Sammanträdesprotokoll
KYRKORÅDET

2021-02-09

Huddinge pastorat

Plats och tid

Kyrkorådsmötet genomfördes digitalt via Zoom kl. 19.00-21.00. (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

Claes-Johan Bonde
Timo Pesonen
Liz Trana, adjungerad

Övriga
deltagare

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

Utses att justera

Britt Björneke

Underskrifter

Sekreterare:

Paragrafer 1-16
........................................................

Therese Törnros
Ordförande:

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

Ann-Marie Högberg
Justerare:

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

Britt Björneke

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

Kyrkorådet

2021-02-09

Datum för
anslags nedtagande:

2021-02-23

2021-03-16

Arkivet, kyrkoförvaltningen, Huddinge

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

Therese Törnros
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P-2021-18

Sammanträdets öppnande, upprop och val av justerare
Kyrkorådets beslut
Kyrkorådet beslutar att godkänna föreslagen dagordning med ett tillägg, beslutspunkt
8. Kyrkoantikvarisk ersättning KAE. Till justerare valdes Britt Björneke.

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

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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P-2021-19

Lönerevision 2021
Kyrkorådets beslut
Kyrkorådet beslutar enligt kyrkoherde Ida Hallström Åsmans förslag.

Ärendet
Kyrkoherde Ida Hallström Åsman redovisade arbetet kring årets lönerevision. Lönerevision sker
den 1 april 2021. Den nya lönen blir då retroaktiv från och med den 1 november. Löneutrymmet är
3,5 % 2021 och 1,9 % 2022. Enligt kyrkorådets tidigare beslut 2020-03-17 kommer de präster som
arbetat 5-10 år i pastoratet få en löneökning. Det finns ett antal andra tjänsteinnehavaren som
behöver justeras något eftersom de är felavlönande i grunden.
Lönesättningskriterier i Huddinge pastorat
ANSVAR
• Har ett professionellt förhållningssätt
• Tar ansvar för att lösa uppgifter och åstadkommer resultat
• Använder, förnyar och utvecklar yrkeskunskaper
• Tar till sig omvärldsinformation som är relevant för den egna professionen.
• Arbetar för att vara en god företrädare för Svenska kyrkan
• Arbetar utifrån vår värdegrund
BIDRAR TILL VERKSAMHETENS MÅL OCH UTVECKLING
• Intresse för verksamhetens mål och utveckling – medverkar, tillför och deltar
• Nyfiken på att lära nytt, tänka nytt, anta nya utmaningar (ex nya arbetssätt) och aktivt
Delta i utvecklingen av befintlig verksamhet
• Ser möjligheter, tar initiativ – kommer med egna förslag till lösningar /förbättringar
UPPFYLLELSE PERSONLIGA MÅL OCH UTMANINGAR
• Uppnår förväntade mål och utmaningar
• Omsätter mål och planer till handling
• Följer upp och utvärderar måluppfyllelse
SAMARBETE
• Har förmåga att genom kommunikation och interaktion arbeta i eller leda en grupp mot
gemensamma mål.
• Förmåga att genomföra arbetsuppgifter tillsammans med kollegor och chefer
• Delar med sig av kunskaper och visar förståelse för hur olika kompetenser kompletterar varandra
och leder arbetet framåt.
• Visar gott bemötande
• Möter individ och grupp utifrån deras specifika förutsättning och behov
• Hanterar meningsskiljaktigheter och konflikter konstruktivt
BIDRAR TILL GOD ARBETSMILJÖ
• Bidrar till arbetsgruppens professionella och sociala gemenskap och utveckling
• Visar respekt mot andra
• Bidrar till en uppmuntrande och inkluderande arbetsplatskultur
Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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P-2021-20

Tidplan för bokslutsarbete samt verksamhetsplan och budget
Kyrkorådets beslut
Kyrkorådet beslutar att fastställa tidplan för bokslutsarbetet samt verksamhetsplan och
budget enligt bilaga.

Ärendet
Administrativ chef Daniel Friman redovisades tidplan för bokslutsarbete, verksamhetsplan och
budget enligt bilaga.

Delges
Ledningsgruppen

Bilaga
•

Tidplan för 2020 års bokslutsarbetet, 2022 års verksamhetsplanering 2022 års
budgetarbetet, budgetramar för år 2022, flerårsprognos 2023-2026.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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P-2021-21

Sammanträdesdatum för nyvalt kyrkoråd efter kyrkovalet
Kyrkorådets beslut
Kyrkorådet beslutar att det nyvalda kyrkorådet sammanträder tisdag 21 december
kl. 19.00 i Klockargården, Huddinge.

