och diiribland att svara ltir
Itirsamlingens organisation och liirvaltningen av ftirsamlingens angeliigenheter. Kyrkoridet
ska, inom ramen liir av kyrkofullmiiktige beslutad budget och mil och riktlinjer ftir
ftirsamlingens verksamhet, i {tirsta hand ansvara ftir civergripande strategiska och Iingsiktiga
frrigor, frAgor av ovanlig beskaffenhet eller stor betydelse i dvrigt samt ansvarar gemensamt
med kyrkoherden ltir utltirande av den grundliiggande uppgiften. Vidare har kyrkoridet som
styrelseansvar ltir ltirsamlingens kolumbarieverksamhet som bedrivs pi uppdrag av
Stockholms kyrko gird s fti rva It n in g.

Kyrkor6dets uppgifter entigt kyrkoordningen framgir av Bilaga l.

Kyrkoridet ska fortlOpande ftilja upp att kyrkoherden uppfyller ansvaret ftir den ldpande
Iiirvaltningen av ltirsamlingens angel[genheter.

KyrkorAdet ska fortldpande bedcjma ltirsamlingens ekonomiska situation.

Kyrkoridet ska se till att ftirsamlingens organisation iir utformad si att bokliiringen,
medelsftirvaltningen och de ekonomiska ftjrhillandena i 6vrigt kontrolleras pi ett betryggande
satt.

2.I Inrdltade organ - instruktioner om arbetsJbrdelningen

Kyrkoridet har inriittat Itiljande utskott och beredande organ
. Arbetsutskottet
. Fastighetsutskottet
. Kommunikationsutskottet
o Budgetberedningen
. Arbetsgruppen Itirmedelsltirvaltning

Arbetsutskottet bestir av hdgst 4 ledamdter i kyrkoridet. Kyrkoridets ordftirande iir
arbetsutskottets ordfiirande. Ordltirande ansvarar ftir att liigga upp en mritesagenda ltir
verksamhetsiret. Kallelse till mote ska som regel ske en vecka ltire sammantriide om inte
akuta skal ftireligger. Arbetsutskottets friimsta uppgift iir att:

- Bereda iirenden som ska behandlas vid kyrkoridets sammantrede (utom de iirenden
som ska beredas av andra utskott).

r(r6)

tu
0'r
dil



Svenska kyrkan S
HA6ERSTEN

Hantera situationer av akut karak?iir som intriiflar mellan kyrkoridets sammantr?iden
Samt rapportera till detsamma om vidtagna Stgiirder.
Avlasta kyrkoridet med enklare iirenden enligl delegation.
Arbetsutskottet sammantriider och fattar beslut enligt kyrkoordningens regler fiir
kyrkoridets sammantrdden och beslut, vilka sammanfattas i Il ila a2.
En ordftirande ltir arbetsutskoftet ska utses av kyrkoridet.
Protokoll friLn arbetsutskottets m6te skall efterjustering tillsiindas kyrkoridet.

Fastighetutskottet ska utgtiras av de ledamriter som kyrkoridct utser. En ordfiirande ltir
utskottet utses av kyrkoridet. Ordfiirande ansvarar ltir att liigga upp en mdtesagenda ltir
verksamhets6ret. Kallelse till mcite ska som regel ske en vecka ftire sammantriide om inte
akuta skiil ftireligger. F'astighetsutskottets framsta uppgift er att:

- Fdr kyrkoridets rekning bevaka frigor som bercir ftirsamlingens byggnader och
markanliiggningar.

- Bevaka att Itirsamlingens fastighetsverksamhet bedrivs i enlighet med miljdbalken
enligt delegation frin kyrkoridet.

- Besluta om hur upphandling ska ske till fiirsamlingens fastighetsprojekt.
- Bevaka kostnadsutveckling av {tirsamlingens lastighetsprojekt samt rapportera

awikelser lrAn budget till kyrkoridet.
- Bevaka att fbrsamlingens vdrd- och underhdllsplan ft;r fastigheter samt all

Lokalfdrsdrj ni n gsplar fullft ljs och hills uppdaterade.
- Fdreslifastighetsbudget.
- Ordltirande ansvarar itjr att liigga upp en mdtesagenda ftir verksamhetsiret.
- Protokoll fr6n fastighetsutskottets mdte skall efterjustering tillsiindas kyrkoridet.

Kommunikationsutskottet ska utgciras av de ledamriter som kyrkor6det utser. En ordfiirande
liir utskottet utses av kyrkoridet. Ordliirande ansvarar liir att liigga upp en mdtesagenda liir
verksamhets6ret. Kallelse till mdte ska som regel ske en vecka ftire sammantriide om inte
akuta skal Itireligger. Kommunikationsutskottets fremsta uppgift Ar att:

- Bevaka fr6gor som bcr6r ltirsamlingens kommunikation samt att arbetet sker i enlighet
med av kyrkor6det antagen kommunikationsplan.

- Vara ett forum fiir Aterkoppling frAn ltiftroendevalda kring de stora dragen i
ltirsamlingens udtriktade kommunikation.

- Fcir kyrkoridets riikning bevaka riickvidden av olika informationsinsatser.
- Fdreslikommunikationsbudget.
- Ordfiirande ansvarar ftir att liigga upp en mdtesagenda ltir verksamhetsiret.
- Protokoll lrin kommunikationsutskottets mdte ska efterjustering tillsiindas

kyrkoridet.

I budgetberedningen ska erbjudas plats Iiir en ledamot fr6n varje nomineringsgrupp som
ing&r i fullmiiktige. En ordltjrande lbr beredningen utses av kyrkoriLdet. Ordlilrande ansvarar
ftir att liigga upp en mdtesagenda ltir verksamhetsperioden. Kallelse till mcjte ska som regel
ske en vecka ftjre sammantrade om inte akuta skiil {tireligger. Budgetberedningens lrAmsta
uppgift iir att:

- Tillsammans med kyrkoherden samordna budgetprocessen med grund i
Ibrsamlingsinstruktionen och lokalft rsdrjningsplanen.

- Fdrvaltakyrkoridets budgetdirektiv.
- lnhiimta ekonomiska prognoser frin nationell nivi.
- Overliimna budgctltirslag till kyrkoridet ltir beslut.

2(r6)
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Ordltirande ansvarar ftir att llgga upp en mdtesagenda Itir framtagandet av
budgetliirslaget.
Protokoll frin budgetberedningens mdte ska efterjustering tillsAndas kyrkoridet.

Arbetsgruppen ftir medelsftirvaltning ska utgdras de ledam<lter som kyrkoridet anser ha

den kompetens som uppgiften kr2iver och som kan anses representera en bredd av de

nomineringsgrupper som ingir i fullm?iktige. Ordltiranden ltir arbetsgruppen utses av
kyrkoridet. Ord{tirande ansvarar ftir att liigga upp en mdtesagenda di gruppen aktiveras.
Kallelse till mtite ska som regel ske en vecka Itire sammantr[de om inte akuta skiil ftlreligger.
Arbetsgruppen ltir medelsltirvaltnings framsta uppgift Ar att:

- Gi igenom itirsamlingens innevarande ekonomiska placeringar och {tiresl6 eventuella
ltir2indringar ltir att uppna battre fbrvaltning med avseende pi avkastning, avgiftsliige
och etik. Oversyn ska ske med regelbundenhet som kyrkorAdet beslutar, minst en gang
per mandatperiod.

- Oversyn och liir[ndringar ska ske i enlighet med av kyrkoridet antaget reglemente fiir
medelsltrvaltning.

2.2 Revisorer och inlern kontroll

Kyrkoridet bdr minst en ging per 6r triifla revisorerna ftir att gi igenom revisoremas
rapporter. KyrkorAdet ska irligen upprltta en beskrivning av de viktigaste inslagen i
ftirsamlingens system lbr intem kontroll och riskhantering avseende ltirvaltningen och den
fi nansiella rapporteringen.

3. Frdgor som sku heslutos eller hundliggas uv kyrkorddet

Enligt kyrkoordningen beslutar kyrkofullmiiktige i principiella iirenden och i iirenden som pi
annat sett er av stdrre vikt, samt icivriga iirenden som fiamgir av Bilaga 3. Kyrkoridets
uppgifter enligt kyrkoordningen framgir av Bilaea I .

Kommentar: Fdrsamlingar och pastorat har olika ftirutsiittningar och det kan gdra att det som
iir av vikt principiellt i en mindre liirsamling eller pastorat inte anses vara det i en stdrre
ftirsamling eller pastorat.

Hiir kan kyrkoridet ange sidana frigor som utifrin de egna Itirutsiittningama i relation till
kyrkofullmiiktiges beslut ska handliiggas av kyrkor&det exempelvis:

a) Viisentlig iindring av redovisningsprinciper.

b) Godkiinnande av kreditramar samt diirutdver upptagande av lin.

c) Finansiellaitaganden.

d) Investeringsram avseende materiella anliiggningstillgingar till kyrkoherdens
fiirfogande samt, inom eller utom investeringsramen, dtrutdver investeringar.

e) Ing6ende av lAngsiktiga avtal av vasentlig natur samt andra viisentliga avtal, som ej
kan anses hiinliirbara till ldpande ltirvaltningsitgarder.

! Nedlnggning respektive upptagandeiinriittande av verksamhetsomride eller annan
betydelsefu I I verksamhet.

g) Fdrsamlingens/pastoratets uppdelning pi organisatoriska enheter direkt understiillda
kyrkoherden.

3(r6)
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h) Mottagande av gava, testamentsgiva (legat) och tilldelning genom universellt

testamentsltirordnande o. dyl.

i) Ovriga frigor av vasentlig natur som inte ankommer pi kyrkofullmiiktige.

4. Ordjb ru n I e n s u p p gifte r

Kyrkoridets ordltjrande har ett siirskilt ansvar ltir att organisera och leda kyrkoridets arbete
si aft det bedrivs effektivt.

Kommentar: l{iir kan de uppgifter som Iigger siirskilt p6 ordltiranden specificeras.
Exempelvis kan man liigga pi ordftiranden att siirskilt:

a) Bevaka att kyrkoridet fullgdr de uppgifter som enliS lag, annan ftirfattning,
kyrkoordningen, Itirsamlingsinstruktion och arbetsordningen ankommer pi
kyrkoridet,

b) se till att kyrkoridet fortldpande uppdaterar och ftrdjupar sina kunskaper om
kyrkoordningen, den grundliiggande uppgiften samt kyrkogirds- och
begravningsverksamheten,

d)

c)

e)

0

c)

h)

i)

tillsammans med kyrkoherden se till att kyrkoridet i god tid ftire varje sammantrdde
erhiller den information och de beslutsunderlag kyrkoridet behdver ltir beredning av
och beslut i iirenden,

fastst?illa ltirslag till dagordning ftir kyrkoridets sammantraden,

beriikna erforderlig tid ftr behandling av respektive iirende pi dagordningen siL att
nddviindig omsorg agnas de viisentliga punktema i dagordningen,

kontrollera att kyrkoridets beslut verksttills,

faststella attestinstruktion tillsammans med kyrkoherden,

attestera kyrkoherdens utgifter, samt

se till att kyrkoridets arbete irligen utvhrderas.

5. K!rk611 svd.r t uppgiJier

Enligt kyrkoordningen ansvarar kyrkoherden ltir ledning och samordning av all verksamhet i
Itirsamlingen, Itir tillsynen 6ver all ltirsamlingens verksamhet utifrin Svenska kyrkans tro,
bek[nnelse och lera och ansvarar gemensamt med kyrkoridet ftr utlijrande av den
grundliiggande uppgiften. Med utg6ngspunkt fren detta ska kyrkoherden leda Itirsamlingens
verksamhet och sk6ta den kipande Itirvaltningen enligt kyrkoordningens bestiimmelser, i
enligt kyrkoridets riktlinjer och anvisningar samt i enlighet med angiven delegation.

6. Firmute c k n i n g s -/u I I e st riilt

Kyrkoridet fiiretriider fiirsamlingen. Fdrsamlingens firma teckn as av, tvd ifdrening,
Ktrkorfrdets ordftirande,
Kyrkoridets vice ordltirande,
Kyrkoherden,
Kanslichefen,
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Miilarhdjdens kyrkas distriktsprZist och
Grdndals kyrkas distriktspriist.

