
 

Sammanträdesprotokoll 2020-11-24 

KYRKORÅDET 
Huddinge pastorat 

Sidan 1 av 20 

Justerarnas signatur Utdragsbestyrkande  

Plats och tid  
Kyrkorådsmötet genomfördes digitalt via Zoom kl. 19.00-21.30. (Ordförande och sekreterare  

på plats i Klockargården). 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 

Claes-Johan Bonde i st f 

      Peter Höög  

Arnold Boström  

 

  

Ida Hallström Åsman,  kh. 

 

   

Ersättare  Barbro Bergstedt 

Jan Sjögerud  

Göran Hallberg 

Elisabeth Norberg  

Tomas Selin  

Mia Burstein  

 

 Timo Pesonen 

Lars Johansson  

 

   

        

        
Övriga 

deltagare 

 Daniel Friman, admin.chef (Zoom) 

Therese Törnros, kansli.sekr 

 BKA gruppen 

§ 96 (Zoom) 

 Jerker Ekvall, förs.herde  

§ 97 (Zoom) 

        Utses att justera  Arnold Boström 

        
Underskrifter  Sekreterare:   

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

Therese Törnros 

 

 
Paragrafer 88-105 

        
  Ordförande:   

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

Ann-Marie Högberg 

 

        
  Justerare:   

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

Arnold Boström 

 

 

       
  

ANSLAG/BEVIS  
     

  Justerat protokoll är tillkännagivet genom anslag. 

Organ: 
 Kyrkorådet 

Sammanträdesdatum:  2020-11-24  

Datum för anslags 

uppsättande: 

 
2020-12-08 

 Datum för  

anslags nedtagande: 2020-12-29 

Förvaringsplats för 

protokollet: 

 
Arkivet, kyrkoförvaltningen, Huddinge 

 

Underskrift 
  

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

Therese Törnros 
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KYRKORÅDET 
Huddinge pastorat 

Sidan 2 av 20 

Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande  

Kyrkorådet 2020-11-24 § 88 sidan 2 

Diarienummer P-2020-12 

Sammanträdets öppnande, upprop och val av justerare 

Kyrkorådets beslut 

Kyrkorådet beslutar att godkänna föreslagen dagordning och välja  

Arnold Boström till justerare. 

 

Ärendet 

Ordförande Ann-Marie Högberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet.  

Till justerare valdes Arnold Boström. 
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KYRKORÅDET 
Huddinge pastorat 

Sidan 3 av 20 

Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande  

Kyrkorådet 2020-11-24 § 89 sidan 3 

Arbetsutskottet 2020-11-10 § 83 sidan 3 

Diarienummer P-2020-141 

Principer återbesättningsprövning 

Kyrkorådets beslut 

Kyrkorådet beslutar om återbesättningar av tjänst med synnerliga skäl, som ska utgå 

ifrån föreslagna kriterier enligt bilaga, dvs att bedömning görs via följande kriterier:  

1. Kyrkoordningens bestämmelser 

2. Församlingsinstruktionens intentioner 

3. Verksamhetsplan 

4. Ett pastoratsövergripande perspektiv 

5. Närhetens, församlingens eller respektive förvaltnings behov 

 

Ärendet 

Kyrkoherde Ida Hallström Åsman redogjorde enligt bilaga vilka principer som bör råda i 

samband med återbesättningar med synnerliga skäl.  

De riktlinjer som getts från kyrkorådet inför budget 2021 utifrån rådande ekonomiska 

situation, är att inte återbesätta tjänster om det inte finns synnerliga skäl.  

Det anses väsentligt att framöver tillsammans ta ansvar för de resurser som finns och ska 

finnas i vårt pastorat. Nu och framåt kommer Huddinge pastorat försättas i situationer att 

medarbetare säger upp sig. Ett arbete kommer att påbörjas för att göra en 

personalplanering som i möjligaste mån ska tillgodose de behov av resurser som kommer 

att finnas framöver, utifrån vad det är att vara kyrka framåt och den verksamhet som ska 

bedrivas. Det arbetet behöver få ta tid och kan också komma att förändras utifrån 

omvärlden och pastoratets förändringar. 