Ärendet
Det nyvalda kyrkofullmäktige sammanträder den 7 december 2021. Arbetsutskottet
föreslår därför att det nyvalda kyrkorådet har sitt första sammanträde för
mandatperioden tisdag den 21 december 2021 kl. 19.00 i Klockargården, Huddinge.
.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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P-2021-39

Adjungera en ersättare för Jan Sjögerud (S)
Kyrkorådets beslut
Kyrkorådet beslutar att adjungera Liz Trana (S) till kyrkorådets kommande
sammanträden.

Ärendet
Ordförande Ann-Marie Högberg meddelade att jan Sjögerud har avsagt sig uppdraget i kyrkorådet
på grund av flytt. Vid kyrkofullmäktiges sammanträde 25 maj förväntas en ny ersättare att väljas.
Fram till dess föreslås Liz Trana (S) att adjungeras till kyrkorådets kommande sammanträden.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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P-2021-40

Kyrkoantikvarisk ersättning, KAE
Kyrkorådets beslut
Kyrkorådet beslutar att komplettera sin ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning enligt
bilaga.

Ärendet
Administrativ chef Daniel Friman avser att komplettera redan inlämnade ansökningar angående
kyrkoantikvarisk ersättning. Det gäller fem ansökningar som avser projekteringar och
återställningar som behöver göras av Huddinge kyrka, Maria kyrkan samt Vårby Gårds kyrka.
-

Projektering exteriör Huddinge kyrka
Återställning av korfönster Huddinge kyrka
Projektering fönster Mariakyrkan i Skogås
Projektering Vårby Gårds kyrkas skärmtak av betong
Renovering av fönster Vårby Gårds kyrka

Bilaga
•

Kyrkoantikvarisk ersättning 2020

Justerarnas signaturer
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P-2021-22

Kyrkorådets konferens med ledningsgruppen lördag 13 februari
Kyrkorådets beslut
Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen till protokollet.

Ärendet
Ordförande Ann-Marie Högberg och kyrkoherde Ida Hallström Åsman redovisade programmet
för kyrkorådets digitala konferens med ledningsgruppen lördag 13 februari kl. 9.00-15.00.

Bilaga
•

Kallelse till kyrkorådets konferens med ledningsgruppen 13 februari 2021.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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P-2021-23

Plan för framtagande av verksamhetsuppföljning

Kyrkorådets beslut
Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen till protokollet.

Ärendet
Kanslisekreterare Therese Törnros redovisade planen för framtagande av
verksamhetsuppföljning.

Bilaga
•

Plan för framtagande av verksamhetsuppföljningen 2020

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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P-2021-24

Plan för framtagande av diakonipastoral

Kyrkorådets beslut
Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen till protokollet.

Ärendet
Kyrkoherde Ida Hallström Åsman presenterade enligt bilaga plan för framtagande av
diakonipastoral.

Bilaga
•

Information angående pastoratets arbete med framtagande av diakonipastoral

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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P-2021-25

Rapport Presidiekonferens
Kyrkorådets beslut
Kyrkorådet beslutar att anteckna rapporten till protokollet.

Ärendet
Ordförande Ann-Marie Högberg rapporterade kring innehållet på årets presidiedagar som
genomfördes digitalt. Man fick välja någon av följande datum för att delta: 28 januari, 2 februari
och 3 februari. Målgrupp för träffarna är, kyrkorådets ordförande, vice ordförande,
kyrkofullmäktiges ordförande och kyrkoherde.
Temat för presidiekonferensen var "Kyrka i nytt landskap".
Innehållet från konferensen var följande:
•
•
•
•
•
•
•

Med utgångspunkt i sin forskning och i ljuset av pandemin talade biskop Andreas
Holmberg om vikten av att tala både sant och tala hoppfullt om Svenska kyrkans framtid.
Vad innebär det nya landskapet för Svenska kyrkans identitet, roll och uppgift i en ny tid?
Beslut som fattats i kyrkomötet hösten 2020.
Beslut som fattats i stiftsstyrelse och stiftsfullmäktige.
Nytt beslutsstödsystem möjligt att använda för stiftets församlingar.
Kyrkoval 2021.
Ny lokalförsörjningsplan.
Projektet kring S:t Jakobs kyrka.

Justerarnas signaturer
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P-2021-26

Enkätundersökning för att kartlägga IT-lösningar och
administrativa system
Kyrkorådets beslut
Kyrkorådet beslutar att anteckna rapporten till protokollet.

