Sammanträdesprotokoll
KYRKORÅDET

2021-03-09

Huddinge pastorat

Plats och tid

Kyrkorådsmötet genomfördes digitalt via Zoom kl. 18.30-20.45. (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
Mia Burstein i st. f
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

Övriga
deltagare

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

Utses att justera

Margareta Lydén Lövkvist

Underskrifter

Sekreterare:

Paragrafer 17-35
........................................................

Therese Törnros
Ordförande:

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

Ann-Marie Högberg
Justerare:

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

Margareta Lydén Lövkvist

ANSLAG/BEVIS
Justerat protokoll är tillkännagivet genom anslag.
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Datum för
anslags nedtagande:
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Arkivet, kyrkoförvaltningen, Huddinge
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........................................................

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 7. Utdelning av matkassar i Huddinge församling. Till justerare
valdes Margareta Lydén Lövkvist.

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

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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P-2021-48

Årsredovisning 2020, Huddinge kyrkliga Samfond
Kyrkorådets beslut
Kyrkorådet beslutar att godkänna upprättad årsredovisning 2020 för Stiftelsen
Huddinge kyrkliga Samfond och överlämna årsredovisningen till revision för
granskning.

Ärendet
Till sammanträdet föreligger upprättat förslag till årsredovisning för Stiftelsen Huddinge kyrkliga
Samfond. Stiftelsens förmögenhet och tillgångar förvaltas av kyrkorådet. Kyrkorådet fungerar som
stiftelsens styrelse. Stiftelsen är inte bokföringsskyldig enligt bokföringslagen. Räkenskaperna
skall dock avslutas med ett förenklat bokslut med resultat- och balansräkning.
Årsredovisningen skall undertecknas av minst hälften av kyrkorådets ledamöter.

Bilagor
•

Årsredovisning 2020, stiftelsen Huddinge kyrkliga Samfond

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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P-2021-49

Årsredovisning 2020, Schreuders stiftelse
Kyrkorådets beslut
Kyrkorådet beslutar att godkänna upprättad årsredovisning 2020 för Schreuders
stiftelse och överlämna årsredovisningen till revision för granskning.

Ärendet
Stiftelsens förmögenhet och tillgångar förvaltas av kyrkorådet. Kyrkorådet fungerar
som stiftelsens styrelse. I Stiftelselagens mening tillhör Schreuders stiftelse gruppen
redovisningsskyldiga stiftelser för vilkas endast krävs en årssammanställning av
räkenskaperna vilket kan beskrivas som en typ av förenklat bokslut med resultat- och
balansräkning. Årsredovisningen skall undertecknas av minst hälften av kyrkorådets
ledamöter.

Bilagor
•

Årsredovisning 2020, Schreuders stiftelse

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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P-2021-50

Rapporter verksamhetsbidrag
Kyrkorådets beslut
Kyrkorådet beslutar att godkänna verksamhetsrapporterna/ utvärderingarna.

Ärendet
Efter avslutad verksamhet (eller period när verksamheten fått bidrag) eller avslutat
projekt ska en utvärdering genomföras och lämnas till stiftsstyrelsen senast 31 mars
nästkommande år. Sjukhuskyrkan, häktet och Beateberg redovisas med kort
verksamhetsberättelse och ekonomiskt utfall.
Verksamhetsbidragen för 2022 ges för enbart ett år. Sista ansökningsdag är den
30 april 2021.

.

Bilagor
•
•
•

Utvärdering verksamhetsbidrag Häktet Huddinge/Flemingsberg
Utvärdering verksamhetsbidrag Sjukhuskyrkan
Utvärdering verksamhetsbidrag Beateberg

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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P-2021-51

Val av ombud, Hela Människan
Kyrkorådets beslut
Kyrkorådet beslutar att utse följande ombud till Hela Människan:
Eva Nilsson
Margareta Hedström
Benny Upphagen
Eva Kodrou
Jennifer Lind
Barbro Bergstedt

Ärendet
Hela Människan håller sin årsstämma måndag 19 april. Som huvudman ska man utse
ombud till årsstämman enligt stadgarna.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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P-2021-54

Förstudie prästgårdsmarken antagande av offert
Kyrkorådets beslut
Kyrkorådet beslutar att anta offerten med syftet att genom förstudien få underlag för
ställningstagande till mest fördelaktiga sätt för pastoratet att utveckla fastigheten.

Ärendet
Måndagen den 22 februari träffade kyrkorådets ordförande Ann-Marie Högberg och förste vice
ordförande Margareta Hedström, kyrkoherde Ida Hallström Åsman samt administrativ chef Daniel
Friman Kyrkans Fastighetssamverkan Stockholm AB (KFS AB) för ett samtal kring
prästgårdsmarkens framtid. Mötet skedde digitalt.
Till dagens sammanträde presenterades en offert gällande fastigheten Tombergaskolan 13 i
Huddinge kommun. Pastoratet önskar utreda förutsättningarna och möjligheter till exploatering av
fastigheten genom att bygga, äga och förvalta senior/vårdboende, d.v.s. hyresrätter. Inom
fastigheten ligger Pastoratets prästgård som används som diakonalt centrum och ska helst bevaras
och integreras i projektet.

