Sammanträdesprotokoll
KYRKORÅDET

2020-09-15

Huddinge pastorat

Plats och tid

Kyrkorådsmötet genomfördes digitalt, Zoom kl. 19.00-20.30
Mötet inleddes med en andakt.

Närvarande

Ann-Marie Högberg, ordf.
Benny Upphagen
Margareta Lydén Lövkvist
Britt Björneke
Margareta Hedström, 1:e v ordf
Margareta Forsell
Ewa Alexandersson, 2:e v ordf
Peter Höög
Arnold Boström

Ida Hallström Åsman, kh.

Ersättare

Barbro Bergstedt
Jan Sjögerud t.om. §66
Göran Hallberg
Elisabeth Norberg
Tomas Selin
Mia Burstein

Claes-Johan Bonde
Timo Pesonen
Lars Johansson

Övriga
deltagare

Daniel Friman
Administrativ chef

Therese Törnros
Kanslisekreterare

Utses att justera

Margareta Forsell

Underskrifter

Sekreterare:

Paragrafer 60-74
........................................................

Therese Törnros
Ordförande:

........................................................

Ann-Marie Högberg
Justerare:

........................................................

Margareta Forsell

ANSLAG/BEVIS
Justerat protokoll är tillkännagivet genom anslag.
Organ:
Sammanträdesdatum:
Datum för anslags
uppsättande:
Förvaringsplats för
protokollet:

Kyrkorådet

2020-09-15

Datum för
anslags nedtagande:

2020-09-29

2020-10-20

Arkivet, kyrkoförvaltningen, Huddinge

Underskrift
........................................................

Therese Törnros

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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KYRKORÅDET

2020-09-15

Huddinge pastorat

Kyrkorådet
Diarienummer

2020-09-15

§ 60

sidan

2

P-2020-12

Sammanträdets öppnande, upprop och val av justerare
Kyrkorådets beslut
Kyrkorådet beslutar att godkänna föreslagen dagordning och välja
Margareta Forsell till justerare.

Ärendet
Ordförande Ann-Marie Högberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
Till justerare valdes Margareta Forsell.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sidan 2 av 16
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KYRKORÅDET

2020-09-15

Huddinge pastorat

Kyrkorådet
Arbetsutskottet
Diarienummer

2020-09-15
2020-09-01

§ 61
§ 60

sidan
sidan

3
3

P-2020-108

Inköpspolicy
Kyrkorådets beslut
Kyrkorådet beslutar att fastställa bifogad inköpspolicy för Huddinge pastorat med ändringen:
Gårdar och konferensanläggningar som används i verksamheten bör väljas utifrån pastoratets
miljötänkande.

Ärendet
Till sammanträdet föreligger ett förslag från kyrkoförvaltningen enligt bilaga angående
revidering av inköpspolicy för Huddinge pastorat.
Yrkanden
Ordförande Ann-Marie Högberg (s) föreslår att justera den första punkten under
rubriken Lägerverksamhet till; Gårdar och konferensanläggningar som används i
verksamheten bör väljas utifrån pastoratets miljötänkande.
Ordet ska ändras till ordet bör.
Proposition
Ordförande Ann-Marie Högberg ställer kyrkoförvaltningens förslag mot ordförandes
förslag under proposition och finner att kyrkorådet beslutar att ändra enligt
ordförandes förslag till: Gårdar och konferensanläggningar som används i
verksamheten bör väljas utifrån pastoratets miljötänkande.

Bilagor
•

Inköpspolicy för Huddinge pastorat.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sidan 3 av 16

Sammanträdesprotokoll

KYRKORÅDET

2020-09-15

Huddinge pastorat

Kyrkorådet
Arbetsutskottet
Diarienummer

2020-09-15
2020-09-01

§ 62
§ 61

sidan
sidan

4
4

P-2020-109

Resepolicy
Kyrkorådets beslut
Kyrkorådet beslutar att fastställa bifogad resepolicy för Huddinge pastorat med ändringarna:
•

Ta bort ordet ”gagn” i brödtexten under rubriken Val av färdmedel.

•

I tredje stycket under rubriken Val av färdmedel revidera sista meningen till;
Det mest miljövänliga färdsättet ska i första hand väljas utifrån följande
ordning:

•

Revidera sista punkten under rubriken Beslut för budgeterade resor till;
Utlandsresor för en grupp med mer än tre personer ska beslutas av kyrkorådet.
Osv.

