Sammanträdesprotokoll
KYRKORÅDET

2021-04-13

Huddinge pastorat

Plats och tid

Kyrkorådsmötet genomfördes digitalt via Zoom kl. 19.00-21.05 (Ordförande och sekreterare
på plats i Klockargården). Mötet inleddes med en andakt.

Närvarande

Ann-Marie Högberg, ordf.
Benny Upphagen
Margareta Lydén Lövkvist
Britt Björneke
Tomas Selin i st f
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
Mia Burstein

Claes-Johan Bonde
Timo Pesonen
Lars Johansson
Liz Trana, adjungerad

Övriga
deltagare

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

Utses att justera

Margareta Forsell

Underskrifter

Sekreterare:

Paragrafer 36-50
........................................................

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

2021-04-13

Datum för
anslags nedtagande:

2021-04-27

2021-05-18

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. Till justerare
valdes Margareta Forsell.

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

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 37
§ 24

sidan
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P-2021-50

Ansökningar verksamhetsbidrag för år 2022
Kyrkorådets beslut
Kyrkorådet beslutar att godkänna upprättade ansökningar för verksamhetsbidrag för år
2022 gällande andlig vård på häkte och anstalt, NAV samt Sjukhuskyrkan.

Ärendet
Verksamhetsbidrag ges till enskilda församlingar och pastorat för speciell typ av verksamhet
Sista ansökningsdag för verksamhetsbidrag 2022 är 30 april 2021 och stiftsstyrelsen fattar beslut
i september. Församlingar kan t.ex. få bidrag för verksamhet vid sjukhus, ASIH-koordinatorer,
militära förband och kriminalvårdsanstalter. Bidragen regleras genom avtal mellan aktuell
församling och stiftsorganisationen. Bidraget kan beviljas för verksamhetskostnader och/eller
personalkostnader.
Bidragssystemet har under lång följd av år följt samma mönster. Ansökningsförfarandet är
resurskrävande för såväl stiftskansliet som för de sökande församlingarna och ger också en viss
osäkerhet hos bidragstagarna kring framtiden. Det ligger nu ett uppdrag från kyrkomötet till
kyrkostyrelsen att genomföra en översyn av och ta fram förslag på hur institutionssjälavården, där
verksamhet och ansvar vilar på pastorat/församlingar, ska finansieras, med hänsyn till stiftens
respektive nationell nivås roll och uppgift och i förhållande till utjämnings-/bidragssystem.
Kyrkomötet kommer troligen att behandla utredningen under 2022 för att börja gälla 2023.
För att hantera stiftets bidrag ansvarsfullt behöver stiftskansliet invänta hur kyrkomötet besvarar
den pågående utredningen. Med anledning av detta kommer verksamhetsbidragen för 2022 (sista
ansökningsdag 30 april 2021) att ges för enbart ett (1) år.

Bilagor
•
•
•

Ansökan verksamhetsbidrag för andlig vård på häkte och anstalt, NAV
Ansökan verksamhetsbidrag för sjukhuskyrkan
Bilaga: Om barnkonsekvensanalys, 2021-03-29

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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P-2021-78

Remissvar angående Huddinge kommuns utvecklingsplaner
till år 2050
Kyrkorådets beslut
Kyrkorådet beslutar att överlämna bifogad skrivelse daterad den 7 april 2021 till
Huddinge kommun som pastoratets yttrande över kommunens utvecklingsplaner för
Flemingsberg, kommundelarna Sjödalen och Fullersta med fokus på centrala
Huddinge, Vårby samt Kungens kurva.

Ärendet
Huddinge kommun har tagit fram förslag till utvecklingsplaner fram till 2050 för
Flemingsberg, kommundelarna Sjödalen och Fullersta med fokus på centrala
Huddinge, Vårby samt Kungens kurva.
Dessa visar möjlig utveckling på lång sikt och är mer direkt och konkret än
kommunens översiktsplan men är inte så detaljerad som ett detaljplaneprogram eller
en detaljplan, utan fyller glappet däremellan. Planerna redovisar bebyggelsestruktur,
infrastruktur och grön- och blåstruktur på en översiktlig, strategisk nivå. Planerna ger
också förslag på innehåll med offentlig och kommersiell service, mötesplatser m.m.
Varje plan innehåller en vision och målbild samt bärande strategier.
Församlingsråden i S:t Mikael, Flemingsberg och Huddinge har lämnat synpunkter på
utvecklingsplanen eller planerna för respektive geografiska område.