7. K1'rkorddet"' sumn u triidefl

Kyrkoridet sammantrAder och flattar beslut enligt kyrkoordningens bestiimmelser, vilka
sammanfattas i Bilata 2. Kyrkoridets sammantrdden ska fiirdelas pi, som regel, i,tta viil
ltirberedda sammantriiden per kalenderir, diirutriver vid behov. Fdr varje kalenderir bdr
kyrkoridet faststiilla ett prelimin[rt program med sammantrzidesdagar och platser samt
innehill i stort. Kyrkoridet ser liimpligen 6ver denna arbetsordning vid siu ftrsta
sammantriide varje 5r.

Kallelse ska som regel ske per post en vecka {tire mdte om inte akuta skiil ftireligger.

Vid mdte ftirriittas upprop varvid ersiittare inkallas i efter vid konstituerande m6te upprettat
ordning.

Ordfijrande kan bjuda in medarbetare, ft)rsamlingsbor eller andra personer av intresse att vara
ltiredragande vid, eller ih6rare till, sammantriidet. Detta ska i liirekommande fall framgi av
kallelsen.

Ordltirande bestiimmer vem som [r ftiredragande i respektive iirende.

Ej reglering av beslutsltirhet ochj[v di detta framgAr av KO
Ej reglering av protokollshantering di detta framg6r av KO.

Det iir liimpligt att dagordningen
i. Friregiende protokoll
ii. Kyrkoherdens rapport
iii. Beslutsiirenden
iv. Informationsiirendcn
v. Ovriga frigor

innehiller minst Itiljande punkter

8. Sl;rande dokumant

De riktlinjer och styrande dokument som kyrkoridet har litit uppriitta ltir liirsamlingens
verksamhet eller som giiller lbr kyrkoridet iir liiljande:

Fdrsamlingsinstruktionen
Arbetsmilj6policies: jiimstiilldhetspolicy, policy mot krenkande siirbehandling
Fdrdelning av arbetsmilj<iuppgifter
Delegering - uppgiftsftirdelning av personalansvar, ekonomiskt ansvar och
fastighetsansvar
attestinstruktion
Policy ftir Upphandling, direktupphandling och inkripsetik
Integritetspolicy och plan ldr dataskyddsarbete
Beredskapsplan
Miljdpolicy

a)
b)
c)
d)

e)

0
c)
h)

D

5(16)
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9, Delegntion xtrln ing

Personalarenden

Arende Bereder Fiireslftr Beslular

lnrafiande av nya tiAnster
(vid inrZittande av prasttjanst ska
stiftsstyrelsen underrattas)

Budgetberedning Kyrkoridet Kyrkofullmaktige

Behovsprdvning och aterbesattning
av tienster

Ledningsgruppen Kyrkoherdcn Arbetsutskottet

Anstiilla personal tillsvidare eller pi
viss tid mer iin I I manader samt
fastst5lla ldn fiir sadan personal. Arrsvarig chef Kyrkoherden

Anstiilla kyrkohcltic Arbetsutskottet Kyrkoradet

Anstiilla iivrig personal i
arbetsledande st?illning tillsvidare
eller pi viss tid mer Zin I I minader
samt faststalla ldn fiir sidan
personal. Kyrkohcrden Arbetsutskottet Kyrkoridet

Visstidsanstallningar upp till 1l
menader saml faststiilla lcin liir sAdan

personal. Ansvarig chef Kyrkoherden

Timanstiillda och tillf)illig personal
ltir lZiger, civriga bchov
uppdragstagare med arvode Ansvarig chef

Vikarierande kyrkoherde, htjgst tre
minader Kyrkoherden

Ldnedversyn Ledn ingsgruppen
Kyrkoherde efter
samtal med AU

F<irhandlingar
Kanslichefen /
HR

Kyrkoherden,
HR deltar som
seketerare

F<irfl yttning/ompl aceri ng Ledningsgruppen

Kyrkoherden.
i samrid med
ansvarig chel'

Fiirflyttning/ompl acering av

klrkoherde Kyrkor6det
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Fdrflyttning/omplacering av annan
personal i arbetsledande slallning Arbetsutskottet

Bereder F0resldr Beslul0r

Avstiingning av arbelstagare fren
arbete enligt AB { l0 Ansvarig chef,4lR Ansvarig chef

Ansvarig chef,
i samrid med
kyrkoherden

Fdrlaggning av arbetstid enligt AB S

13 mom 5 (schemal?iggning) Ansvarig chef

Meddela disciplinpiitiljd i form av
skiftlig varning enlig AB g I I

Ansvarig chef/
HR Ansvarig chef

Beslut om uppsiigning och avsked
Iiir arbetstagare i ej arbetsledande
stallning

Ledningsgruppen
/HR Kyrkohcrden

Arbetsutskottet/
Kyrkoherde

Beslut om upps?igning och avsked
ltir arbetstagare i arbetsledande
stallning Kvrkoherden Arbetsutskottet Kyrkoridet

F<irkortning av uppsiigningstiden
efter framstiillning fr6n arbetstagaren
enligl AB $ 33 mom 4.

Ansvarig chef,
i samrid med

$rkoherden

Beslut om bibeh6llande av ldn eller
del av l<in vid ledighet ftir studier
enligt AB $ 26.

Ansvarig chef/
HR Ledningsgruppen

Beslut om bibehillande av l<in eller
del av ldn vid ledighet ftir studier
enligt AB $ 26 ftr personal i

arbetsledande stiil Ining.
Ansvarig chef/
HR Arbetsutskottet

Bevilja ledighet ftir enskilda
angeliigenheter upp till tre manader
utan avldningsliirminer. I 0

kalenderdagar med ldn enligl d7

Ansvarig chef/
HR Ansvarig chef

Bevilja ledighet ftir enskilda
angelAgenheter dver tre minader
utan avldningsfiirmAner. Ansvarig chef [-edningsgruppen Kvrkoherden

Bevilja semester enligt AB I 27 Ansvarig chef

Scmcstcrplan Ansvarig chef [-cdningsgruppen Kyrkoherden

Ovrig ledighet rned bibehillcn ldn Ansvarig chel l-cdn ingsgruppen Kyrkoherden

Kurser, konferenser och tjiinsteresor,
upp till 0,5 prisbasbelopp Ansvarig chef

7(r6)
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Kurser, konfcrenscr och tjanstcresor,
iiver 0,5 prisbasbclopp Ansvarig chef Ledningsgruppen Kyrkoherde

Kurser, konferenser och diinsteresor,
med kursl5ngd dver en vecka

Ansvarig chel' Ledningsgruppen Kytkohcrdcn

6vriga personaladministrativa
etgarder. IIR Ansvarig chcf

6vriga personaladministrativa
itgarder som ar av principiell natur
eller som leder till avvikelse mot
budget.

I IR.
Ansvarig chef
Kyrkoherden Arbetsutskottet Kyrkoridet

Befattningsbeskri vn in gar
HR.
Ledningsgrupp Arbetslltskott Kyrkorid

Arbetsbeskrivningar
HR,
Ansvarig chef Kyrkoherden
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Ekonomiska arenden

Arande Bercder Fiireslir Beslutar

Kortsiktig upplaning motsvarande en

ldneutbetalning fiir en minad Kanslichefen Arbetsutskottet

Sluta ramavtal.
Kanslichefen/
Fastighetschef Arbetsutskottet

Kyrkoridet/
Kyrkoherde

Inga aYtal med extem leverantdr,
om budgeterat

Berdrd
verksamhet

Berdrd
verksamhet

Kanslichefer/
Kyrkoherde/
Fastighetschef

Inga avtal med extern leverantdr,
om ei budgeterat

Berdrd
verksamhet/Distri
ktschef Kvrkoherdcn Arbetsutskottet

lngi avtal som ger ftrsamling
intakter

Verksamhetsansv
ariga./Distriktsche
fer Kyrkoherde Arbetsutskottel

Placering av ftirsamlingens
penningmedel inom ramen ftir av
kyrkoradet utftirdade direktiv. Kansliohefen Arbetsutskottct

Konvertering av lin Kanslichefen

Avskrivning av fordran,
upp till 0,5 prisbasbelopp Kanslichefen

Avskrivning av fordran.
0.5 till 1 prisbasbelopp Kanslichefen Arbetsutskottet

Upphandling av ltirsiikring.
Kanslichefen/
Fastighetschefen Arbctsutskottct

Fullfiilja kav till tingsrAtt och
kronofogdemyndigheten. Kanslichefen Arbetsutskottet

KyrkorAdet/
Fastighetschef/
Kanslichef

Beslut om att omdisponera
budgetmedel. Upp ti ll 6
prisbasbelopp Ledningsgruppen Kvrkoherden Arbetsutskottet
Omliirdelning av budget liir inkdp av
{t!rbrukningsinventarier upp till 2
prisbasbelopp inom ramen fijr
budget Ansvarig chef Kyrkoherden Arbetsutskottet

Verksamhetsplan och budget Budgctbcredning Kyrkoridet KyrkofullmSktige

Donationsmedel, utdelning enligt
riktlinjer Diakoner Kvrkoherden
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Donationsmedel, utdelning utan
riktlinjer Diakoner Kyrkohcrden

Upphandling och attestrutiner
Kanslichefen/
Adrnin Ekonomi Kyrkorirdet

l-okalhyra, upp till 5 000 kronor Ansvarig chel' Kyrkohcrden

Lokalhyra, tiver 5 000 konor Fastighetschel Kvrkoherden Arbetsutskotlel

F'orsaml i ngskollekter Ledningsgruppen Arhetsutskottet KyrkorAdet

Ovriga avgifter, upp till 2 000 konor Kyrkoherden

dvriga avgifter, upp till 2 000 konor Kyrkoherden Arbetsutskottet Kyrkoridet

Friretagskort och beloppsgriins Ansvarig chel'

Behcirigheter Bank och Skafi everket Kanslichef Kyrkorirdct

Fastighetsfragor

Arende Fiiresldr Beslular

Reparalion och underhill, upp till 4
prisbasbelopp F-astighetschel' F'astighetschef/

Kanslichef

Reparation och underhill, 4 till 10
prisbasbelopp Fastighetschef F'astiphetsutskotl

Reparation och underhill, 6ver 10
prisbasbelopp Fastighetschef Fastighetsutskott Kyrkorid

UnderhAllsartal Fastighetschef Irastighctschef

Projektering av stdrre etgArder Fastighetschel' Fastighetsutskott Kyrkorid

Upphandling av stdrre etgarder
Kanslichefen
Fastighetschef Fastighetsutskott Kyrkorircl

UpplAtelse av kyrka Ansvarig chef
Kvrkoherden/
Kan delcgeras

Upplitelse av tivriga lokaler Ansvarig chef

l 0( l6)
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Ovrigt

Arende Bereder Fiire.tlir Bc.tlutar

Beslut om utliimning av allmiin
handling eller Svenska kyrkans
handlingar eller beslut om avslag pa
begZiran om utlZimnande av sidan
handling. Kyrkoherden

Arbetsmilj0ansvar enligt
arbetsmil iri Iagen . Kyrkoridct

Arbetsmilj<iansvar enli gt
arbetsm ilj d lagen, ansvar fiir tillsyn
och <ivergripande samordning, enligt
delegation Kyrkoherden Arbetsutskottet KvrkorAdet

Flvtf av rrrna frin Colrrrnbariet Kyrkoherden

Mottagande av gtva Kyrkoherden Arbetsutskottet Kvrkoriidet

I hiindelse av en chefs bortavaro triider kyrkoherde in i dennes stiille. Vid kanslichefs bortavaro
triider fastighetschefen in i dennes stelle eller se utses en vikarie ftir kanslichefen.
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Bilasa I

Sammanfattning av kyrkoridcts uppgifter enligt karkoordningcn.

Vidare sko lErkorddet:
10. viilja kyrkviirdar ftir mandatperioden (4 kap.l9 $)
I I. besluta om praster som enligt turordning fir anlitas som vikarierande kyrkoherde.