Ärendet
Administrativ chef Daniel Friman redovisade föreslaget enkätsvar gällande kartläggning av
IT-lösningar och administrativa system. Vill man ta del av enkätsvaret i sin helhet kontakta
kanslisekreterare Therese Törnros.
Kyrkostyrelsen har i samarbete med stiften fått i uppdrag av Kyrkomötet att genomföra en
kartläggning av var församlingar och pastorat befinner sig i nuvarande planer för sina IT-lösningar
och administrativa system. För att genomföra denna kartläggning har en enkät skapats.
Enkäten ställer frågor om befintliga IT-stöd samt planer för både kärnverksamhet och
administrativa funktioner såsom ekonomi, lön, kommunikation, dokumentation och IT-säkerhet.
Sista datum för att besvara enkäten är 15 februari.

Justerarnas signaturer
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P-2021-41

Kyrkoherderapport
Kyrkorådets beslut
Kyrkorådet beslutar att anteckna rapporten till protokollet.

Kyrkoherderapport
Kyrkoherderapport till kyrkorådet 2021-02-09
*Lättnader på restriktioner för barn och unga har lett till att fr.o.m. v. 9 kommer Huddinge pastorat
börja med verksamheter utomhus barn och unga i mindre grupper enligt rekommendation från det
lokala smittskyddet.
*Vad gäller gudstjänster har Huddinge pastorat en digital gudstjänst i pastoratet varje söndag.
Kyrkorummen är öppna för bön och ljuständning under gudstjänsttid. Fr.o.m. påsk planeras att ha
gudstjänst i Mariakyrkan under skärtorsdag, långfredag och påskdag som också kommer att sändas
digitalt. I övriga församlingar sker andakter och gestaltning av påsken digitalt.
*I församlingar provas nu exempelvis bibelstudier, andakter, barnstunder digitalt.
*Vi arbetar med resultaten från Akka för att få fram handlingsplaner både lokalt och pastoralt.
Tanken är att Akka nu kommer att tillämpas vartannat år framgent.
*Vad gäller diakonala insatser delas matkassar ut, och trycket på enskilda samtal är stort.
*Rekrytering fortsätter av teknisk förvaltare för pastoratet samt pedagog med tjänsteställe
Flemingsbergs församling.
*En satsning på utbildning för personalen i pastoratet görs nu under våren kring idealitet och
hållbar utveckling.
*Präst- och diakonkonvent äger rum i mars där temat är själavård. Religionsfilosof Jonna
Bornemark föreläser.
Ida Hallström Åsman
Kyrkoherde

Justerarnas signaturer
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P-2021-42

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

Rapport från kyrkogårdsutskottet
Ordförande Göran Hallberg rapporterade om att man på senaste sammanträdet diskuterade bland
annat möjligheten att genomföra digitala möten under reguljära förhållanden samt om
verksamheten på S:t Botvidsgården, och på vilket sätt den har påverkats under pandemin.

Rapport från Huddinges församlingsråd
Ordförande Margareta Lydén Lövkvist berättade att receptionen har flyttats i Klockargården till
den stora entrén.

Justerarnas signaturer
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P-2021-43

Delgivningar
Kyrkorådets beslut
Kyrkorådet beslutar att anteckna delgivningarna till protokollet.

Ärendet
Delgivningshandlingar

Protokoll
• Protokoll, Valnämnden 2020-11-30
• Protokoll, Valnämnden 2021-01-18
• Protokoll, fastighetsutskottet 2020-11-17
• Protokoll, Flemingsbergs församling 2020-12-07
• Protokoll, Huddinge församling 2020-12-08
Brev/e-post
• Tackbrev för bidrag till ACT P-2021-3:1-3
• Brev angående stiftsdag i rörelse P-2021-29
• Enkätundersökning för att kartlägga IT-lösningar och administrativa system P-2021-26
• Enkätsvar från förtroendevalda angående Corona och stöd P-2021-31

Justerarnas signaturer
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Delegationsbeslut
Inga delegerande ärenden denna gång.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sidan 16 av 17

Sammanträdesprotokoll

KYRKORÅDET

2021-02-09

Huddinge pastorat

Kyrkorådet
Diarienummer

2021-02-09

§ 16

sidan

17

P-2021-27

Övriga frågor
Ärendet
Kyrkorådets ordförande Ann-Marie meddelade att vid kyrkorådets nästa sammanträde
2021-03-09 kommer rådet att fortsätta sin påbörjade miljöutbildning.
Sammanträdet startar därför kl. 18.30 med miljöutbildning cirka 1 timme. Därefter
kommer de föraviserade ärendena.

Justerarnas signaturer
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