Ärendet
Till sammanträdet föreligger ett förslag från kyrkoförvaltningen enligt bilaga angående
revidering av resepolicy för Huddinge pastorat.
Yrkanden
Ordförande Ann-Marie Högberg (s) föreslår följande ändringar:
•

Ta bort ordet ”gagn” i brödtexten under rubriken Val av färdmedel.

•

I tredje stycket under rubriken Val av färdmedel revidera sista meningen till;
Det mest miljövänliga färdsättet ska i första hand väljas utifrån följande
ordning:

•

Revidera sista punkten under rubriken Beslut för budgeterade resor till;
Utlandsresor för en grupp med mer än tre personer ska beslutas av kyrkorådet.
Osv.

Proposition
Ordförande Ann-Marie Högberg ställer kyrkoförvaltningens förslag mot ordförandes
förslag under proposition och finner att kyrkorådet beslutar att ändra enligt
ordförandes förslag.

Bilagor
•

Resepolicy för Huddinge pastorat

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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2020-09-15

Huddinge pastorat

Kyrkorådet
Arbetsutskottet
Diarienummer

2020-09-15
2020-09-01

§ 63
§ 62

sidan
sidan

5
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P-2020-50

Val av ersättare i kyrkogårdsutskottet
Kyrkorådet beslutar att utse Tomas Selin (c) som ny ersättare i kyrkogårdsutskottet
efter Johan Hedström (c).

Ärendet
Kyrkorådet har att utse en ny ersättare i kyrkogårdsutskottet efter Johan Hedström (c) som
har avlidit.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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KYRKORÅDET

2020-09-15

Huddinge pastorat

Kyrkorådet
Arbetsutskottet
Diarienummer

2020-09-15
2020-09-01

§ 64
§ 64

sidan
sidan

6
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P-2020-16

Remiss lokalförsörjningsplan 2020-2030
Kyrkorådets beslut
Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen till protokollet.

Ärendet
Ett utkast på lokalförsörjningsplan 2020 - 2030 har inkommit från projektgruppen kring arbetet
med att ta fram en lokalförsörjningsplan. I förslaget lämnas förslag till åtgärder och
utvecklingspunkter för pastoratets framtida lokalförsörjningsplanering
Lokalförsörjningsplanen är ett verktyg som ger församlingar och pastorat förutsättningar att
planera sin verksamhet i lokaler som är ändamålsenliga och hållbara. Lokalförsörjningsplanering är
en del av kyrkomötets beslut om Gemensamt ansvar från 2016. Senast den 1 januari 2022 bör varje
församling och pastorat ha en lokalförsörjningsplan. Enligt kyrkoordningen ska alla pastorat och
församlingar som inte ingår i pastorat, ha en lokalförsörjningsplan som är fastställd av
kyrkofullmäktige.
Planeringsperioden ska vara minst 10 år. Lokalförsörjningsplanen omfattar alla verksamheter och
alla byggnader, anläggningar och markobjekt som pastoratet äger, hyr eller arrenderar. Minst vart
fjärde år ska kyrkorådet pröva om lokalförsörjningsplanen behöver ändras. Beslutad
lokalförsörjningsplan ska rapporteras till stiftet för kännedom.
Innan kyrkorådet behandlar ärendet ska synpunkter inhämtats från församlingsråd,
utskott, ledningsgrupp och barnkonsekvensanalysgruppen.
En redovisning av remissvaren behandlas på kyrkorådets sammanträde 2020-10-13.

Delges
Församlingsråd, utskott, ledningsgrupp och barnkonsekvensanalysgruppen.

Bilagor
•

Lokalförsörjningsplan 2020-2030

•

Information inför remiss om lokalförsörjningsplan

•

Frågor inför remissvar

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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2020-09-15

Huddinge pastorat

Kyrkorådet
Arbetsutskottet
Diarienummer

2020-09-15
2020-09-01

§ 65
§ 65

sidan
sidan
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P-2020-10

Verksamhets- och budgetberedning 22 september
Kyrkorådets beslut
Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen till protokollet.