(s kap. a $)
12. Itir liingre vikariat iin tre minader utse vikarierande kyrkoherde. (5 kap. 4 $)
13. besluta om liirsamlingskollekt och bestiimma i samband med det s&viil ?indamilet med

kollekten som vid vilket gudstjiinsttillftille kollekten ska tas upp (a3 kap. 6 $)
14. En rikskollekt eller stiftskollekt som har bestiimts till en viss dag f6r av ftirsamlingens

kyrkorid flyttas till en annan dag under iret, om det finns synnerliga skiil och

domkapitlet medger det. (43 kap. 7 $)
15. Niir budgeten faststallts genast, dock senast l4 november, underrZitta kyrkostyrelsen

om den avgiftssats liir kyrkoavgift, som e1t procenttal av den kyrkotillhciriges inkomst,

som har bestZimts ftir det ftiljande iret. (42 kap. 3 $)
16. Till kyrkostyrelsen liimna de ekonomiska och statistiska uppgifter som beh<ivs ftir den

ekonomiska utjamningen. (aa kap. l6 $)
17. Tillse att ltirsamlingen har en god ekonomisk hushillning i sin verksamhet och att

ltirsamlingen har en ekonomisk stiillning som utg6r en betryggande buffert fijr
ekonomiska pifrestningar. (47 kap. I $)

18. Fdrvalta ltirsamlingens medel pi ett sidant satt att kmvet pe god avkastning och
betryggande siikerhet tillgodoses samt pe ett etiskt liirsvarba( siitt i enlighet med

kyrkans grundliiggande viirderingar. (47 kap. 2 $)
19. I upphandling utnyftja konkurrensm<ij ligheter och genomltira den afftirsm[ssigt utan

ovidkommande h?insyn. (47 kap. 3 $)
20. Arligen senast 3l oktober uppratta ett ftirslag till budget ftr niista budgetir

innehillande plan ftir verksamheten, ekonomin under budgetSret och vid dess slut samt

r2(r6)

Kyrkorddet ska:
I . Ha omsorg om fbrsamlingslivet, (4 kap. 2 $)
2. gemensamt med kyrkoherden ha ansvar fiir att ftirsamlingens grundlaggande uppgift

blir utftjrd, (a kap. 2 $)
3. uppmiirksamt ltilja de frigor som kan inverka pA lbrsamlingens ekonomiska stiillning,

(4 kap. 3 $)
4. bereda 2irenden som ska handliiggas av kyrkofullm?iktige, (4 kap. 4 $)
5. fastsliilla en arbetsordning ft r sitt arbete, (4 kap. 3 $)
6. ha hand om den ekonomiska ltirvaltningen och Itirvalta fbrsamlingens egendom,

(a kap. a g)

7. verkstiilla kyrkofullmiiktiges beslut om detta inte har uppdragits it n&gon annan,

(4 kap. 4 $) och

8. fullgdra de uppgifter i dvrigt som anges i kyrkoordningen och i bestiimmelser beslutade

med stdd av kyrkoordningen, (4 kap. 4 $)
9. verka {tir bamets bAsta och gdra bamkonsekvensanalyser inltir beslut. (4 kap. 4 $)



Svenska kyrkan S
HAGER3TEN

uppgift om kyrkoavgiften samt dito plan ftir ekonomin ltir en period av tre er.

(47 kap. 4 och 6 g$)

21. Verka {tir att av kyrkofullmiiktige faststiillt lSngsiktigt mil ftr det egna kapitalets

storlek uppnis och redovisa graden av miluppfyllelse i irsredovisningen och vid behov

ta fram ett etgardsprogram. (a7 kap. 5 $)
22. Tillse att liirbud mot pantseftning av fast egendom med kyrkobyggnad efterlevs. (47

kap. 8 $)
23. Vid riikenskapserets utgang avsluta den l6pande bokfbringen med en irsredovisning

enligt lbreskrifter i lag samt enligt eventuella ytterligare bestammelser om

Itirsamlingamas bokftiring utftirdade av kyrkostyrelsen. (47 kap.9 och I I $$)
24. Utarbeta ftirslag til[ {tirsamlingsinstruktion tillsammans med kyrkoherden och i samrid

med domkapitlet (57 kap. 5 g)

25. Friga om iindring av ltirsamlingsinstruktionen fBr viickas av kyrkoridet.
(s7 kap. 6 $)

26. Senaste tre menader efter att ett beslut har upphiivts av domkapitlet eller Svenska

kyrkans 6verklagandeniimnd meddela domkapitlet vilka itgiirder som har vidtagits med

anledning av det upph2ivda beslutet. (57 kap. 20 $)
27. Vidta beredskapsftirberedelser ftir verksamhetema under kris och hdjd beredskap. (2

kap. I 1 $)

28. I varje ftirsamling ska det firas en huvudgudstjiinst alla s6ndagar och kyrkliga
helgdagar om inte domkapitlet ftir visst tillftille har medgivit nigot annat. (17 kap. 3 $)

Kyrkorddet ska med avseende gudstjdnstlivet :
29. Kyrkoridet och kyrkoherden har gemensamt ansvar ftir gudstjiinstlivets utformning och

utveckling. (17 kap. Inledning)

30. Kyrkoridet i en ftirsamling fEr efter samrid med ftirsamlingens prdster och

kyrkomusiker besluta vilka i Den svenska kyrkohandboken angivna former av

huvudgudstjiinst som utdver hogmassa ska anvandas i liirsamlingen (17 kap. 6$)

3l . En gudstjanst tillsammans med en Itirsamling i ett annat kristet trossamfund fir firas

som huvudgudstjanst om iiirsamlingens kyrkorid medger det. Innan kyrkoridet fattar

ett sidant beslut ska det samrida med ltirsamlingens praster och kyrkomusiker och

inhiimta tillstind frin domkapitlet ( I 7 kap. 7 $)
32. Kyrkoherden beslutar efter samrAd med ftirsamlingens kyrkorid, priister och

kyrkomusiker om huvudgudstjlnstens uppbyggnad och utformning. (17 kap. 8 $)
33. Kyrkoherden faststiiller efter samrid med fiirsamlingens kyrkorid, priister och

kyrkomusiker en plan ltir Itirsamlingens gudstjiinster. Vid oenighet mellan kyrkor8det

och kyrkoherden om gudstjlnstplanen fir iirendet ftiras till domkapitlet ltir beslut

( l7 kap. 9 g).

34. I huvudgudstjiinsten flr vid ett visst tillftille eller under en viss tid anviindas nigon
annan gudstjiinstordning eller musik Zin den som ingir i Den svenska kyrkohandboken

och andra psalmer eller ltirsamlingssinger iin de som ingir i Den svenska psalmboken.

Beslut om detta fattas av kyrkoherden efter samrid med fbrsamlingens priister och

kyrkomusiker och efter medgivande av kyrkoridet. Ett sedant beslut ska genast

anmiilas till domkapitlet. (l 8 kap. 6 $)
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35. Kyrkoherden fir bjuda in den som iir beh6rig att leda nattvardsfirandet i nigot annat

kristet trossamfund att bitrada vid en nattvardsgudstjiinst i lirsamlingen. lnnan

kyrkoherden gcir en sidan inbjudan ska han eller hon samr&da med ltirsamlingens

dvriga praster och kyrkortdet ska ge sitt medgivande. (20 kap. 6 $)

r4( r6)
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llilaea 2

Kortfattad sammanstiillning av kyrkoordningcns bestlmmelser om kyrkoridets
sammantrlden och beslut.

Sammanlrtiden:
Sammantriiden ska hillas niir kyrkoridet si bestiimmer, dh l13 av kyrkor&dets ledam6ter eller
kyrkoherden begiir det samt ndr ordlijranden anser att det behdvs. Kyrkoridets sammantriiden
iir inte offentliga. Ersattare fAr niirvara vid sammantriidena. (4 kap. 13, l4 och l8 $$)
Protokoll ska Itiras vid sammantriide pi ordfbrandens ansvar och justeras inom fiorton dagar
pi det siitt som kyrkoridet bestiimt. Protokollet ska redovisa vilka ledamdter som deltagit vid
sammantradet och vilka [renden som handlagts, ftrslag och yrkanden, i vilken ordning
ftirslag till beslut lagts fram, hur omrdstningar utfallit, vilka beslut som fattats, vilka
ledamdter som deltagit i besluten samt vilka reservationer som anmiilts mot besluten.
(a kap. l8 $$)

Beslut:
Kyrkoridet 2ir beslutsmiissig om fler iin hiilften av ledamtiterna [r niirvarande. Beslut ska ske
genom 6ppen omrdstning, utom i iirenden som giiller val och tillsiittning av befattning. Dcn
mening giiller som mer iin hiilften av ledamdtema iir ense om, jiiviga ledam0ter fir ej delta i
beslut. Vid lika antal rdster [r ordliirandens rdst utslagsgivande, utom vid val eller tillsiittning
av befattning diir beslut sker genom lottning. Den som deltagit i avgdrandet av ett iirende fir
reservera sig mot beslutet. (4 kap. 15, 16 och l8 $$)
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Itilasa 3

Sammanfattning av kyrkofullmiiktiges uppgiftcr enligt kyrkoordningcn.

Kyr ko fu I lm ri kt i ge b e s I ut ar

1. Godk?innande av ltirsamlingsinstruktionen, (3 kap.2 $)
2. mil och riktlinjer {tir verksamheten, (3 kap. 2 $)
3. budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frigor, (3 kap. 2 $)
4. val av ledamdter och erseftare i kyrkoridet och valniimnden, (3 kap. 2 $)
5. val av revisorer, (3 kap. 2 $)
6. grunderna liir ersiittning till ltirtroendevalda och revisorer, (3 kap.2 $)
7. faststiillande av irsredovisningens resultat- och balansr?ikning, och (3 kap. 2 $)
8. ansvarsfrihet, samt (3 kap.2 $)
9. andra frigor som anges i kyrkoordningen. (3 kap. 2 $)

Vidare ska fullmciktige :

10. Viicka friga om iindring av ftirsam lingsinstruklion. (57 kap. 6 $)
1 l. Besluta om antalet ledamOter och ersattare i fullmiiktige, samt bland sina ledam<iter

viilja en ordftirande och en eller flera vice ord{tirande diir fullmlktige bestiimmer tiden

Iiir uppdragen. (3 kap. 5, 7 och 8 $$)
12. Utftirda niirmare bestdmmelser om hur ltirsamlingens medel ska lbrvaltas.

(47 kap. 2 $)
13. Faststella ett Iingsiktigt mil ltir det egna kapitalets storlek. Miluppfyllelsen ska

redovisas i Arsredovisningen. I det fall eget kapital understiger milsatt nivi ska

fullmiiktige irligen fastst?illa eft etgArdsprogram ltir hur milet ska nis. I sidant fallska
budgeten upprettas si att intiikterna dverstiger kostnaderna, om det inte finns
synnerliga skiil mot det. (47 kap. 5 $)

14. Vid beslut om en utgift under ldpande budgetir se tilI att beslutet innefattar en

anvisning om hur utgiften ska finansieras. (47 kap. 7 $)
15. Besluta om 6tglrder som ska vidtas med anledning av beslut som upphAvts av

domkapitlet eller Svenska kyrkans 6verklagandeniimnd. (57 kap. 20 g)

I 6. Besluta i iirenden som har viickts av: (3 kap. 2l $)
a. Kyrkoridet,
b. en ledamot genom en motion,

c. kyrkostyrelsen, stiftsstyrelsen ellerdomkapitlet, eller
d. revisorerna, om det galler ett erende som har samband med deras uppdrag.

17. Kyrkofullmiiktige far uppdra et kyrkoradet att i fullmiiktiges stalle fatta beslut i ett
visst [rende eller vissa grupper av iirenden., dock ej i iirenden enligt punktema I -9

ovan. (3 kap. 3 $).

r6( l6)

I principiella iirenden och i iirenden som pa annat satt ar av strine vikt, fr[mst: (3 kap. 2 Q)
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lnformation om verksamheten

Svenska kyrkan Hagersten, 252000-0767, iir en av Stockholms stifts sttirsta ltirsamlingar och
hade den 3 I december 2021,37 369 kyrkotillhdriga (37 837), vilket motsvarar 46 procent (46,8
procent) av befolkningen i Hagersten som den 3l december 2021 uppgick till 81 297 (80 771)
invinare. Ftirsamlingen har sitt sate i Stock}olms stad.