Det ses som väsentligt att ha en god ordning för hur vi ska hantera tjänster som blir 

vakanta på grund av uppsägningar. En god ordning är att ledningsgrupp och kyrkoråd 

tillsammans tar ansvar för att sörja för att den grundläggande uppgiften fullgörs och att 

resurser fördelas på bästa sätt i vårt pastorat. Beslut om återbesättning fattas av 

kyrkorådet. 

 

Bilagor 

• Återbesättningsprövning av tjänst i Huddinge pastorat 2020-11-10 

 

 

 



Sammanträdesprotokoll 2020-11-24 

KYRKORÅDET 
Huddinge pastorat 

Sidan 4 av 20 

Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande  

Kyrkorådet 2020-11-24 § 90 sidan 4 

Arbetsutskottet 2020-11-10 § 84 sidan 4 

Diarienummer P-2020-141 

Återbesättningsprövning pedagogtjänst  

Kyrkorådets beslut 

Kyrkorådet beslutar att tillsvidaretjänsten som pedagog i Huddinge pastorat med 

tjänsteställe Flemingsbergs församling får återbesättas. 

 

Ärendet 

Kyrkoherde Ida Hallström Åsman redogjorde enligt bilaga för den bedömning som har 

gjorts utifrån föreslagna kriterier gällande tillsvidaretjänst som pedagog i Huddinge 

pastorat med tjänsteställe Flemingsbergs församling.  

Nu aktuell tjänst är en tillsvidaretjänst som pedagog i Huddinge pastorat med tjänsteställe 

Flemingsbergs församling. Tjänsten kommer att vara vakant från och med januari 2021. I 

Flemingsberg finns endast en pedagog med ansvar för barn och unga specifikt. Kyrkoråd och 

ledningsgrupp bör tillsammans bedöma eventuell återbesättning för att tillse att den grundläggande 

uppgiften blir utförd. 

 

Mot bakgrund av bedömning utifrån föreslagna kriterier torde det vara ansvarsfullt att återbesätta 

tjänst som pedagog i Huddinge pastorat med tjänsteställe Flemingsbergs församling för att 

säkerställa att utgångspunkterna i Kyrkoordningen, Församlingsinstruktionen, verksamhetsplanen 

säkerställs och att det pastorala och lokala perspektivet tillgodoses. 

 

 

 

 

 

Bilagor 

• Återbesättningsprövning till Kyrkorådet avseende pedagogtjänst i Huddinge pastorat  

2020-11-10 
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KYRKORÅDET 
Huddinge pastorat 

Sidan 5 av 20 

Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande  

Kyrkorådet 2020-11-24 § 91 sidan 5 

Arbetsutskottet 2020-11-10 § 85 sidan 5 

Diarienummer P-2020-43 

Miljödiplomering område varor och tjänster 

Kyrkorådets beslut 

Kyrkorådet beslutar: 

• Att fastställa övergripande mål för området varor och tjänster till följande:  

 

Övergripande mål (oförändrat från fas 2) 

Pastoratet gör kloka och medvetna miljöval vid inköp av produkter och 

tjänster. Genom en upphandlings- och inköpspolicy anpassar och kompletterar 

pastoratet befintliga rutiner ur miljösynpunkt.  

• Att fastställa följande delmål. 

Delmål 1 

Pastoratet ska revidera sin inköpspolicy under år 2020. (detta gjordes på KR 

2020-09-15) 

Delmål 2 

Pastoratet ska se över avtal för städbolag och kontor/produktsleverantör 

utifrån miljö och hållbarhetsperspektiv under år 2020. (detta gjordes i början 

på året) 

Ärendet 

Inför ärendet har en redovisning inkommit från Miljökommittén gällande området varor och 

tjänster. Redovisningen omfattar en nulägesbeskrivning som beskriver vad som  

gjorts hittills under fas 2 och avser läget i slutet av 2018. Vidare föreslås revidering av 

övergripande mål samt delmål.  

 

Miljödiplomeringsarbetet omfattar sju verksamhetsområden i Huddinge pastorat. Vi är 

diplomerade för fas 2 med riktning mot fas 3. Miljökommittén har valt att dela upp redovisningen 

så att vi tar ett område i taget. I modellen för miljödiplomeringsarbetet ingår att kyrkorådet vid 

behov omprövar det övergripande målet och tar fram nya delmål. Antingen ska de befintliga 

delmålen uppdateras till en högre ambitionsnivå, eller så ska helt nya delmål formuleras inför en ny 

fas. Efter att delmålen är beslutade ska miljökommittén ta fram åtgärdsprogram för varje delmål för 

att säkerställa att pastoratet vet hur man ska kunna uppnå målen. Miljökommitténs arbete har 

förekommit kyrkorådets beslut och önskar därför få dessa mål beslutade i efterhand.  

