Sammanträdesprotokoll
KYRKORÅDET

2020-12-15

Huddinge pastorat

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
Peter Höög
Arnold Boström

Ida Hallström Åsman, kh.

Ersättare

Barbro Bergstedt
Göran Hallberg
Elisabeth Norberg
Tomas Selin
Mia Burstein

Claes-Johan Bonde
Timo Pesonen
Lars Johansson

Övriga
deltagare

Daniel Friman, admin.chef
Therese Törnros, kansli.sekr

Utses att justera

Benny Upphagen

Underskrifter

Sekreterare:

Paragrafer 106-119
........................................................

Therese Törnros
Ordförande:

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

Ann-Marie Högberg
Justerare:

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

Benny Upphagen

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

Kyrkorådet

2020-12-15

Datum för
anslags nedtagande:

2020-12-29

2021-01-19

Arkivet, kyrkoförvaltningen, Huddinge

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

Therese Törnros

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdets öppnande, upprop och val av justerare
Kyrkorådets beslut
Kyrkorådet beslutar att godkänna föreslagen dagordning och välja
Benny Upphagen till justerare.

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

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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P-2020-111

Kyrkorådets BKA ärenden 2021
Kyrkorådets beslut
Kyrkorådet beslutar enligt kyrkoherde Ida Hallström Åsmans förslag att en BKA ska
genomföras för följande ärenden under 2021.
• Verksamhetsplan och budget
• Diakonipastoral
• Miljödiplomeringens mål och delmål
• Särskilda fastighetsrenoveringar mm som berör barn
• Lokalförsörjningsplanens åtgärder
• Återbesättningsprövningar
• Kyrkogårdsutskottets särskilda ärenden som berör barn

Ärendet
Kyrkoherde Ida Hallström Åsman föreslår kyrkorådet att besluta om vilka ärenden under
2021 som en barnkonsekvensanalys ska genomföras.
Kyrkomötet beslutade 2012 om förändringar i kyrkoordningen som innebär att Svenska
kyrkan ska genomföra barnkonsekvensanalyser, BKA, inför beslut. Det gäller i
församlingar, pastorat, stift och på den nationella nivån. Beslutet trädde i kraft den 1
januari 2013.

Delges
Barnkonsekvensanalysgruppen

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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P-2020-90

Beslut på distans
Kyrkorådets beslut
Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen till protokollet.

Ärendet
Kyrkofullmäktige beslutade 2020-11-10 att deltagande på distans får ske för kyrkorådet i enlighet
med kyrkoordningen 4 kap 15a § och för församlingsråden i enlighet med kyrkoordningen 4 kap
27§ samt för valnämnden med hänvisning till kyrkoordningen 3 kap 17 §.
Varje organ som avser att använda möjligheten med deltagande på distans enligt kyrkofullmäktiges
beslut ska införa detta i sin arbetsordning.
Om en revidering av församlingsrådets arbetsordning görs ska den diarieföras samt lämnas till
kyrkorådet för delgivning.
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.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Stiftsdag 8 maj 2021
Kyrkorådets beslut
Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen till protokollet.

Ärendet
I början av sommaren bjöd biskop Andreas in till stiftsmöte lördag 8 maj 2021. På grund av
corona-pandemin kommer denna dag bli en “Stiftsdag i rörelse” och äga rum lokalt och parallellt i
Stockholms stifts församlingar. Förhoppningen är att vi ska få dela glädje och hopp och stärka
upplevelsen av att vi är många som tillsammans är Stockholms stift. Temat för stiftsdagen är
biskop Andreas valspråk: Bli kvar i min kärlek - Johannesevangeliet 15:9.
Under Stiftsdag i rörelse kommer vi på olika sätt reflektera över vad det Jesus-ordet kan innebära
för oss i våra församlingar och våra liv. Stiftsdag i rörelse kommer ta form som parallella
vandringar i stiftets församlingar och pastorat. Ett gemensamt material att följa under dagen
kommer att finnas tillgängligt men varje församling kommer också ha stor möjlighet att fritt
utforma aktiviteter utifrån sina lokala förutsättningar.
Dagen startar med en digital sändning under ledning biskop Andreas från St. Jakobs kyrka som
alla församlingar kan följa. Förhoppningen är att församlingsengagerade i alla åldrar och av
olika slag ska kunna delta i Stiftsdag i rörelse.
Programmet för Stiftsdag i rörelse kommer utvecklas steg för steg. Mer information kommer.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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P-2020-59

Information angående beslut verksamhetsbidrag
Kyrkorådets beslut
Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen till protokollet.