Svenska kyrkan Hagersten vill vara en andlig viixtplats, en social gemenskap och ett forum ftir
engagemang Iiir medmiinniskor och skapelsen.

'F6rsamlingens grundliiggande uppgift ir att fira gudstjiinst, bedriva undervisning samt ut6va
diakoni och mission. Fdrsamlingen har ansvar ftir den kyrkliga verksamheten Itir alla som bor
vistas i lijrsamlingen' (Kyrkoordningen kapitel 2, $ l).

Fdrsamlingen tillhdr Briinnkyrka kontrakt i Stockholms stift. Frirsamlingen iir det lokala pastorala
omridet. Fcirsamlingcn iir inte huvudman ftir begravningsverksamheten.

Alla belopp i den ekonomiska redovisningen anges i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges

Siffror inom parentes avser ftireg&ende verksamhetsir.

I Siffror inom parentes avser ftiregiende verksamhetser.

Organisation

Svenska kyrkan Hagersten Ar organisatoriskt indelad i tre distrikt.
Uppenbarelsekyrkans distrikt Ar st0rst och omfattar stadsdelama Midsommarkransen,
Aspudden, Hagerstensasen samt delar av Viistberga. Grrindals kyrkas distrikt omfattar
stadsdelarna Grondal och Liljeholmen, hiir fims aven Kvarterskyrkan pi kajen. Miilarh0jdens
kyrkas distrikt omfaftar stadsdelarna Melarhdjden, VAstertorp och HAgersten. I
Uppenbarelsekyrkan iir ltirsamlingens administrativa funktioner beliigna.

Kyrkofullmiiktige , forsamlingens hdgsta beslutande organ, har under iret hillit 4 protokollftirda
sammantrAden. Kyrkoridet, som iir Itirsamlingens sfyrelse, har under Aret hali I I protokollftirda
sammantrrden.

KyrkorAdets iirenden bereds av ett arbetsutskott som haft ll protokolllorda sammantrAden.
Budget och verksamhetsplan bereds av en budgetberedning som haft 3 protokollftirda
sammantraden. Kyrkoridet har utOver arbetsutskottet utsett representanter till arbetsgrupper och
utskott vilka har ridgivande funktioner:
- lntemationella gruppen
- Kommunikations- och informationsutskottet
- GDPR-arbetsgruppen
- Arbetsmiljdkommitt6n
- Fastighetsutskott
- Miljdstyrgruppen
- Viistertorpsgruppen

Den l9 september hdlis kyrkoval i Svenska kyrkan. Den av Kyrkofullmiiktige utsedda
Valniimnden administrerade valet assisterade av ftrsamlingens personal. Ftjrtidsrdstning Agde
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rum i Uppenbarelsekyrkan tvi veckor ltire valet och pi valdagen kunde Iiirsamlingsboma rdsta i

nigon av de 8 vallokalema. Vid Kyrkofullmaktige I I november och 2 december konstituerades
nya KyrkofullmZiktige. Nylt kyrkorid konstituerade sig l4 december

Svenska kyrkan HAgersten tilliimpar Svenska kyrkans kollektivavtal. Detta innebiir att samtliga
anstiillda omfattas av olika typer av {tirsiikingar bland annat tjanstepensionsliirslikring,
sjuklbrstikring och arbetsskade- och olycksfallsfiirsiikring. Vid sidan av detta finns aven ett
omstzlllningsavtal som triider in vid arbetsbrist och ett utvecklingsavtal som innebiir riitt till
fortbildning med mera. Olika typer av policys och riktlinjer finns ocksi upprZittade.

Utdver giillande lagstiftning, ltirordningar och liknande, till[mpar ftirsamlingen inomkyrkliga
regelverk och dokument sasom kyrkoordningen (KO), Svenska kyrkans bestiimmelser (SvKB),
KRED, Itirsamlingsinstruktion och medelsltirvaltningspolicy.

Verksamhetsinformation 2021 2020 2019 2018

Antal gudstjtinstdeltagare 7 986 12 256 25 381 23 940

antal deltagare ikyrkliga handlingar 7 764 5 998 13 618 17 354

Antal d0pta 137 175 321 209

Antal konfirmerade I l8 95 114 96

Antal begravningsgudstjiinster I 15 I 15 150 287

Antal vigselgudstjiinster 31 38 20 23

Antal aktiva intriden I 15 76 81 67

Antal aktiva uttraden 584 412 443 514

Fasta gnrpper

Antal deltagare i barn- och ungdomsverksamhet

- varav antal ktirmedlemmar

Antal deltagare i vuxenverksamhet

- varav antal krirmedlemmar

1202

390

629

189

966

358

382

243

Arets resultat visar ett dverskott pa 1l 696 tkr (13 711 tkr), vilket 61 6 327 tkr mer an det

budgeterade dverskottet pa 5 369 tkr. Till stdrsta delen beror skillnaden mot budget pa minskade

extema kostnader att pi grund av Coronapandemin minga verksamheter och aktiviteter stailldes

424

328

184

l6l

357

227

150

143
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in och stiilldes om. Fdr detaljer rd,rande lbrsamlingens ekonomi hiinvisas till Arsredovisningen
2020.

Verksamhetsberdttelse uppdelat pA verksamhetsom16den

Verksamhetsplanen utgir frAn mal som ar satta efter olika verksamhetsomriden och milgrupper
M6len iir i sin tur baserade pi Fdrsamlingsinstruktionens pastorala program. Nedan ftiljer en

beskivning av utfallet i respektive omride.

l. Gudstiiinst och kyrkliga handlingar

1.1 Gudstjdnst och kyrkliga handlingar gemensamt:

Hela SLret har priiglats av Corona-pandcmin. Under virterminen202l firades enbart digitala
gudstjiinster. Gudsdiinster livestreamades under viren enligt ett ambulerande schema dar efi
distrikt per vecka fick ansvar ftir gudstjansten. lnitialt var ambitionen att fira fsisk gudstjinst
som ltindes live. Di livesindning visade sig vara lekniskt kriivande pe ett sett sorn alla distrikt
kunde hantera, varftir vi i ftirekommande fall dvergick till ftrinspelade gudstjlnster. Dessa

siindes pi Facebook eller pi Itirsamlings hemsida med liirhillandevis hdga tittarsiffror. Extern
workshopledare togs in ibdrjan pi &ret fiir att utbilda medarbetarna i livestreaming av
gudstjdnster.
Utover digitala kanaler frirstiirkte vi priist/diakonniirvaro i Uppenbarelsekyrkan under alla
lordagar och scindagar under virterminen.
Under sommaren firades som vanligt gudstjiinster i Uppenbarelsekyrkan, dock med restriktioner
giillande max antal deltagare.
Till hdsten upptogs gudtjAnstverksamheten som vanligt i alla vira kyrkor. I december in{tjrdes
nya deltagarbegriinsningar pfl 100 personer eller kontroll av vaccinationsbevis.

De kyrkliga handlingarna, i synnerhet dopen, blev negativt peverkade sett dver hela eret, da
restriktioner g?illande antal deltagare giorde att minga flyttade sina bokningar framit.
Antalet deltagare pi begravningarna blev ftirre p g a restriktioner ftir max antal deltagare. Aven
antalet lt rrattade begravningar blev liirre. Fdrmodligen gick minga avlidna till direktkremation.

Milet att kunna erbjuda medlemmarna web-bokning av dop och vigsel kunde inte genom{iiras
2021. !?insten iir tillgZinglig fro m januari 2022.

1.2 Gudstjdnst och kyrkliga handlingar - Uppen barelsekyrkan

Gudstjiinstiret bj0d, pandemin till trots, pi minga fina gudstjiinster. Under virens livestreaming
fick vi hjiilp av ovan nZimnda workshopledare med streaming vid olika gudsddnster, tex
Pasknattsmassan och Regnbigsmdssan di vi mottog Regnbigsnyckeln.

Under mars till maj genomftirdes iiven gudstjiinstpromenader ltir de liirsamlingsbor som l?ingtade

efter ett fosiskt mtite.

Till sommaren dppnade vi upp ltir $rsiska gudstjanster och aven massor. Under hdsten upptogs

vardagsmiissan Andrum igen.
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Tvi vuxenkonfirmationer har skett i gudstjiinster, en i sdndningsmiissan som avslutade

Vuxenkatekumenatet samt en i htigmdssan den I I juli.

Mdssa med smi och stora, Ilra genomltirdes under hOsten som gudstjiinster. Nytt ltir tret var
gudstjiinsten pi I Advent kl. 15. Det var mycket uppskattat.

Vid en av gudstjiinsterna delades dopinglar ut di dopfest inte kunde hillas under vtren.

1.3 Gudstjdnst och kyrkliga handlingar - Grondal

Gudstjanst firades som ovan beskrivits digitalt under vintern och veren.
Frin hdstterminen upptogs gudstjdnstfirandet som vanligt, utdver stindagens gudsdiinst har
veckomassa firats varje tisdagskviill.
Under pandemin/renovering av underviningen, har vi ocksi ltirs0kt ha ett enkelt kyrkkaffe i
hallen utanftr kyrksalen. Allt Itir att ha gemenskap efter gudstjiinstgemenskapen.

Kyrkhelger i kvarterskyrkan:
Under v&ren hade vi inga kyrkhelger, men livestreamade fura s6ndagsgudstjanster samt en

skiirtorsdagsgudstjiinst.
Under hdsten genomltirde vi 4 kyrkhelger samt gudstjanst pe annandagen med max antal 25pers

1.4 Gudstjdnst och kyrkliga handlingar - Mdlarhojdens kyrka
Miilarhtijdens f6rsamlingsutvecklingsid6 bygger mycket pi sOndagens gudstjdnst icentrum. Di
restriktionema har kommit och gAtt, har vissa av vira nya id6er inte kunnat genomftiras. Under
hdsten fanns dock mdjlighet att utveckla gudstjiinstformer pt sdndagama. Bland annat har det
firats gudstjiinster vid de kyrkliga hdgtidema, allsAngsorkestermessa, temamAssor, och
Gospelmdssor.

Den rOda triden har vi ocksi fortsatt med, niimligen att inte vara ftir iingsliga ftlr att uttrycka oss

livsniira eller okonstlat och att lita innehtllet vara viktigare in formen, och mycket gliidje i det vi
berdftar och predikar om Jesus Kristus.

2. Milgrupp 0-12 Ar samt familjearbete

2.1 0-12 gemensamt

Arbetslaget kring mtlgruppen 0- l2 ir hade planerat ftir vissa distriktsdvergripande verksamheter

Inledningsvis redogOrs ftir dessa:

Upplevelsevandring
Ingen Upplevelsevandring under kunde genomitiras under viren p g a smittspridningen.
En uppskattad Upplevelsevandring kunde genomftiras under hdsten ftr bebisar, barn och
ftiriildrar med singstund och upplevelser i Krubban och kyrkorummet samt fika och samvaro. Ca
40 bestikare kom.

Sommarhiilsningar till barnfamiljerna
Vi skickade ut en h?ilsning till barnfamiljerna i l{agersten och bjdd samtidigt in till Sommarsing i
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parken. HAlsningen spelades in pi Melarhdjdens altan i form av en digital sangstund som lades ut
pi ftirsamlingens Instagram-sidor och pi hemsidan.

Sommarsflng i parken
Sommars&ng iparken genomltirdes i Svandammsparken tre veckor ijuni och tve veckor i

augusti. Mycket uppskattad och viilbesokt verksamhet och iiven en m6jlighet att traffa
Iiirsamlingsbor som annars inte kommer till kyrkan som kan leda till att dom hittar till vara
verksamheter. Vi hade ?iven Midsommarsing med midsommarsting och dragspel.
Uppskattningsvis kom mellan 80-100 bestikare per sammankomst.

2.2 0-l2Uppenbarelsekyrkan

Oppen Ftirskota
Di Oppna ftirskolan under viren inte kunde ha 6ppet p g a pandemin genomliirdes istiillet
bamvagnspromenadcr, sing utomhus pi berget, Iivesiinda singstunder pi instagram varje vecka
med 230 ftjljare. Till h6sten kunde ordinarie verksamhet Oppnas upp igen med ftiranmZilan, max
50 besdkare wl gAnger i veckan.