Delges 

Miljökommittén  

Bilagor 

• Miljödiplomering, område varor och tjänster Mk 2020-10-21 
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Kyrkorådet 2020-11-24 § 92 sidan 6 

Arbetsutskottet 2020-11-10 § 86 sidan 6 

Diarienummer P-2020-43 

Miljödiplomering område transporter och kommunikation 

Kyrkorådets beslut 

Kyrkorådet beslutar: 

• Att fastställa övergripande mål för området transporter och kommunikation 

till följande:  

 

Övergripande mål (oförändrat från fas 2) 

Anställda, förtroendevalda och ideella genomför möten, läger och resor på ett 

miljömedvetet sätt där en minskning av miljöbelastningen sker. Huddinge 

pastorat ska värna att vi reser på ett miljövänligt sätt i all verksamhet.  

• Att fastställa följande delmål. 

Delmål 1 

Huddinge pastorat ska under 2024 ha endast eldrivna tjänstefordon. 

Delmål 2 

Under 2021 avskaffas internpostrundan i Huddinge pastorat. 

Delmål 3 

Huddinge pastorat ska revidera sin resepolicy under 2020. (detta gjordes på 

KR 2020-09-15) 

Delmål 4 

Huddinge pastorat ska utvärdera arbetet med laddstolpar vid utgången av år 

2020. (detta beslutades på KR 2019-02-26) 

Ärendet 

Inför ärendet har en redovisning inkommit från Miljökommittén gällande området transporter och 

kommunikation. Redovisningen omfattar en nulägesbeskrivning som beskriver vad som  

gjorts hittills under fas 2 och avser läget i slutet av 2018. Vidare föreslås revidering av 

övergripande mål samt delmål.  

 

Delges 

Miljökommittén  

Bilagor 

• Miljödiplomering, område transporter och kommunikation Mk 2020-10-21 
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Kyrkorådet 2020-11-24 § 93 sidan 7 

Arbetsutskottet 2020-11-10 § 87 sidan 7 

Diarienummer P-2020-43 

Miljödiplomering område kemikalier och avfall 

Kyrkorådets beslut 

Kyrkorådet beslutar: 

• Att fastställa övergripande mål för området kemikalier och avfall till följande:  

 

Övergripande mål (oförändrat från fas 2) 

Huddinge pastorat belastar miljön med så lite avfall som möjligt och har 

minimerat eller ersatt de produkter som är miljöfarliga. 

• Att fastställa följande delmål. 

Delmål 1 

Pastoratet ska under 2021 utbilda aktuell personal kring hanteringen av 

Chemgroups programvara. 

Delmål 2 

Pastoratet ska se över avtalen med leverantör gällande källsortering för att 

säkerställa så att hanteringen fullföljs på ett miljömedvetet sätt. 

Delmål 3 

Huddinge pastorat ska ta fram riktlinjer för alla fyra församlingar gällande 

källsortering för hyresgäster. 

Ärendet 

Inför ärendet har en redovisning inkommit från Miljökommittén gällande området transporter och 

kommunikation. Redovisningen omfattar en nulägesbeskrivning som beskriver vad som  

gjorts hittills under fas 2 och avser läget i slutet av 2018. Vidare föreslås revidering av 

övergripande mål samt delmål.  

 

Delges 

Miljökommittén  

 

 

Bilagor 

• Miljödiplomering, område kemikalier och avfall Mk 2020-10-21 
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Kyrkorådet 2020-11-24 § 94 sidan 8 

Arbetsutskottet 2020-11-10 § 88 sidan 8 

Diarienummer P-2020-142 

Val av representanter till miljödiplomeringssamtal 9 december 

Kyrkorådets beslut 

Kyrkorådet beslutar att utse Barbro Bergstedt (S) och Jennifer Hopper Lind (BorgA) 

att delta på miljödiplomeringssamtalet den 9 december 2020. 