Ärendet
Stiftsstyrelsen har under senare år fördelat cirka 20 mkr. per år i verksamhets-, organisationsoch projektbidrag. Stiftsstyrelsen har under 2019 beslutat att upphöra med fördelning av bidrag
i formen projektbidrag. Stiftsstyrelsen har också under 2019 beslutat att de bidrag som beviljas
under 2020 enbart kommer att beviljas för ett år framåt, d.v.s. för år 2021, då detta ger en
möjlighet att arbeta fram en mer långsiktig modell för Stockholms stifts bidragssystem.
Ansökningarna har behandlats av berörd personal vid stiftskansliet. Förslaget till fördelning efter
beredning bygger på att 2021 är ett mellanår då en princip för stiftets verksamhets- och
organisationsbidrag kommer att arbetas fram. Tre kriterier har styrt förslaget till fördelning:
•
•
•

Inga ansökningar av verksamhets- eller organisationsbidrag beviljas för år 2021 om de inte
varit beviljade bidrag också för år 2020.
Församlingar/organisationer som erhållit bidrag 2020 erhåller också bidrag 2021, om de har
ansökt om det.
Församlingar/organisationer som ansökt om bidrag för 2021 erhåller 85% av den summa de
erhöll som bidrag 2020.

Bilaga
•

P-2020-59 Fördelning av verksamhets- och organisationsbidrag för 2021

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Kyrkovalet 19 september 2021
Kyrkorådets beslut
Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen till protokollet.

Ärendet
Kanslisekreterare Therese Törnros redovisade enligt bilaga arbetet med att förbereda kyrkovalet
som sker den 19 september 2021.

Bilaga
•

Information om kyrkovalet 2020-12-07

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Utvärdering laddstolpar
Kyrkorådets beslut
Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen till protokollet.

Ärendet
Administrativ chef Daniel Friman redogjorde enligt bilaga bakgrund och status för Huddinge
pastorats laddstolpar.

Bilaga
•

Bakgrund och Status Laddstolpar

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Ekonomiuppföljning per 2020-11-30
Kyrkorådets beslut
Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen till protokollet.

Ärendet
Administrativ chef Daniel Friman redogjorde enligt bilaga en ekonomisk rapport
per 2020-11-30.

Bilaga
•

Uppföljning Nov 2020-11-30

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Kyrkoherderapport
Kyrkorådets beslut
Kyrkorådet beslutar att anteckna rapporten till protokollet.