Musikleken
Musiklek spelades in pi video som skickades till Musikleksbamen och deras familjer. Pi viren
Overgick vi till att ha musiklek utomhus. I musikleksgruppema hade deltog tolv barn per grupp i

tv6 grupper. Avslutning pri virterminen blev en Iiten konsert ute pt berget.

Fredagsmys
Under vAren pausades fredagsmys pi grund av smittspridningen. Under h0sten var det fora
tillftillen med max trettio besdkare. Vi gjorde justeringar i lokalerna fiir att undvika triingsel.

Torsdagsklubben
Oppen verkstad ftir barn 8-12 &r Overgick i Torsdagsktubben, en sammanslagning av minior- och
juniorgrupp. FA deltagare i b6rjan pi hOsten, men snart bestod gruppen av drygI tio deltagare.

Sommarskoj i Uppis
Under en vecka i juni genomltirdes eftermiddagsliiger ftlr bam 10-12 hr. Det erbjcids femton
platser men det blev &tta bam anmiilda. Det blev lekar ute och inne med pingis, siillskapsspel,
minigolf, vattenkrig mm.

Bestik av skolor
Ett antal skolor har besrikt kyrkan ftr kyrkvisning

Samling vid krubban
Under en ftirmiddag togs 68 barn och 8 vuxna emot fran distriktets liirskolor och Itir att fE till sig
berattelsen om den {tirsta julen.

2.3 0-12 Grondals kyrka och Kvarterskyrkan pa kajen

Under 2021 installerades Lekkyrkan i kyrkorummet i Gr6ndal.
Arbetet med rutin ftir Lekkyrkan pibdrjades.
Lekkyrkan har anvants vid n6gra titlftillen i bamverksamheten samt i samband med gudstjiinst
t.ex. under allhelgona.
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Grupp: Babycaf6 och Kom o lek
Under viren di pandemin satte stop ltir inomhusverksamhet testades olika alternativ som t ex
bamvagnspromenad eller s6ngstund utomhus. Kom o lek och Babycafdet har under iret sedan

slagits ihop till en tippen triiffpunkt ftir daglediga med bam pi torsdagar k1.09.30 - 1 1.30.

Grupp: Pax
Pax 6r Gr<indals kyrkas jun ior grupp {tir bam i &ldrarna I 0 och I I &r (ik 4 och 5).
Pax triiffas varje tisdag, kl. 15.00 - 16.30 i Underviningen.
Under viren sA var vi i kyrkorummet men vi ltirsiikte aven vara ute sfl mycket som gick ltir att
Ibrscika minska smittspridningen. Under hcistterminen si fortsatte vi vara ute si mycket som gick
men fortsatte aven att vara i kyrkorummet dfrL underviningen i Grdndals kyrka genomgick en

renovering.

Under 6ret bestod antalet ledare till tvi ordinarie anst?illda + en ungdomsassistent.

Niistan hela gruppen Pax gir efter sina traffar vidare till kordvningen med Tisdagskdren.

Si som tidigare ir g<ir vi en hristlovsresa tillsammans med Bonum och Kajenklubben till
Bodaborg diir vi i er eke till Oxel0sund istiillet ftir Karlskoga.

Grupp: Fiskarna
Fiskarna iir Grijndals kyrkas miniorgrupp ftr bam iildrama 8 och 9 6r (ik 2 och 3).
Fiskama har fortsatt att traffas med anpassad tid, plats och utan mellanmil under de fortsatta
pandemirestriktionema under 202 l.
Vi har tagit tillbaka ett okat fokus kring bibelberiittelser under detta tr, vilket passat siirskilt bra

dA vi enbart haft kyrkorummet som vir hemvist under renovering/ombyggnad av Underviningen
Nistan hela gruppen Fiskar gtr efter sina tr2iffar vidare till kdrdvning med Oktavema.
Under iret har vi haft en mindre ktj till Fiskarna - trots att gruppen storlek utokades negot.

Smistjiirnorna ?ir en rytmikgrupp ftr ildrarna 3-5 ir som triiffas 10ggr per termin.

Smistjiirnorna triiffas p& m6ndagar, grupp I kl. 16.00 I 6.30 och grupp 2 kl. 16.45 - 17.1 5 uppe

i kyrksalen. P.g.a. pandemin stiilldes verksamheten in under virterminen. Niir hristterminen drog
ig6ng igen kunde vi genomltira hela hdstprogammet som vanligt.

Under iret bestod antalet ledare av en ordinarie anstiilld och en vikarierande pedagog.

Utftirandet av si,ngstundema blev en utmaning detta 6r, pi grund av restriktionerna kring
pandemin. Vi hade ocksi att ftirhilla oss till att bamen kommer frin minga olika ftirskolor. Vi
tycker ?indi att vi tillsammans med bamen fick till bra stngstunder under hdsten.

Rytmiksamling p6 kajen:

Under viren genomfdrde vi ba rnvagnspromenader pi
tisdagar och sande rytmiksamlingar via instagram samma veckor.

Hdstterminen startade upp med max antal25 vuxna och barn vid varje traff

Lekkyrkan kommer att tas i bruk fullt ut och invigdes ijanuari 2022.
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6ppet kaf6 (denna verksamhet ?ir inte en utpriiglad familjeverksamhet, men redovisas hiir
lindi):
6ppet kaf6 verksamheten var stangd under hela vtrterminen p.g.a. pandemin, men vi

livestreamade lunchandakter varje fredag.

Htistterminen startade upp med max antal 25 vuxna och barn.

Under v.42, "Kulturveckan, samt v. 44, hOstlovsveckan, hade vi endast

dppet tisdag och fredag.

2.4 0-12 Malarho.Jdens kyrka

I Miilarhdjden har det funnits ett brett och populiirt utbud av verksamheter for barn i ildrarna 0-

12. Trots utmaningarna i pandemins fotsp&r har mtijligheter till verksamhet erbjudits d6

restriktioner har lattats. Narvaron har di varit stark och behovet frtn loriildrar med barn har varit

stort da karantan/sjukdom med psykiska pifrestningar som ftiljd. Det har lett till ett stort behov

av att traffa andra vuxna.

Fdljande veckovisa verksamheter har genomlbrts under hdsten: tippen liirskolan, babys:ing'

molntussar (familjerytmik), kyrkeftis (mellanstadieverksamhet) och kyrkskoj
(dagmammor).
F6ljande enstaka verksamheter har genomltirts: julspel fiir skolor, barnktirer i olika ildrar
samt luciakonsert. Vid restriktioner som ftirhindrat oss att traffas har det erbjudits

barnvagnspromenader. Tekniska mdtesplatser har ocksi erbjudits som livesiindningar av

s&ngstund, SOS-gudstjiinster mm.

Julmusikal: 2020 irs egenskrivna julmusikal kunde detta ir genomltiras ftir publik, om iin nigot
begrinsad (max 150 personer per ftJrestiillning), samt med ett par skolors frintriide pga. hdg
smittspridning. Vi tog emot 900 bokningar till itta liirestiillningar, av dessa ltirestdllningar
genomibrdes sju stycken med n?irmare 700 barn/personal fi6n skolomas irskurs 2-3.

Skolbestik: Antalet skolbesdk har pga. pandemin varit Ilire aiven detta ir. Dock har en del
skolbesijk kunnat genomltiras iltirsamlingen. Detsamma giiller lor skolavslutningar.

Lowerksamhet: Vi hade som melsAtming att utveckla lovverksamheten i ftirsamlingen liir att
m6ta de barn och ungdomar som inte reser bort pi loven. Detta kunde dock inte genomltiras

3. Ut6triktad verksamhet (URV)

3.1 URV Gemensamt

Piskvandringar instiillda: Vi har uppratthallit kontakten med skoloma i omrAdet, men kunde
tyvArr inte ta emot barnen som planerat till piskvandringar pga. pandemin. Detta ir samlades
istiillet barn och familjearbetslaget och giorde en ltirsamlingsgemensam inspelning av
piskberiittelsen. Inspelningen samt ett mindre arbetsmaterial med pedagogiska frigor kring
pisken skickades till skoloma med s?irskilt fokus pt irskurs 5.
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Bibelutdelning: Vi har enats om en ny ltirsamlingsgemensam bibcl f6r barn - Bamens biista
bibel. Den delas ut till ftirsamlingens alla sex6ringar.

Valborgsfirande: I 6r ska vi i vira profilkliider iintligen fii vara nliravarande pi Valborg pi
klubbensborg, vilket gick orn intet 2020 och 2021 . Vir synlighet i Mdlarh<ijden och hela
fiirsamlingen blir an mer tydlig tack vare liknande planer och nya uppliigg.

4. Konfirmand och ungdom
4.1 Konfirmand & ungdom gemensamt

Sommarliiger: 2021 blev ett annorlunda verksamhetsir. Vi var tvungna att flytta piskveckans
planerade liiger iAssisi till 6land. Sommarliigren kunde vi dock genomftira. Tvl grupper ikte
till Are och en ytterligare en grupp (utdver Assisigruppen) ikte till Oland.
Utdver det hade vi en hemmakonfirmandgrupp med sex stycken konfirmander. Det var den
enda grupp som var si pass liten att den hade mdjlighet att trAffas. Resterande grupper hade en
ftirtrAff i maj innan sommarlagren. Gymnasiekonfirmanderna hade digitala treffar i den min
det gick.

Under hOstterminen startade en ny kull konfirmander som p6gir verksamhetsiret 2021-22. Assisi,
Are, Fotboll, 0land (wt grupper), Stockholmskonfirmander (hemmakonfirmander) samt
gymnasiekonfirmander.

Ungdomskviillarna pi torsdagar i Miilarhdjdens kyrka p6verkades ockse av pandemin. Vi hade

under virterminen ingen ungdomskviill utan hdll kontakten med vira ungdomar digitalt genom
vArt Instagramkonto. I och med att restriktionerna lattat mer och mer har vi kunnat 6ppna upp
med vissa begrdnsningar. Vi hade under hostterminen ett maxantal med liiranmiilan.

Ungdomsliiger under viren hade vi inte m6jlighet att genomltira. I b6rjan av h<tstterminen kunde
vi genomftira virt kick-off liiger i begriinsad skala. Pi h<istlovet kunde ett 20{al ungdomar ftilja
med en dag till Boda Borg iOxeldsund och en dag pi Lasergame i Aspudden samt dvemattning i

Uppenbarelsekyrkan.

Skolverksamheten "Grubbelklubtren", en enkel metod ftir att prata om etik, moral och
livsfrigor, har varit ett uppskattat inslag pa Malarhdjdens skola, Aspuddens skola och pi virt
Instagramkonto @hagerstensungdom. Vi har dock inte haft mdjlighet till frsisk niirvaro pi
skoloma under v6,rterminen, utan bara lagt upp en grubbelklubbsfr&ga pe Instagram.
Under hdstterminen kunde vi komma tillbaka till skolorna men sti utomhus.

Under iret har vi haft fortsaft kontakt med ftirsamlingens gymnasieskolor och erbjudit
personalen stod i arbetet med de livsfr6gor och existentiella perspektiv som uppkommer i
undervisningen. Elevhiilsoteamen har bjudits in till niitverkstriiffar. Bide gymnasiemas och
grundskolomas elevhiilsoteam bj0ds in tillen ltireliisning med Petter Iwarsson om samtal, liirande
och psykisk hiilsa. Denna ftireliisning var planerad och bokad under 2020, men fick skjutas upp
ttl Z02l . Den genomftirdes till slut digitalt via Zoom.

under 6ret pga. pandemin.
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5. Diakoni

5. 1 Diakoni gemensamt

5.2 DiakoniUppenbarelsekyrkan.

Kamratklubben
Under viren 2021 treffades Kamratklubben utomhus vid ett tillftille och under hdsten 2021

startade traffarna iging igen. Det har varit fora trAffar under hdsten som har varit mycket

uppskattade.

Daglediga: Under viren 2021 genomftirdes promenader liir daglediga och under sommaren

ersattes de ordinarie utflyktema med promenader.