 

 

 

 

Ärendet 

Onsdag den 9 december kl. 9.00-16.00 planeras ett miljödiplomeringssamtal med  

diplomerare utsedda av Stockholms stift. Troligen sker mötet på distans. Önskemål  

finns att två förtroendevalda deltar på mötet tillsammans med miljökommittén och  

andra anställda som är kallade. 

 

 

 

 

 

 

Delges 

Miljökommittén  
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KYRKORÅDET 
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Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande  

Kyrkorådet 2020-11-24 § 95 sidan 9 

Diarienummer P-2020-149 

Hyra S:t Botvidsgården 

Kyrkorådets beslut 

Kyrkorådet beslutar att befria Raftewolds kök & catering AB från hyra under tiden  

1 december 2020 till 31 mars 2021 med förbehåll att denna hyresnivå omedelbart ska 

förhandlas om ifall företaget erhåller andra bidrag som ska kunna täcka upp 

hyreskostnad för den aktuella perioden, eller om förhållandena förändras avsevärt till 

det bättre. 

 

 

 

 

Ärendet 

Entreprenören på S:t Botvidsgården, Raftewolds kök & catering AB, har inkommit med ett mejl 

om att hon inte kommer att ha möjlighet att betala hyran. En redan mycket låg efterfrågan på 

servering för begravningssällskap och övrig serveringsverksamhet, kommer med de nya 

restriktionerna om högst åtta personer som får vara med på begravningar inkl personal, senare 

ändrat till tjugo, att innebära att intäkterna försvinner helt från detta. Redan innan detta besked har 

omsättningen minskat med 80 procent. 

 

Entreprenören har ansökt om statligt omställningsstöd men ännu inte fått besked. 

 

Hyran för S:t Botvidsgården är 25 000 kronor per månad och är betald i god ordning fram till 

november. För att inte tvinga fram en nedläggning föreslås att hyran sätts ned helt t o m  mars 

månad 2021 med följande förbehåll: Om entreprenören erhåller andra bidrag som ska kunna täcka 

upp hyreskostnad för den aktuella perioden, eller om förhållandena förändras avsevärt till det 

bättre, ska hyresnivån för perioden omförhandlas omedelbart. 

 

För pastoratet är det till nytta att det finns verksamhet i S:t Botvidsgården som kan ge service om 

och när efterfrågan uppstår igen. Om verksamheten tvingas till nedläggning uteblir hyresintäkten 

ändå. I detta läge får det betraktas som uteslutet att kunna rekrytera någon annan entreprenör. 

 

 

 

Bilagor 

• Hyresnedsättning för Raftewolds kök & catering AB, S:t Botvidsgården, 2020-11-20 
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Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande  

Kyrkorådet 2020-11-24 § 96 sidan 10 

Arbetsutskottet 2020-11-10 § 89 sidan 9 

Diarienummer P-2020-111 

Barnkonsekvensanalysgruppen informerar om sitt arbete 

Kyrkorådets beslut 

Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen till protokollet. 

 

 

 

 

Ärendet 

Barnkonsekvensanalysgruppen berättade för kyrkorådet om sitt arbete.  

Gruppen består av följande personer; Stina Svan, Thomas Racksäter, Anna Geijer Lindgren  

och Annelie S. Darwich. 
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Kyrkorådet 2020-11-24 § 97 sidan 11 

Arbetsutskottet 2020-11-10 § 90 sidan 10 

Diarienummer P-2020-143 

Jerker Ekvall informerar om det internationella arbetet 

Kyrkorådets beslut 

Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen till protokollet. 

 

 

 

 

Ärendet 

Församlingsherde Jerker Ekvall berättade om det internationella arbetet i Huddinge pastorat  

enligt bilaga. 
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Kyrkorådet 2020-11-24 § 98 sidan 12 

Arbetsutskottet 2020-11-10 § 91 sidan 11 

Diarienummer P-2020-144 

Information angående incident inom begravningsverksamheten 

Kyrkorådets beslut 

Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen till protokollet. 

 

 

 

 

Ärendet 

Kyrkoherde Ida Hallström Åsman informerade kyrkorådet om en incident inom 

begravningsverksamheten. 
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Kyrkorådet 2020-11-24 § 99 sidan 13 

Arbetsutskottet 2020-11-10 § 92 sidan 12 

Diarienummer P-2020-62 

Information från Hela Människans höstmöte den 16 november 

Kyrkorådets beslut 

Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen till protokollet. 