Kyrkoherderapport
Kyrkoherderapport till kyrkorådet 2020-12-15
Gudstjänster och verksamhet
Fram till 10 januari kommer pastoratet att fira gudstjänster och andakter digitalt på grund av
rådande restriktioner. Minnesstunder och dopkaffen pausas till 28 februari. Kyrkorummen är öppna
under gudstjänsttid för enskild bön och ljuständning. Matkassar kommer att delas ut. Samtal med
präst och diakon är tillgängliga. Digitala hälsningar och verksamhet sker digitalt med barn,
ungdomar och skolor. Adventskalendrar och konserter finns att ta del av på sociala medier.
Samarbete med Huddinge kulturförening och Huddinge kommun har genererat en julhälsning med
ord och musik inför fjärde advent. Samarbete med Huddinge kommun och polisen har möjliggjort
närvaro under jullovet i Flemingsberg. Pastoratsövergripande diakonal hjälp pågår till barnfamiljer
och ensamstående föräldrar. En extern budskapsannons kommer att finnas i tidningen Mitt i inför
julhelgen.
Reception och växel
Växelfunktionen kommer att fr.o.m. 1 januari att ersättas med callcentret Core. Växeln kommer att
vara öppen 9.00-12.00 samt 13.00-14.00. Därefter kommer det att vara en telefonsvarare.
När det gäller receptionen kommer den att upphöra. Istället kommer det finnas en mötesplats i
Klockargården med information, till viss del bemanning, kaffe, fairtradeskåp, tillhandahållande av
parkeringsbiljetter etcetera. För närvarande utreds vad som kommer att behöva göras på kort och
lång sikt för att lokalen i Klockargården ska vara ändamålsenlig som mötesplats. Kontinuerlig
uppföljning och utvärdering kommer att ske då arbetsuppgifter fördelas och hanteras av
medarbetare i Klockargården.
Lönerevision
Det blir inget lönepåslag för 2020, som kompensation får man 1500 som är skattepliktig och
pensionsgrundande. Lönerevision sker den 1 april 2021. Den nya lönen blir retroaktiv från och med
den 1 november 2020. Löneutrymmet är 3,5% 2021. 2022 är löneutrymmet 1,9%.
Ida Hallström Åsman
Kyrkoherde

Justerarnas signaturer
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Rapporter från utskott och församlingsråd
Kyrkorådets beslut
Kyrkorådet beslutar att anteckna rapporterna till protokollet.

Rapport från fastighetsutskottet
Fastighetsutskottets ordförande Benny Upphagen berättade att vid utskottets senaste möte deltog
byggantikvarie Hanna Domfors gällande kommande KAE projekt.

Rapport från Flemingsbergs församlingsråd
Ordförande Barbro Bergstedt rapporterade om sitt deltagande i miljödiplomeringssamtalet som
skedde den 9 december. Huddinge pastorat är nu godkända för fas 3 diplomering.

Rapport från kyrkogårdsutskottet
Ordförande Göran Hallberg informerade att Margareta Wallberg är tillsvidare vik. kyrkogårdschef.

Rapport från Huddinges församlingsråd
Ordförande Margareta Lydén Lövkvist berättade om församlingens arbete kring insamling för
ACT- ”Rädda skogen för livets skull”.

Justerarnas signaturer
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Delgivningar
Kyrkorådets beslut
Kyrkorådet beslutar att anteckna delgivningarna till protokollet.

Ärendet
Delgivningshandlingar

Protokoll
•
•
•
•

Protokoll, Kyrkogårdsutskottet 2020-11-03
Protokoll Stiftsfullmäktige 2020-11-09
Protokoll Domkapitlet 2020-10-14
Fördelning av verksamhets- och organisationsbidrag för 2021 P-2020-59

Brev/e-post
•
•
•

Mentorskap för kyrkoherdar P-2020-136
Tackkort från Margareta Forsell P-2020-136
Tackkort från Anne-Marie Annell P-2020-136

Justerarnas signaturer
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Delegationsbeslut
Inga delegerande ärenden denna gång.

Justerarnas signaturer
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Miljöutbildning
Kyrkorådets beslut
Kyrkorådet beslutade att anteckna till protokollet att kyrkorådet denna dag genomgick
den digitala miljöutbildningen del1-3.

Ärendet
Syftet med miljöutbildningen är att ge anställda och förtroendevalda inom Svenska
kyrkan en gemensam förståelse för vår tids miljöutmaningar och hur de kopplar till
Svenska kyrkans verksamhet och identitet. Utbildningen spänner över både teologi och
praktik.
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Övriga frågor
Ärendet
Kyrkorådets ordförande Ann-Marie avslutade mötet och tackade alla för året som har
gått. Vidare riktas ett särskilt tack till alla medarbetare för deras insatser som har varit
särskilt utmanande i pandemitider.
Kyrkorådet tackar även för den utsända gåvan som har skickats till alla
förtroendevalda – Barnens bästa bibel av Sören Dalevi och Marcus-Gunnar Pettersson.
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