Meditationer: I Lillkyrkan har en ging i minaden meditationer genomftirts, liksom regelbundna

pilgrimsvandringar. Det har bildats ett arbetslag kring pilgrimsvandringar med bide anstiillda och
volontarer.
Tisdagssnack: Ftireliisningar kring aktuella emnen och ideellt arbete, har genomlbrts vid lra
tillftillen.
Retreater: En av planerade f,ra retreater gjordes digitalt.
Fdrberedelse ftir eterstart ltir migrationsarbetet med sprAkcaf6 och bostadssiik pi SHIS har
pigttt.
Sorgegrupp: Fyra sorgegrupper har vi erbjudit under iret, wi pi vAren och tva pa hdsten. Alla
fora hade fullt deltagarantal.
Livsberiittargrupp: En grupp ftir ofrivilligt ensamma 70-plus traffades vid fem tillftillen.
Diakonimottagning: Oppen diakoni pi torsdagar kl. l0- l2 har inriittats med gott resultat.
Ilemltisa: F<irsamlingen var med och anordnade julfest pi Convictus i Axelsberg.

5.3 Diakoni - GrOndal
6ppet caf6 verksamheten har pAgitt varje mindag i olika former. Under restriktionema har man

samlats ute och promenerat, alternativt traffats pi parkeringen, ddr det serverats andakt,
psalmsing och enklare fika. Terminen avslutades med Iuciatig frin GrOndals personalgrupp.

Enskilda samtalen inom diakonin fortsatter och har blivit ?in fler under pandemin. Behovet har
Okat bede av samtalsstOd och ekonomiskt bistind. Aven ungdomsdiakonen har enskilda samtal
med ungdomarna vilket ocksi har fortsatt under hela aret.

Tre bussutfiirder har ordnats, en till Betaniastiftelsen och tvi till Sigtuna. Utl)irdcma har varit
populiira bland lorsamiingsborna. Ytterligare utliirder var planerade, en dessa stiilldes in p g a
pandemin.

Kvarterskyrkan pfl kajen
Promenader med sing pi kajen pi tisdag fm med anmiilan och fruktstund efterit, mycket
uppskattat av bam och ftiritldrar istiillet lor dppet cafd och rytmiksamling
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5.4 Diakoni - Mdlarhojden

6ppet hus verksamheten erbjdds ftirst den senare halvan av Aret di restriktioner giillande antal
piverkade gemenskapen. Promenad har utgitt frin Vastertorp och Axelsberg under hela iret.
Retreat med mindre antal gaster genomftirdes av samma skiil pe hdsten. Diakonin har hafl minga
livsndra samtal och ansiikningar om ekonomiskt bistind. Minga liirsamlingsbor har under iret
arbetat hemma och varit mycket isolerade.

Tid och kraft har ocksi lagts pd att etablera en narvaro i Vilstertorp. Detta arbete har emellertid
inte burit frukt annu.

6. Fokusgrupp vuxna

Arbetslaget ftir vuxenverksamiet hade en heldag pi Klubbensborg i maj liir diskussion king ftamtiden
och dvergripande mil.
Mats Johaisson l?imnar tiver samordningsansvaret fiir vuxenverksamheten till Staffan Alberts.

6.1 VuxenverksamhetiUppenbarelsekyrkan

Afternoontea
Sex tillfellen var planerade under 5ret, fyra genomftirdes vara ett spelades in och lades ut i vera digitala

kanaler.

Gymnasieskonfirmander
En grupp startade htisten 202L och konfirmation sker i mars 2022. Tre konfirmander treffas varannan

onsdag.

6.2 Vuxenverksamhet i Grondal

llibliod rarna

Promenader ftir daglediga torsdag fm i niiromridet oavsett vader med avslutande fika utomhus,

blev viktiga mOtesplatser framftirallt fbr seniorer som saknade ordinarie lunchkonsert och

sopplunchgemenskap.
Med detta blev vi som kyrka och ltirsamling dessutom synliggjorda pA kajen och iniiromr6det lite
mer iin vanligt.

En samtalsgrupp kring existentiella iimnen genomfrirdes.

Vi har fortsatt niirvaro p& Convictus, dagverksamhet ltir heml6sa personer frin EU- och

tredjelandsmedborgare. Dels genom att stOdja och st0tta de marginaliserade mtnniskoma, men

ocksi personalen. PA Convictus firades dvenjul och p6,sk med miltidsgemenskap och andakt.

Diakonin har funnits med sin n?irvaro och anpassat verksamhetema efter pandemins kvardr<ijande

effekter.



Den 6ppna gruppen Bibliodrama iGrdndals kyrkas underv6ning kunde ej genomforas under

virterminen 2021 p g a coronarestriktionerna. Under hdsten kunde gruppen arangeras i

kyrkorummel, medan underv6ningen renoverades.

Bibelsamtal
Den iippna gruppen Bibelsamtal i Gr0ndals kyrka 169 nere hela 2021 . Under viren var det

coronarestriktionema som hindrade oss frin att ha den, och pi hdsten gjorde renoveringen av

kiillarplanet att det inte fanns rum ftir verksamheten.

Kvarterskyrkan pe kajen

Oppen samtalsgrupp:
Ingen verksamhet under viren. Vi gjorde ett utskick till pAsken med en hiilsning och en bok till
gruppens fasta medlemmar.

Pi hristen startade upp igen och genomltirde 7 samtalstillfiillen.

Andrum:
Under viren hade vi inga Andrum. H0sten startade vi upp och genomlbrde 7 Andrum i
anslutning till vir dppna samtalsgrupp,

Ftiretagarfrukost:
Inga triiffar alls under viren. Vi genomftrde en ffaffunder hdsten. Sjtiviksdagen stllldes in

6.3 Vuxenverksamhet - Miilarh6.jdcn
Retrealerna under v6ren blev instiillda, men kunde genom{tiras pi hOstterminen,
Nytt var att vi avslutade sdndagen med en stilla miissa som var dppen f<ir alla.
Helig dans, ikonmfrleri, existentiell samtalsgrupp, ktirer och mycket annat kunde erbjudas
under hOsten 2021 .

Vi har som vanligt mdtt minga ftiriildrar till barnen i verksamheterna och i samtal med dem litt
mtijlighet att prata ftiriildraskap. Att ge loriildrama samtalsOppningar och erbjudanden har skapal

minga undervisningsmdj Iigheter.
Vi hade ocksA Ftirdldrakonfagrupp, som pga.Covid blev flera sm6 grupper. och var en mycket
uppskattad verksamhet.

I m6tet med lorZildrar har onskemil kommit om att starta en kor liir denna m&lgrupp, detta ar ett
projekt ftir kommande ir.

7. Kor och konsertverksamhet

7.1 Kor och konsertverksamhet - Uppenbarelsekyrkan

Uttikade musikverksamheten med 2596

En av distriktets musiker, Kerstin Bdrjeson, erbjbds och tog ny tjainst pe Svenska kyrkans

utbildningsinstitut 75%. Fdr att uppriitthAlla kontinuitet och tradition uttikade distriktet musiktjansterna
med 25% och erbjdd Kerstin Bdrieson att fortsatta leda en kair, Hagersten A Cappella.
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En organisftjanst med sysselsattningsgrad pe 100% utlystes men efter tve rekryteringsomgangar utan

resultat beslutades att pausa det arbetet ftir att Sterigen tas upp varen 2022.

Under h6st€n anlitades tve vikarier, en fdr Chorista och Ungdomsk6ren, en ftir Hagerstens Kammarkdr.

Koren MAlbrottarna bytte namn till Skarvarna.

Orgeln

FOrberedelserna fdr att ta emot kyrkans nya orgel har pigitt hela eret. Ladach instrumente anlitades ft r
den gamla orgelns nedmontering.

Konserter
Lunchmusik genomfiirdes onsdagar i Uppenbarelsekyrkan, huvudsakligen orgelmusik, som dven

livestreamades via vir youtubekanal. Under hdsten eterupptogs torsdagsorgel efter andrum varje

torsdag. Kammarmusikhelgen stelldes in si musiken spelades in och spreds via youtube och

ftirsamlingens hemsida.

Aven andra inspelningar har gjorts tex Jean Langlais Missa in simplicitate.

Motettkiiren framfdrde Mozarts requiem samt Widdens requiem och julkonsert.

Gosskiiren och Skarvarna framfdrde Faur6s requiem.

Primula Veris framfdrde en hOstkonsert och en julkonsert.

Chorista och ungdomskciren hade sin sista konsert med Kerstin Biirjeson i juni,

Kammarktiren samverkade iAfternoontea dA temat var "Psalmernas sjungna teologi" med Susanne

Wigort Yngvesson.

Ungdomskiiren framf6rde Vivaldis Gloria.

Hegersten A Cappella och Kammarkdren framftirde Brahms requiem.

Ytterligare fler konserter spelades in under vSren och sindes i vir Youtubekanal.

Jan-Erik Thylander, musiklSrare som under 30 6r hade elever frin kommunala musikskolan i

Uppenbarelsekyrkan, anordnade en konsert i Uppenbarelsekyrkan, "Brassmusik genom seklerna".

Barnkiiren hade en Luciakonsert.

12 december framfbrdes tv6 luciakonserter med Gossktiren, Diskantkiiren, Hitgersten A Cappella,

Ungdomsktiren och Chorista ien fullsatt kyrka der besdkarna visat covidpass fdr att komma in.

Musikal
Gossktiren uppfdrde "Oliver Twist" som spelades in som film. Vidare framfordes "Mikael och draken" -
ett korspel pi Mikaelidagen.

Diskantktiren uppfdrde "Mimmi" som ockse spelades in pA film.

Julspel

Smehegrar, barnk6r och diskantkdr deltog i tillsammans med korister frin ungdoms- och vuxenktirer i
julspelet som framfirrdes ftir sista gengen efter 25 ir.

Sommarkvdllsmusiken kunde genomfdras pe riktigt i kyrkan infor publik.
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7.2 Kor och konsertverksamhet - Grondal

Barnkdrer: I Grdndal finns tre bamktjrsgrupper: Tisdagsktiren (18 st), Oktaverna (ca 24st) och

GrOngcilingama (ca 22 st).

Krirema framtriider vanligen vid ett par tillftillen/gudstjiinster per termin, samt vid
avslutningsgudstjiinst eller konsert i naj. Ar 2021 var fortfarande priiglat av pandemin, men vi
har fortsatt arbeta med barnkdrerna utan avbrott, periodvis dokumenterat dem i videoformat och

delgett familjerna singema pi det sattet.

Mot slutet av iret var det andi mojligt att bjuda in till Luciakonserter med publik.
Musiker och musikpedagog hjiilps it med arbetet, ibland satts en liten musikal upp.

Under ridande omstiindigheter kunde vi inte bjuda barnkdrerna pi ntgon utflykt.

Vi har f&tt en nystart efter den l&nga Coronaperioden di de flesta sengama aterv?int, och nigra
nya har anslutit!

Kvarterskyrkan pfl kajen,
Tre Barnkdrer huserar i Kvarterskyrkan, lilla barnktiren for 5-6 iringar, stora barnkdren och

nya barnkdren, fdr barn i ligstadieildrarna. Repetitioner sker tisdagar och torsdagar. Pandemin

har skapat stora utmaningar: liimning och hiimtning av barn pi smi utrymmen, att f6 barn att
hilla distansen, att spela in digitala framtradanden. Barnkdrerna har spelals in pt vid tvi
gudsd?insttillftillen under viren, samt medverkat pi de fyra gudstjZinsthelgerna under h<isten.

Voce novum, Kvarterskyrkans damkdr repeterar pi torsdagar. Koren kunde inte ses under viren
men alla dess medlemmar blev kvar i vcrksamheten. Pe hdsten ordnades dct 6rliga k6rinternatet
och den irliga kdrhelgen vilka iir viktiga for sammanhillningen i gruppen. \N Spelats in till tvi
gudstjiinster under v&ren samr framtradde ltirsta advent iCr<indal..

Lunchkonserter: spelades in och siindes digitalt under viren. IJnder h<isten kunde konsertema
6terupptas varje vecka pA tisdagar.

Musikandakterna i sommartid blev av trots pandemin. Tiden 18.00 p6 scindagskviillar och liiget
mitt pa kajen g0r det enkelt lor sommarflanorer att slinka in. Andaktema var relativt viilbesdkta
2021 . Artisterna kommer frln olika musikaliska bakgrunder och kompar ltir det mesta

andaktemas psalmer sjZilva.