 

 

 

 

Ärendet 

Ordförande Ann-Marie Högberg berättade för kyrkorådet att Hela Människan har  

genomfört sitt höstmöte som skedde digitalt. 

 

Enligt stadgarna ska höstmötet besluta om budgetramar och verksamhetsplan för det kommande 

året samt ge information om verksamheten. De som var ombud till årsstämman i april har fått 

aktuellt material kring budget och verksamhetsplan och en länk till digital enkät att besvara senast 

mötesdagen 16 november kl. 22.00. Den formella delen av höstmötet utgjordes alltså av den 

digitala enkäten medan informationsdelen av höstmötet gick att följa via livesändningen måndagen 

den 16 november kl. 19.00 
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Kyrkorådet 2020-11-24 §100 sidan 14 

Arbetsutskottet 2020-11-10 § 93 sidan 13 

Diarienummer P-2020-76 

Medlemsrapport från år 2019 

Kyrkorådets beslut 

Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen till protokollet. 

 

 

 

 

Ärendet 

Kyrkoherde Ida Hallström Åsman, administrativ chef Daniel Friman och kanslisekreterare Therese 

Törnros redogjorde för pastoratsrapporten kring medlemsstatistik. 

 

Den 27 oktober publicerades pastorat- och församlingsrapporter för 2019. Rapporterna  

ger i text, diagram och tabeller en överblick över statistik från SCB, kyrkobokföringen  

och verksamhetsstatistik som Svenska kyrkans församlingar varje år rapporterar in. 

Pastoratsrapporten samlar uppgifter på pastoratsnivå, vilket ger möjlighet att även följa  

kostnader och vissa nyckeltal för verksamheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagor 

• Pastoratsrapport för Huddinge pastorat 2019 
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Kyrkorådet 2020-11-24 §101 sidan 15 

Arbetsutskottet 2020-11-10 § 94 sidan 14 

Diarienummer P-2020-61 

Diakonipastoralen 

Kyrkorådets beslut 

Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen till protokollet. 

 

 

 

 

Ärendet 

Kyrkoherde Ida Hallström Åsman informerade om arbetet med att ta fram en diakonipastoral.  

Efter samråd med diakonerna i pastoratet önskas vägledning i arbetet. Frågor som ställs till  

både diakonerna och kyrkorådet är följande: 

 

• Varför behöver Huddinge pastorat en diakonipastoral? 

• Ser du/ni ett särskilt behov som diakonipastoralen skulle kunna uppfylla? 

• Om man behöver begränsa innehållet i diakonipastoralen, vilket fokus bör den ha? 

• För vem skriver vi en diakonipastoral? 
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Kyrkorådet 2020-11-24 §102 sidan 16 

Diarienummer P-2020-25 

Rapporter 

Kyrkorådets beslut 

Kyrkorådet beslutar att anteckna rapporterna till protokollet. 

Kyrkoherderapport  

Arbetet i pastoratet med anledning av pandemin 

Fr.o.m. den 24/11 har Regeringskansliet aviserat att allmänna sammankomster och offentliga 

tillställningar med fler än åtta personer förbjuds. I enlighet med de bestämmelserna gav biskoparna 

gemensamma råd och rekommendationer: 

-  Värna den diakonala omsorgen 

-  Fira gudstjänst på de sätt som är möjliga, digitalt eller fysiskt med max 8 personer närvarande 

inklusive medverkande. 

- Ge fortsatt möjlighet till dop, vigsel och begravning, håll kontakt med de som av olika skäl vill 

skjuta upp. 

- Håll kyrkorna öppna, gärna med präst/diakon på plats i möjligaste mån. 

- Låt kyrkklockor ringa vid gudstjänsttid som en maning till bön. 

 

För att inte medverka till smittspridning, pausar Huddinge pastorat samtliga fysiska 

gruppverksamheter, såväl inomhus som utomhus. Vi kommer att fira en gudstjänst varje söndag 

digitalt i vårt pastorat fr.o.m. 22/11. Vi har öppna kyrkor på gudstjänsttid med klockringning, 

enskild bön och ljuständning. Den digitala gudstjänst som firas i vårt pastorat sker enligt följande: 

Domsöndagen- en gemensam digital gudstjänst där flera medarbetare deltog och kyrkorum från 

alla församlingarna fanns med. 1:a advent- Huddinge församling ansvarar för digital gudstjänst . 