Ärendet
Kyrkorådet kallas till en verksamhets- och budgetberedning 2020-09-22. Observera att
det blir ett digitalt möte via Zoom.
Dagen börjar klockan 9.00 med olika pass om 25 minuter för respektive
församling/förvaltning varav 5 minuter för frågor. Församlingsherde samt ordförande i
församlingsråd respektive kyrkogårdsutskott, fastighetsutskott samt kyrkoförvaltning
lämnar en verksamhetsbeskrivning samt ges möjlighet att föreslå idéer och önskemål om
speciella satsningar de skulle vilja göra framöver.
Schema/planering
Kl. 09.00-09.25

Huddinge församling

Kl. 09.30 – 09.55

Trångsund Skogås församling

Kl. 10.00 – 10.25

Sankt Mikaels församling

Kl. 10.30 – 10.55

Flemingsbergs församling

Kl. 11.00 – 11.25

Kyrkoförvaltningen

Kl. 11.30 – 11.45

Fastighetsförvaltning och investering

Kl. 11.45 – 12.00

Kyrkogårdsförvaltningen

Kl. 12.00 – 12.30

Lunch

Kl. 12.30 – 14.30

Kyrkorådets verksamhet- och budgetberedning

Delges
Ledningsgruppen

Bilagor
•

Kallelse till verksamhets- och budgetberedning 22 september 2020

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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KYRKORÅDET

2020-09-15

Huddinge pastorat

Kyrkorådet
Arbetsutskottet
Diarienummer

2020-09-15
2020-04-21

§ 66
§ 50

sidan
sidan

8
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P-2020-78

Ekonomisk halvårsrapport
Kyrkorådets beslut
Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen till protokollet.

Ärendet
Administrativ chef Daniel Friman redovisade en ekonomisk halvårsrapport och
uppföljning.

Bilagor
•

Ekonomisk halvårsrapport

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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2020-09-15

Huddinge pastorat

Kyrkorådet
Arbetsutskottet
Diarienummer

2020-09-15
2020-09-01

§ 67
§ 67

sidan
sidan
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P-2020-67

Rapport/utvärdering angående verksamheten under
Coronaepidemin
Kyrkorådets beslut
Kyrkorådet beslutar att anteckna rapporten till protokollet.

Ärendet
Kyrkoherde Ida Hallström Åsman redovisade en rapport/utvärdering angående
verksamheten under Coronaepidemin.

Bilagor
•

Rapport/utvärdering angående verksamheten under Coronaepidemin.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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2020-09-15

Huddinge pastorat

Kyrkorådet
Arbetsutskottet
Diarienummer

2020-09-15
2020-09-01

§ 68
§ 68

sidan
sidan
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P-2020-111

Plan för kyrkorådets arbete kring barnkonsekvensanalys
Kyrkorådets beslut
Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen till protokollet.

Ärendet
Till dagens sammanträde redovisades en plan för kyrkorådets arbete med
barnkonsekvensanalyser.

Bilagor
•

Kyrkorådets arbete med BKA, 2020-04-01

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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KYRKORÅDET

2020-09-15

Huddinge pastorat

Kyrkorådet
Arbetsutskottet
Diarienummer

2020-05-15
2020-09-01

§ 69
§ 69

sidan
sidan
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P-2020-128

Dataskyddsförordningens regelverk ang. uppläsning av namn i
gudstjänsten
Kyrkorådets beslut
Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen till protokollet.

Ärendet
Vid kyrkorådets sammanträde den 15 januari 2019 diskuterades frågan kring hur man ska tolka
dataskyddsförordningen regelverk om samtycke när det gäller uppläsning av levande personers
namn i gudstjänsten.
Nu har kyrkoherde Ida Hallström Åsman haft kontakt med jurister på Stockholms stiftskansli som
meddelar att tills frågan är utredd i sin helhet gäller muntligt samtycke.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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KYRKORÅDET

2020-09-15

Huddinge pastorat

Kyrkorådet
Diarienummer

2020-09-15

§ 70

sidan
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P-2020-26

Rapporter
Kyrkorådets beslut
Kyrkorådet beslutar att anteckna rapporten till protokollet.

Ärendet
Jan Sjögerud meddelade att en tyst minut genomfördes på det senaste sammanträdet i
församlingsrådet för Trångsund-Skogås då ledamoten Erik Wiker har avlidit.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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2020-09-15

Huddinge pastorat

Kyrkorådet
Diarienummer

2020-09-15

§ 71

sidan
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P-2020-29

Delgivningar
Kyrkorådets beslut
Kyrkorådet beslutar att anteckna delgivningarna till protokollet.