Grtindals kyrkoktir f6rblev aktiv under 2020, men fick periodvis repetera endast 6 personer i

taget. I maj genomltirde vi en streamad konsert tillsammans med enscmble som ackompanjerade.

I september startade ktiren igen med ett ktirintemat pi Sigtunastiflelsen. Vi hade med en

rostpedagog som sedan hjalpt oss vid ett antal tillftillen, Johan Christensson.

Under hcisten sjcing vi i gudstjiinster igen, och gjorde en uppskattad julkonsert med inslag av

Sing-along och vi lramlorde "Caudcte" av Anders Ohrwalt.

Vi kunde trots pandcmin genomfdra Skiirtorsdagsmiissan i Kvarlerskyrkan - Musik i pisktid,
Musik i Allhelgonatid mcd.iazzband och Musikgudstjlnst pfl annandagen, samt Vi sjungcr
advent pi sjtivikstorget, dragspel. Dans och musik.
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7.3 Krir och konsertvcrksamhet - Miilarhrijdcn
Planerade konserter och kdrdeltagande igudstjiinster fick stiillas in eller siindas digitalt.
Verksamheten framliirdes river lag ganska mycket frin "dag till dag", i och med att lingsiktig
planering giordes svir pi grund av osiikerheten kring pandemin och restriktionerna. Dessutom
var en av de ordinarie musikerna ftiriildraledig, och ersattes pi 357o av en vikarie.
Under vtren medverkade Tonhdjdarna vid en digital gudstj?inst, Ovriga k<irer deltog inte vid
nagon gudstjanst under vAren. Aven barnkdrernas vtravslutningskonsert blev instiilld pga

restriktioner. Under hOsten delades Tonhiijdarna upp frin en kdr till tv6, och ilderskategoriema
i kdrema iindrades nigot. Nuvarande indelning iir ltiljande: Molntussarnz3-5 Lr, barnktiren 6-7
6r, Tonhtijdarna l, Frk2-3, Tonhtijdarna 2, 6k 4-6.
lnom framftir allt Tonh<ijdama har en hel del nya barn tillkommit, som en lbljd av de nya
dlderskategoriema, eftersom det inte under 2020 fanns nigon grupp ftir de lite aldre bamen.

Under hdsten framltirde Tonh0j dama l&2, Bamk<iren samt Molntussama musik vid sammanlagt
fyra SOS-gudstjitnster. Vid Lucia framliirdes en Luciakonsert med BamkOren och Tonhdjdama,
vilken var viilbesOkt om man tar restriktionerna i beaktning.

Jazzmiissor har under iret blivit omvandlade till gudstjtinster, och n6gra har framftirts digitalt.
Till dessa har extema musiker anlitats. 6vriga temagudstjiinster med musikfokus, si som
gospelmessor och allsingsorkestermiissa, har under hdsten kunnat framltiras enligt planen.

Kyrkorktiren har endast triiffats sparsamt under 2021 . De medverkade vid I :a

adventsgudstjiinsten. Den tankta ungdomskdren har inte kunnat sta(as upp annu, bide pga den

r6dande pandemisituationen, men ocksi pi gmnd av personalsituationen.

Ovriga konserter i distriktet har varit: En orgelkonsert l0/10, Musik i Allhelgonatid Tlll,Tvit
stycken julkonserter med Sounding Joy sOndagen den 5/12

8. Extra hdndelser under eret.

Uppenbarelsekyrkan 60 er

Firandet av Uppenbarelsekyrkan 50 startade med nyskriven musik for ktir av Pelle olofson till
temagudstjinst Mikael och draken, med uruppftirande 5 oktober. Smehegrar, barn- diskant och gossk6r

samt Chorista framftirde den i en fullsatt kyrka.

Efter temagudstjdnsten klipptes rtitt band till Stora salen och utstallningen om Uppenbarelsekyrkan 60 er

dppnades med vernissage, snittar och cider. Diir visades ocksi filmen om kyrkan som spelats in under

viren och producerats av Andreas Egerup.

Staffan Alberts hade fett i uppdrag att skriva en bok om Uppenbarelsekyrkan, "Uppenbarelsekyrkan i

Hiigersten - ett skepp pA livets hav" . lnnehallet bester bl a av intervjuer av manniskor som varit och er

verksamma i kyrkan, beskrivning av arkitekturen och glaskonsten i kyrkorummet. Boken redigerades av

Marie Lundholm.,anenge.

Stindagen den 21 november var det boksl5pp i och med AfternoonTea och staffan Alberts blev
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huvudperson diir Christofer Wilson ledde samtalet om boken. Stora salen fVlldes av minga intresserade

som stod i kii fdr att fe boken som de kt pte signerad.

Tredje s6ndagen i Advent 12 december, sjdlva ftidelsedagen, var det festhdgmassa med nyskriven
massmusik av Agneta Sktild. Hegerstens A Cappella, Kammarkdren och Hegerstens ungdomskdr
medverkade.

Ner k6n ringlade fitr vaccinpasskontroll inf6r luciakonserterna kunde de som ville titta pe och fdrundras
tiver den eldshow som det bjtids pi p5 parkeringen. Tvi ftirestiillningar blev det.

Under hOsten genomfdrdes 6ppna visningar av kyrkan en gAng i mAnaden ledda av staffan Alberts. Vid

varje tillfSlle kom ca 50 deltagare.

19 december genomfdrdes ett orgelmarathon for att fira av den gamla orgeln. 17 organister sldt
upp och framftirde (oarvoderade!) ett rikt utbud av orgelmusik. Efteret bjods alla medverkande
pA middag av forsamlingen i lilla salen.

Grondals kulturvecka

Kulturveckan 2021 hade ett lockande och ambiti0st program och trots pandemin st genomfbrde
vi den lite mer nerskalad eftersom publikantalet fick vara htigst 40.

Flera av kviillarna hade jazz pi programmet som Amanda Ginsburg, Christina Gustafsson och
Anders Bergcrantz bland de medverkande. Augustprisbeldnade ittrlattaren Tomas Bannerhed
deltog i ftirfattarsamtal med Gunilla Hedin, och Taizdmiissa blev en stillsam mittpunkt pi veckan.
Nallekonserter och Sm6 och stora-gudstjanst med mycket musik ftir barn och familj. Defta 6r
giorde Tisdagsktiren "Jakten pi den Ibrsvunna psalmskatten", en finurlig och liirorik musikal med
tema psalmer.

Veckan fungerade bra, trots restriktioner {tir antal deltagare och vi ar tacksamma att ha en

generos budget ftr att ordna detta irliga evenemang.

9. Regnb6gsnyckeln - MAngfaldsvisionsarbetet

Mlngfaldsvisionen skickades in ftir godkinnande till kyrkorid och vidare till Regnbegsnyckeln. 2 maj

firade fcirsamlingen sin ftirsta Regnbegsmiissa och mottog Regnbegsnyckeln och diplom fOr certifiering
Gudstjiinsten var livestreamad med flera digitala inslag, ddribland en helsning fr6n biskopen,
regnbagshdlsningar fr:n ftirsamlingsbor och k6rsing.

Mengfaldsarbetet fortsatte under htisten bl a genom att ftirsamlingen via representanter fr5n
medarbetare gick med iStockholms stifts HBTQI-netverk. Vi bOrjade even samarbetet med Stockholm
stift, flera fdrsamlingar i stiftet, EKHO och Equmeniakyrkan infdr Stockholm Pride 2022.
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10. lnternationellt arbete ACT Svenska kyrkan

Det internationella arbetet i Svenska kyrkan Hagersten har huwdsakligen skett genom att lyfta
fram insamlingskampanjerna Fasteaktionen och Julkampanjen vilka drivs av ACT Svenska
kyrkan. Insamlingskampanjema skedde i ftrsamlingens kyrkor och piverkades, som allt annat
under 6ret, av pandemin. Kampanjerna lyftes fram i gudsdiinster och under olika verksamheter.
Pandemin har p&verkat insamlingsarbetet pa ett negatirt siitt. Under hela viren niir gudstjiinster
siindes digitalt hamnade kollektvadjan sist i siindningen med en kod ftir Swish. Tilljulen kunde vi
ha fusiska samlingar (dock med vaccinationsbevis). Hiir sig vi hur insamlade medel 6kade igen.

Fastekampanjen gav: 500kr

ACT Julinsamlingen gav fram till nyir: l7 573kr

ACT upprop ltir katastrofhjiilp till Haiti: 7 413

ACT 6vriga riktade insamlingar: 32 680k

Den sedvanliga insamlingen till det sydafrikanska barnhemmet i Pongola genererade: 7 7l8kr

Under 2020 samlades niirmare 150 000kr in. Se totalt sett ar det en kraftig minskning.

11. Miljoarbetet

Frirsamlingen fortsatte under iret arbetet mot miljtidiplomering, Fas l. I samband med
personalkonferensen iaugusti iignades tid &t att ta fram en milj6vision, miljdpolicy och

rivergripande m6l.

Fdrtroendevalda och anstiillda har ocksi gitt nationell nivis web-utbildning. KyrkorAdet har

d?irtill satt sig in i miljdbalken och delegerat ansvar Itir dess olika delar till tjAnstemAn och
utskott.

12. Kommunikation

Kommunikationsavdelningen (beniimns K framOver) spelade in gudstjiinster och
tacks?igelseandakter ltirsta halviret 2021. Dessa gjordes tillgangliga pi webbplatsen, Facebook

och Youtube. Lunchmusik i Kvarterskyrkan pd kajen och Uppenbarelsekyrkan har spelats in av

respektive ansvarig sjalv och K har varit behjiilplig med att lagga upp pA sociala medier i de fall
det har behdvts. En del konsertema har kdrledare sjiilva producerat och lagt upp.

Afternoon tea med ltirfattaren Ingrid Carlberg spelades in och redigerades.

Frin januari till december hanterades I I 9 videor pi Youtube, varav l5 extemt producerade

konserter-

Webbplatsen

Forsta halveret utarbetades uppliigget inltir Overgingen till Svenska kyrkans webbplattform. Vid
halvirsskiftet startade den nya hemsidan upp. Webbplatsen uppdaterades kontinuerligt,
evenemang publicerades, protokoll frin kyrkor&det laddades upp, ftrutsiittningar att intor 20?2

kunna boka kyrkliga handlingar online via webbplatsen unders0ktes.
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Intraniitet

Struktur utarbetades, dokument laddades upp av K.

Digitala skiirmarna

Pi de digitala anslagstavloma inomhus och ulomhus annonseras evenemang och verksamheter.

I Liljeholmsgallerian har annonsering skett under tvi veckor pi samtliga annonstavlor i gallerian

med 30 visningar per timme - en visning varannan minut, fem sekunder per visning. Annonserna

har lyft "Kyrkovalet 202 I" och "Konfirmation 207112" .

Sociala medier

P& Facebook speglar publicerade in liigg och evenemang pigiende och kommande verksamheter.

Antalet ftljare tikar och ?ir nu uppe l23l st.

Betald annonsering pi Facebook har uppgitt till 23 tillfiillen.

Kyrkovalet 2021

Broschyr med nomineringsgrupper har producerats. Gruppema har fotograferats utanfOr
Uppenbarelsekyrkan eller p6 annat satt bidragit med portratt. Upplaga 30 000 ex.

Kyrkovalet annonserades i Liljeholmsgallerian, pi Facebook, Instagram, battrestadsdel.se och i
lokaltidningen Mifti. Annonseringen i Mitti gjordes tillsammans med Br2innkyrka ftrsamling.

Annonsering

Under terminerna har ltirsamlingen annonserat i den digitala tidningen battrestadsdel.se.
Annonseringen har bestiLtt av tre annonser och en sponsrad redaktionell text per miLnad.

Varje vecka har ftirsamlingen annonserat predikoturema i lokaltidningen Mitti/Sdderort.

Vi har publicerat Wi 2-sidiga uppslag och tv6 1-sidiga annonser i lokaltidningen med information
om verksamheten. Uppslagen ,ades aven ut som PDF pt webbplatsen och utskifter fanns

tillgangliga i kyrkorna ltir dem som missat att spara tidningen.

Konserter annonserades under vinjetten "Musik i HAgersten" i DN och SvD med 56 annonser.