Bilaga
•
•

210222 Konsultavtal GK Förstudie Tomtbergaskolan
Kyrkans fastighetssamverkan Huddinge

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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P-2021-57

Övervakningskameror för ökad trygghet i Flemingsberg
Kyrkorådets beslut
Kyrkorådet beslutar att tillåta Huddinge kommun att sätta upp kameror på
Flemingsbergs kyrkas fasad, där kommunen ansvarar för alla kostnader och att alla
regelverk för hänsyn till den personliga integriteten följs. Pastoratet ska ges möjlighet
att ompröva placeringen inom två år.

Ärendet
Säkerhetssektionen på kommunstyrelsens förvaltning har i uppdrag att arbeta brottsförebyggande i
Flemingsberg. Frågorna har diskuterats vid tidigare tillfällen med Flemingsbergs församling.
Kommande kamerainstallation i Flemingsberg är en komplex verkstad. Kommunen har fått
tillstånd att från Datainspektionen IMY att göra detta. Kamerainstallationen planeras ske under
detta år. För att sätta upp kameror behöver kommunen gräva fiber vilket kostar uppemot 2 mkr.
För att hålla nere fiberkostnaderna och maximera trygghetskamerornas upptagningsområde föreslår
kommunen att Svenska kyrkans fasad kan användas för att husera 4 trygghetskameror som ska
bevaka ytorna i anslutning till betongtrappan samt NTI gymnasiet. Om kommunen skulle få
tillåtelse från Svenska kyrkan i Huddinge att göra detta skulle det inte behöva grävas fiber på dessa
ytor. Det behövs heller inte lika många kameror och man skulle inte behöva sätta upp särskilda
stolpar för kamerorna.

Delges
Flemingsbergs församlingsråd

Bilaga
•

Övervakningskameror i Flemingsbergs kyrka P-2021-57

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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P-2021-58

Utdelning av matkassar i Huddinge församling
Kyrkorådets beslut
Kyrkorådet beslutar att delegera till Huddinge församlingsråd att besluta om fortsatt
utdelning av matkassar i enlighet med de angivna behoven. Om församlingsrådet
bedömer att ett sådant beslut ska fattas ges rådet rätt att omfördela högst 160 000
kronor från personalbudgeten.

Ärendet
Huddinge församling har under pandemin delat ut matkassar till behövande familjer. De kommer
från hela kommunen, och består i stor utsträckning av människor som haft möjlighet att klara sig
under mer normala omständigheter, och också av personer som annars kunnat erbjudas olika
former av diakonala måltider, som inte kunnat anordnas under pandemin.
Behoven är stora och insamlade medel för detta är slut. Bidrag från kollekt har förstås också
minskat när inte gemensam gudstjänst kunnat firas. C: a 40 familjer är berörda. Maten beräknas
kosta 8000 kr per vecka, vilket innebär c:a 40 000 kronor per månad.
Församlingsherde och diakon i Huddinge församling föreslår att församlingen ska ha möjlighet att
fortsätta dela ut matkassar under perioden april till juli, vilket innebär en total kostnad på 160 000
kronor. Pengarna föreslås omfördelas från den diakontjänst som ännu inte är tillsatt.
Församlingsrådet har inte behandlat ärendet och har heller inte möjlighet att omfördela från
personalbudgeten till övrig driftsbudget. Det är rimligt att församlingsrådet i detta fall medges den
möjligheten om de anser att ändamålet är väl underbyggt.

Delges
Huddinge församlingsråd

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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P-2021-52

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

Ärendet
Administrativ chef Daniel Friman informerade kyrkorådet att en ansökan om statligt stöd för
solceller har inlämnats till Länsstyrelsen gällande solceller för kyrkorna Vårby Gårds kyrka,
Mariakyrkan och Flemingsbergs kyrka. Dock har ännu inget svar erhållits.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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P-2021-53

Information från möte med förvaltare
Kyrkorådets beslut
Kyrkorådet beslutar att anteckna rapporten till protokollet.

Ärendet
Kyrkorådets ordförande och administrativ chef Daniel Friman rapporterade från möte i samband
med arbetsutskottets sammanträde. 2021-02-23 skedde ett digitalt möte med pastoratets anlitade
förvaltare av placerade medel för uppföljning av 2020. Pastoratets förvaltare är Handelsbanken
och Söderberg & partners.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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P-2021-29

Stiftsdagen 8 maj
Kyrkorådets beslut
Kyrkorådet beslutar att anteckna rapporten till protokollet.

Ärendet
Stiftsdagen 8 maj ställs in. Pandemin fortsätter att utmana. Därför har biskop Andreas beslutat att
ställa in stiftsdagen som skulle genomföras lokalt i varje församling den 8 maj. Men stiftets
projektgrupp kommer att fortsätta arbeta fram ett fördjupningsmaterial som lanseras senare i vår
för församlingar och pastorat.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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P-2021-41

Kyrkoherderapport
Kyrkorådets beslut
Kyrkorådet beslutar att anteckna rapporten till protokollet.