Ärendet
Delgivningshandlingar
Protokoll
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Protokoll Kyrkofullmäktige 2020-06-02
Protokoll Kyrkogårdsutskottet 2020-02-18
Protokoll, Kyrkogårdsutskottet 2020-04-12
Protokoll, Kyrkogårdsutskottet 2020-05-12
Protokoll Fastighetsutskottet 2020-02-05
Protokoll Fastighetsutskottet 2020-03-24
Protokoll Fastighetsutskottet 2020-05-26
Protokoll, Huddinge församlingsråd 2020-02-18
Protokoll, Huddinge församlingsråd 2020-04-15
Protokoll, Huddinge församlingsråd 2020-05-13
Protokoll, Flemingsbergs församlingsråd 2020-02-25
Protokoll, Flemingsbergs församlingsråd 2020-05-26
Protokoll, Stiftsfullmäktige 2020-06-01
Protokoll Sankt Mikaels församlingsråd 2020-03-03
Protokoll Sankt Mikaels församlingsråd 2020-02-03
Protokoll Trångsund Skogås församling 2020-02-18
Protokoll Trångsund Skogås församling 2020-06-09

Brev/e-post
•
•
•

Underrättelse gällande utdelning för fordran Jamiibora Nordic AB (P-2020-15)
Tack och respons för domkapitlets utfärdande av församlingsinstruktion (P-2020-47)
Ansökan om kyrkounderhållsbidrag och Kyrkoantikvarisk ersättning 2022 (P-2020-105)

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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2020-09-15

Huddinge pastorat

Kyrkorådet
Diarienummer

2020-09-15

§ 72

sidan
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P-2020-30

Delegationsbeslut
Inga delegerande ärenden denna gång.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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2020-09-15

Huddinge pastorat

Kyrkorådet
Arbetsutskottet
Diarienummer

2020-09-15
2020-09-01

§ 73
§ 63

sidan
sidan
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P-2020-90

Beslutsfattande på distans, revidering av kyrkorådets
arbetsordning
Kyrkorådets beslut
•
•

Kyrkorådet avser att inkomma till kyrkofullmäktige förslag för beslut gällande
beslutsfattande på distans för kyrkorådet och församlingsrådens räkning under
reguljära förhållanden.
Kyrkoherden får i uppdrag att till nästa kyrkorådssammanträde 2020-10-13 ta fram
underlag för kyrkorådets förslag till kyrkofullmäktig samt förslag på en reviderad
arbetsordning för kyrkorådet.

Ärendet
Kyrkorådet avser att till Huddinge pastorats kyrkofullmäktige inkomma med förslag på
beslutsfattande på distans för kyrkorådet och församlingsrådens räkning under reguljära
förhållanden.
Kyrkoordningen i 4 kap. 15 a § föreskriver att kyrkofullmäktige beslutar om och i vilken
utsträckning ledamöter (och tjänstgörande ersättare) får delta i kyrkorådets sammanträden på
distans under reguljära förhållanden. Detsamma gäller för församlingsråden med hänvisning till 4
kap. 27 §.
Utifrån dessa beslut kan sedan kyrkorådet och församlingsråden i sina respektive arbetsordningar
reglera detta närmare. För utskotten under kyrkorådet gäller att kyrkorådet beslutar om tillåtelse
med hänvisning till fullmäktiges beslut avseende kyrkorådet och också närmare reglerar detta i
utskottens respektive instruktioner eller motsvarande.
Nu under den rådande pandemin är det kyrkostyrelsens beslut den 26 mars 2020 med riktlinje för
beslutsfattande på distans med ett generellt undantag för fysiskt deltagande som gäller och som kan
tillämpas (se bifogad fil).

Bilagor
•

Kyrkostyrelsens riktlinjer för beslutsfattande under särskilda omständigheter för
organ inom Svenska kyrkan

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Huddinge pastorat

Kyrkorådet
Diarienummer

2020-09-15

§ 74

sidan
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P-2020-21

Övriga frågor
Samordning för pastoratets internationella arbete
Britt Björneke lyfte frågan om samordning för pastoratets internationella arbete. En rapport eller
besök av samordnaren Jerker Ekvall skulle uppskattas för information.
Välkomstgudstjänst för ny kyrkoherde Ida Hallström Åsman
Söndag 27 september välkomnas Ida Hallström Åsman som ny kyrkoherde i Huddinge pastorat.
Gudstjänsten planeras att sändas digitalt för de som inte har möjlighet att delta.
Coronasäkra möten för kyrkorådet
Ordförande Ann-Marie Högberg rådgjorde med kyrkorådet om formerna för kommande
sammanträden med tanke på pandemisituationen. Kyrkorådet bestämde efter diskussion att träffas
fysiskt med Coronasäkra förhållanden och enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det
ska också finnas möjlighet för dem som behöver delta digitalt att göra det via Zoom. Denna
ordning tillämpas vid sammanträdet 2020-10-13 och framöver, om inte nya omständigheter
tillkommer.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sidan 16 av 16