2:a advent- Flemingsbergs församling ansvarar för digital gudstjänst. 3:e advent- Sankt Mikaels 

församling ansvarar för digital gudstjänst. 4:e advent- Trångsund- Skogås församling ansvarar för 

digital gudstjänst.  

 

Ansökan om undantag från att fira huvudgudstjänst är gjord till domkapitlet. 

 

Diakonal verksamhet såsom råd och stöd, själavård, diakonimottagning för alla åldrar samt öppna 

kyrkorum är ett viktigt sätt att vara kyrka på just nu. 

 

Vad gäller begravningar har regeringen fattat beslut om ett undantag från 8-gränsen. Undantaget 

innebär att det vid begravningsgudstjänster får samlas upp till 20 personer, exklusive medverkande. 

 

Vi uppmanas arbeta hemifrån i möjligaste mån. Våra arbetsplatser säkerställs så att vi värnar om de 

som behöver arbeta på plats. Vi uppmanas att förskjuta arbetstiden något för att inte åka kollektivt i 

rusningstrafik. Möten sker i huvudsak via Zoom. 

 

Uppföljning av miljö- och hållbarhetsarbetet 

9 december har vi uppföljning av miljö- och hållbarhetsarbetet i Huddinge pastorat. Representanter 

från alla yrkesgrupper, miljökommittén och förtroendevalda deltar. Therese Törnros har gjort en 

film om vårt miljöarbete som kommer att presentera vid detta tillfälle. Det går också att se filmer 

på vår hemsida. 
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Forts. P-2020-25 

 

Reception och växel 

Ett arbete har pågått under hösten avseende reception- och växelfunktion i pastoratet. Då tjänsten 

inte återbesätts, har idén med att ha en växel respektive reception tagits fram samt att verksamheten 

har setts över. Det har utmynnat i en lösning där växelfunktionen kommer att ombesörjas av ett 

callcenter, Core som svarar i telefonen under förmiddagen. Ett arbete pågår av fördelning av 

arbetsuppgifter som kvarstår som främst ombesörjs av kansliet. Vad beträffar receptionsfunktionen 

där idén är att möta församlingsbor, vara en mötesplats, ta emot besök samt skapa förutsättningar 

för gott bemötande kommer en ny sådan att inrättas från 1/1 2021. Mötesplatsen kommer att vara i 

ingång B. Den tidigare receptionen kommer att fungera främst som personalingång. Planeringen 

för den nya mötesplatsen ombesörjs främst av medarbetare i Huddinge församling. 

 

Akka-resultat 

Akka-resultatet redovisas nu i varje arbetsgrupp samt pastoralt utifrån vårt systematiska 

arbetsmiljöarbete. Åtgärder i form av handlingsplaner kommer att upprättas 

 

Rekrytering 

Rekrytering av teknisk förvaltare är påbörjad. Ett ansökningsförfarande har vi haft som inte ledde 

till någon fortsättning. På torsdag kommer därför en ny annons i Kyrkans tidning. 

 

Ida Hallström Åsman 

kyrkoherde 
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Diarienummer P-2020-29 

Delgivningar 

Kyrkorådets beslut 

Kyrkorådet beslutar att anteckna delgivningarna till protokollet. 

Ärendet 

Delgivningshandlingar 

 

Protokoll 

• Protokoll, Valnämnden 2020-10-05 

• Protokoll, Kyrkogårdsutskottet 2020-09-01 

• Protokoll Flemingsbergs församlingsråd 2020-10-05 

• Protokoll fastighetsutskottet 2020-09-10 

• Protokoll Huddinge församlingsråd 2020-09-23 

• Protokoll Sankt Mikaels församlingsråd 2020-09-14 

 

Brev/e-post 

• Antalet röstberättigade inför kyrkovalet 2021. (P-2020-137) 

• Tackbrev till kyrkorådet gällande Erik Wikers bortgång (P-2020-136)  
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Diarienummer P-2020-30 

Delegationsbeslut 

Inga delegerande ärenden denna gång. 
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Diarienummer P-2020-21 

Övriga frågor 

 

Ärendet 

Kyrkorådet uppvaktade Margareta Forsell inför stundande bemärkelsedag med en gåva 

till Mikaelshjälpen.  

 

 