Kyrkoherderapport
Kyrkoherderapport till kyrkorådet den 9 mars 2021
•

Beträffande verksamhet, ges möjlighet till aktivitet för barn och unga från och med v. 9
sportlovet. Verksamheten sker företrädelsevis utomhus, förutom barnkör. Aktiviteter sker
under förutsättning att restriktioner efterföljs.

•

Vad gäller gudstjänstlivet, sker fortfarande gudstjänster digitalt, där vi alternerar
gudstjänster i pastoratet. Från påsk kommer gudstjänst ske i Mariakyrkan på skärtorsdagen,
långfredagen samt påskdagen. Dessa gudstjänster kommer att livestreamas och max åtta får
vara i kyrkorummet. Övrig gestaltning kring påsken kommer att ske digitalt i
församlingarna.

•

Förfrågningar om att vaccinationer ska ske i våra lokaler har kommit från region
Stockholm. Hittills har vaccinationer ägt rum i Mariakyrkan samt Vårbygårds kyrka.
Eventuellt kan det också bli aktuellt i fler av våra lokaler.

•

Beträffande lönerevisionen pågår arbetet. Lönesamtal har ägt rum, och ny lön beräknas
utbetalas 24 april.

•

Rekrytering av pedagog till Flemingsbergs församling är klar. Yennica Touray tillträder sin
tjänst den 26 juli. Rekrytering av teknisk förvaltare pågår. Samt att rekrytering av diakon
till Huddinge församling är påbörjad.

Ida Hallström Åsman
Kyrkoherde

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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P-2021-42

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

Rapport från fastighetsutskottet
Ordförande Benny Upphagen rapporterade att vid utskottets senaste sammanträde inbjöds
representant från Kyrkans Försäkrings AB. I dagsläget anlitar vi Länsförsäkringar,

Rapport från kyrkogårdsutskottet
Ordförande Göran Hallberg rapporterade att begravningsverksamheten är under kontroll och att
arbetet fortlöper enligt planering.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sidan 14 av 20

Sammanträdesprotokoll

KYRKORÅDET

2021-03-09

Huddinge pastorat

Kyrkorådet
Diarienummer

2021-03-09

§ 30

sidan

15

P-2021-43

Delgivningar
Inga delgivningar denna gång.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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P-2021-44

Delegationsbeslut
Inga delegerande ärenden denna gång.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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P-2021-55

Fortsättning miljöutbildning
Kyrkorådets beslut
Kyrkorådet beslutade att anteckna till protokollet att kyrkorådet denna dag genomgick
den digitala miljöutbildningen del 4- 8. Därmed har kyrkorådet fullföljt den digitala
miljöutbildningen som krävs för fas 3 diplomering.

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.
Kyrkorådet samtalade i grupper kring två frågor.
1. Vad kan vi i Huddinge pastorat göra ytterligare för att minska klimatpåverkan
i våra verksamheter?
2. Vad i kyrkorådet extra stolt över vad gäller klimatarbetet i Huddinge pastorat
under den gångna 4-års perioden?
Minnesanteckningar över samtalen skickas till miljökommittén via miljösamordnare
Therese Törnros.

Delges
Miljökommittén

Bilaga
•

Den digitala miljöutbildningen 2021-03-01

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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P-2021-56

S:t Botvidsgården
Kyrkorådets beslut
Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen till protokollet.

Ärendet
Kyrkorådet samrådde kring S:t Botvidsgården. Ordförande Anne-Marie lyfte behovet
av att en kartläggning kring verksamheten behöver göras samt att en utredning kring
S:t Botvidsgårdens framtid behöver tas fram. Kyrkogårdsutskottet tillsammans med
administrativ chef Daniel Friman arbetar med båda dessa uppdrag.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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P-2021-22

Återkoppling från kyrkorådets konferens med
ledningsgruppen 13 februari 2021
Kyrkorådets beslut
Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen till protokollet.

Ärendet
Kyrkorådet reflekterade kort kring den digitala konferensen med ledningsgruppen som
skedde lördagen den 13 februari 2021.
Dagen innehöll bland annat en föreläsning av Niclas Blåder, t.f. chef utvecklingsavdelningen/
stiftsprost kring ämnet att vara kyrka framåt. Respektive chef redogjorde sina möjligheter
och utmaningar under året och kyrkoherde Ida Halström Åsman ledde oss i samtal kring
bland annat pastoratets vision och utvecklingsområden.

Bilaga
•

Minnesanteckningar med bilagor konferens 13 februari 2021.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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P-2021-27

Övriga frågor
Ärendet
Ewa Alexandersson anser att det är för många förtroendevalda som väljs till tex, valnämnden.
Hon undrar därför när och hur samtal kan föras kring detta. Ordförande Ann-Marie Högberg
svarade att samtal om hur många förtroendevalda som ska sitta i kommande utskott, råd och
nämnder bör föras i nomineringsgrupperna inför kyrkovalet.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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