Programbroschyrer

In{tir vtren och hdsten 2021 togs tre broschyrer fram; "Barn i Hiigersten", "Vuret viixande" och
"Musik". Dessa skrevs ut och distribuerades till kyrkoma. Infbr sommaren 202l togs "Sommar i
Hdgersten" fram, skevs ut och distribuerades till kyrkorna. Vi tog Aven fram en broschyr lor
"Dagverksamhet", vilken trycktes upp och skickades ut till kyrkotillhdriga 70 + fttr att na ut till
iildre som saknar Intemetvana. Upplaga ca 4 000.

Vykort

Vykort med enjulhiilsning skickades ut till 70+. Upplaga ca 4 000. Dessa hiilsningar var
uppskattade.

Uppenbarelsekyrkans 60-irsj ubileum
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I samband medjubileet producerade K boken "Uppenbarelsekyrkan Ett skepp p6 livets hav"
tillsammans med Staffan Alberts, priist. Upplaga I 000 exemplar. Boken har distribuerats till
Konstfacks bibliotek, Aspuddens bibliotek, samt 5 exemplar till dvriga bibliotek i niiromridet.
Boken slilj s i kyrkorna.

En utstiillning togs fram. Gamla bilder och beriittelser efterlystes via sociala medier (lnstagram
och Facebook, 2 filmer producerades), hemsida och digitala skeirmar. Arkivet i
Uppenbarelsekyrkan och medarbetare bidrog med bilder och minnen. Dessa scannades in,
printade ut och klistrades upp pi kraftiga skivor, som hiingdes upp i Stora salen.

Digitalt planeringsverktyg

K bdrjade planera och liigga arbetsuppgifter i Teams Planner. Detta molnbaserade projekt- och
planeringsverktyg ersatter det si kallade "lakanet", som var en fusisk planeringskalender i
papper. Med Planner kan vi bland annat se aktuell status pe uppgiftema, liigga in korrekturliinkar,
dela filer och dokument, skicka meddelanden, ringa varandra, ha videomdten och dela skiirm med

varandra. Det er en ftrutsiittning di arbete pi annan or/plats har och kommer att ltirekomma i
varierande grad.

Personalllirfl ndringar

Yvonne Str0mberg gick i pension 30/l I och eftertriiddes av Mattias Rolund. Under 6ret har

Annika Andersson vikarierat ltir Mattias Rolund under ftiriildraledighet, och JockPetter S<innfors

iir anstiilld som extra resurs.

13. Verksamhetsberdttelse HR och centrala funktionen

Under 2021 har vi tillsammans med DraftlT arbetal med GDPR dokumentation liir att se att vi har det pi
plats som lagen kriiver. En registerftirteckning har upprAttats och diverse policydokumenl och rutiner har

tagits fram.

Vi anviinder HogiaSignlT ftir digital signering av anstiillningsavtal och andra intema dokument som

behtiver signeras. Detta nya arbetssett har medfiirt en minskad pappersltirbrukning och s2ikrare processer.

Vi har genomfiirt hiilsounderstikniogar ftir all personal under h6sten 202 | . Det har varit uppskattat frin
personalens sida och samarbetet med GlobenHiilsan (ny liiretagshiilsovird sedan 2021-01-01 ) har fungerat
utmerkt.

14. Fastigheter

14.1 Fastigheter

Fdrsamlingen iiger tre kyrkobyggnader pa en tomtriitt som ags av Siockholms stad, Uppenbarelsekyrkan,

Miilarhiijdens kyrka och Grdndals kyrka. Har egen ftirvaltning och underhall av fastighetema" medan

Kvartenkyrkan pi kajen ltirvaltas av JM AB. Frtn och med sommaren 2021 underhills mark- och

vaixtlighet som omger byggnadema av vaktmasteriet. I samrid med fastighetschef utfiirs ockt en del

fastighetsskdtsel i fiirsamlingens lokaler. Fastighetschef ser ocksi till att uppdatera vird- och



l9

underhallsplan, samt upphandla olika fastighetstanster. Under 2021 fiirdigstiilldes renovering av

entrdplanets toalettgrupp och kiillarplanet i Griindals kyrka, samt driinering och taitskicktsarbeten pa sddra

sidan. Projektverkstaden AB stod ftir renovering av lokalerna och markarbeten genomlirdes av Bergfast
AB. I Miilarh6jdens kyrka monterades ett behdvligl tmpprackc vid koret. 'fill detta har Itipande planerat

underhill och akuta atgarder arbetats med under 6ret. Frirsamlingen har rekvirerat 2 040 tk., i

kyrkoantikvarisk ersattnjng under eret liir fasad och takarbeten i llppenbarelsekyrkan. Arbete ptgir
kontinuerligt ltir en miljdmiissig hillbar utveckling samt energiefl-eklivisering. Miljtiarbetet kannelecknas

av ett medvetet anviindande avjordens resurser, ansvarsfull hAnsyn till klimatet och vaxthuseffeklen samt

kannedom om vtr inverkan pi ekosystenet. Sedan 2021 har forsamlingen startat upp ett bisamhiille vid
Uppenbarelsekyrkan och kunnat erbjuda till stor gladje egenproducerad honung till fijrs1ljning.

14.2 Service

Serviceverksamheten air bemannad med ordinarie vaklmiistare, husvZirdar och husmor, samt extra personal

som bistir kyrkliga handlingar, evenemang, och dvrig verksamhet ftir bide bam och vuxna. Vi strAvar

efter en tydlig struktur gellande arbetsorder och kontinuerlig god dialog med medarbetare och
fiirsamlingsmedlemmar.
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Policy - Idger

Denna policy ersiitter "Policy fttr ersAttning ftir tjiinstgtiring vid liigervistelse iiir
Svenska Kyrkan Hiigersten" antagen av kyrkoridet 2008-02-19.

Syfte och omfattning

Liiger iir en naturlig och uppskattad del av kyrkans verksamhet och denna policy
syftar till att ge rid och tips samt beskriva vilka regler som giiller. Innehillet iir
baserat pi Skatteverkets regler och Iiirsamlingens intention g?illande liigerverksamhet.

Omfattningen avser alla ftirekommande typer av liiger si iiven hemmal[ger.

Administration av ldger

Inftlr liiger ska en liigeransvarig ledare utses och som samordnar och ansvarar Itir
planering tillsammans med dvriga ledare. Planering omfattar ltiljande:

. Overgripande planering och budget
o Finansiering (hur lligret ska betalas). Det kan finnas fonder att s6ka ftir

deltagare.
o Resplan, ftirdmedel, kost och logi
. Sociala aktiviteter
. Risk och s6rbarhetsanalys
. GDPR frigor, policy mot kriinkande s[rbehandling, uppriittande av

arbetstidsschema
. Llgeransvarig meddelar lcineadministrat6r pris pi liigergirdar som kommer att

anvdndas under 6ret

Liigeransvarig har en viktig uppgift i att sammansttilla all viisentlig information kring
liigret till deltagare i form av liigerinbjudan.

dtr
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Arbetstid

F6r varje anstiilld utges kompensation i tid om maximalt l2 timmar per liigerdygn
(inkluderande avresedagen) samt maximalt 8 timmar liir hemresedagen. Denna tid ska
rapporteras i tidredovisningssystemet och ska inrymmas i den anstiilldes normala
irsarbetstid och kan d[rltir enbart uftas i ledighet och selunda inte ersettas i l6n.

Vid planering av resurser liir tjiinstgdring vid liigervistelse miste, enligt
arbetstidslagens krav, ett minimum av ll timmars sammanhiingande dygnsvila samt
36 timmars veckovila respekteras liir samtliga anstiillda ledare sivdl som frivilliga.

Tcxten nedan 2ir hiimtad fr6n Svenska Kvrkans avtal

"Tidsdtgdngenfir ldgerverksamhet ska inrymmas i det genomsnittliga ordinarie
arbelstidsmdtlet inom berciloingsperioden.

Arbelstidslagens bestdmmelser om veckovila samt dygnsvila beaktas

Arbetsgivaren utser en pd lcigret nrirvarande arbetstagare lill kigeransvarig.

Vid barn- och ungdomskiger utses nattansvarig om inte arbetsgivaren beddmer olt
del dr obehdvligt.

Vid annon ltigerverksamhet utses nottansvarig vid behov

Tidernofi)r arbete och dygnsvila ska anges innan kigret pdbdrjas

Fdrkiggning av arbetstid bdr vid behov riven anges i arbetstidsschema eller liknande

Arbetslagarens sammanhtingande dygnsvila kon undanlagsvis uppgd till ninst 9
timmar vidfdrldggning av ordinarie arbetstid under fdrulsdttning atl d),gnsvilan inte

Svenska kyrkan *

.l
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understiger ett genomsni av I I timmar under varie period av 24 timmor und.er
berrikningsperioden.

Fdr fullgjort arbete utdver ordinorie arbetstid utges tidskompensation timme fdr
timme i direh anslutning till ltigrel. Tillfcilliga avvikelser frdn den planerade
dygnsvilan kan ske vid akuta htindelser om arbete beordras eller godk inns i
efterhand. Arbetstagaren kompenseras i dessa fall for varje arbetad timme med 1,5
timme ny ledighet under eller i direkt anslutning till kigret."

Ersiittning

Vid liigervistelse med dvernattning kompenseras tjiinstgdrande personal i enlighet
med kyrkans avtal. I ersiittningen ingir semesterl6n, semesterersiittning, dvertid samt
OB tillagg. F6r pr2ister med oreglerad arbetstid ingir denna ersiittning i avtalad
schabloners?ittning ftir oreglerad arbetstid.

Medfriljande

Fdrsamlingen vill mdjliggrira ftir anstiillda att lita familjemedlemmar medftilja niir
man tjenstgdr pa l?iger som iir pi 5 dygn eller liingre och diir verksamheten se tilleter
Enligt giillande skatteregler iir detta att betrakta som en skattepliktig ldneltirmin Itir
de anstiillda.

Den anstiillde ansvarar ltir att medftiljande vuxen liimnar utdrag ur
belastningsregistret till den anstiilldes niirmast chef'.

Som grund ltir ber?ikning av kostnad och nivi pi kineftirm6nen ligger skatteverkets
regler Nivin faststiills irligen Itir de olika platser dtr liigerverksamhet bedrivs. Se

exempel frin Skatteverket nedan.

f,xempel: fiirmin pi grund av medfiiljande make/maka/partner pi liiger

En anstiilld tar med sig sin make/maka/partner pi en liigervistelse. Resan pigir i fyra
dagar och man dvernattar tre netter pe hotell. Maken/makanipartner jobbar inte ftir
arbetsgivaren och fir inga andra ftirminer. Om hotellrum kostar I 600 kr/natt uppgir

___+_
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Itirminen till 400 kr/natt (1 600 kr x 25 %). Den anstiillda beskattas di Iiir I 200 kr
som indirekt ftirmAn (400 kr x 3 niitter).

Exempel: {tirmfln p& grund av att fler personer fiiljer med pi lSger

En anstiilld tar med sig familjen, make och barn, pi en liigervistelse. Hotellrum fiir en

person kostar 2 000 kr per natt men arbetsgivaren har bekostat ett familjerum ftir 3

000 kr per natt. Fdrminen ltir den anst?illda iir di I 000 kr per natt. Det ar alltid
merkostnaden ftir logi som anses som privat del, dock minst 25 procent av

logikostnaden.

Medftljande make/maka/partner betalar fullt faststiilld pris per dygn
Barn 0- I 7 ir medltiljer gratis

F6rsamlingen stir inte ltir nigra extema kostnader som t ex utflykter, hyra av
utrustning, liftkort mm.

Reseersiittning ingir inte. Om egen bil anviinds ftir liigerbehov utgir milersiinning.

Priser pA liigergirdar 2021:

Oland: 530 kr pp och dygn
Are: 700 k pp och dygn
Stjiirnholm: 716 kr eller 986 kr (det iir olika pris pi lZigerg6rden och slottet) pp och
dygn

Undantag frin ovan
Om medftiljande utliir vissa arbetsuppgifter som verksamheten har behov av bdr
medftiljande vara tillftilligt anstlilld av arbetsgivaren och fE mark-nadsmiissig lcin {iir
sin medverkan. Di kan skatteplikten bortfalla helt eller delvis.
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