Bilagor
•

Yttrande 2021-04-07

•

Sammanfattning av utvecklingsplanerna samt remissvar från församlingsråden
i Huddinge pastorat

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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P-2021-79

Revidering av pastoratets uppvaktnings- och avtackningspolicy
Kyrkorådets beslut
Kyrkorådet beslutar att fastställa upprättat förslag till revidering av pastoratets uppvaktningspolicy
och rutiner enligt bilaga. Den börjar att gälla från och med 1 januari 2022.

Ärendet
Ledningsgruppen föreslår en revidering av Huddinge pastorats uppvaktnings- och
avtackningspolicy.

Yrkanden
Kyrkorådets ordförande Ann-Marie Högberg yrkar bifall till ledningsgruppens förslag
enligt bilaga.
Arnold Boström (sd) yrkar att
1. för 60 årsdagar skall gälla samma som för 30 och 40 årsdagar.
2. för 50 årsdagar skall presentkortets värde vara 1 % av pris basbeloppet.
3. för 25 års anställning skall presentkortets värde vara 10% av prisbasbeloppet.

Propositioner
Ordföranden ställer Ann-Marie Högbergs förslag om bifall till ledningsgruppens
förslag mot Arnold Boströms förslag om att för 60 årsdagar skall gälla samma som för
30 och 40 årsdagar. För 50 årsdagar skall presentkortets värde vara 1 % av pris
basbeloppet och för 25 års anställning skall presentkortets värde vara 10% av
prisbasbeloppet. Ordförande finner att kyrkorådet beslutat i enlighet med
ledningsgruppens förslag.

Reservation
Arnold Boström (sd) reserverade sig mot beslutet enligt bilaga.

Bilagor
•
•
•

Reviderat förslag på uppvaktnings- och avtackningspolicy dat. 2021-04-13
Nuvarande uppvaktnings- och avtackningspolicy dat. 2016-11-22
Reservation Arnold Boström (sd)

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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P-2021-80

Information från kyrkogårdarna och krematoriet
Kyrkorådets beslut
Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen till protokollet.

Ärendet
Vikarierande kyrkogårdschef Margareta Wallberg och förman Jannica Lennmark informerade
om krematorieverksamheten samt om kyrkogårdens verksamhet.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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P-2021-55

Nuläge och delmål för miljödiplomeringsarbetet
Kyrkorådets beslut
Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen till protokollet.

Ärendet
Efter att pastoratet har genomgått fas 3 diplomering (2020) ska en ny tvåårsperiod ta vid där ett
nuläge ska tas fram med mål och delmål som strävar mot en högre ambitionsnivå.
Miljökommittén har efter samtal i olika grupper tagit fram ett nuläge samt förslag på mål och
delmål. Åtgärdsförslag för att uppnå delmål tas fram av miljökommittén. Arbetet med att uppnå
delmål görs i respektive verksamhetsområde inom befintlig budget som beslutas av
kyrkofullmäktige.
För att behålla sitt fas 3 diplom krävs att minst ett delmål inom respektive område har uppnått
innan den externa utvärdering som beräknas ske december 2022. En intern utvärdering planeras att
ske i december 2021.
Ärendet planeras komma till kyrkorådet för beslut 2021-05-11.

Bilaga
•

Miljödiplomering efter fas 3 diplomering, 2021-04-06

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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P-2021-81

Utkast verksamhetsuppföljning 2020
Kyrkorådets beslut
Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen till protokollet.

Ärendet
Till sammanträdet föreligger ett utkast enligt bilaga angående verksamhetsuppföljning
2020. Verksamhetsuppföljningen avser församlingarna och förvaltningarnas verksamhet
inom Huddinge pastorat. Beslut fattas på kyrkorådets möte 2021-05-11.

Bilaga
•

Verksamhetsuppföljning 2020, utkast

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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P-2021-82

Utkast årsredovisning 2020
Kyrkorådets beslut
Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen till protokollet.

Ärendet
Till sammanträdet föreligger ett utkast enligt bilaga angående årsredovisning 2020.
Revisorerna avger sin granskning separat vilken redovisas till fullmäktige. Beslut fattas
på kyrkorådets möte 2021-05-11.
Administrativ chef Daniel Friman redovisade enligt bilaga budget, utfall och avvikelser
enligt bilaga.

Bilagor
•

Årsredovisning 2020, utkast

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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P-2021-83

Information angående utbildningsinsats BKA
Kyrkorådets beslut
Kyrkorådet beslutar att anteckna rapporten till protokollet.

Ärendet
En utbildningsinsats planeras för anställda medarbetare och förtroendevalda gällande
barnkonsekvensanalyser (BKA).
•
•

För anställda medarbetare sker utbildningen tisdag den 23 november kl. 13.00-16.00 i
Mariakyrkan
För förtroendevalda sker utbildningen direkt efter söndagens gudstjänst den
21 november i Mariakyrkan. Gudstjänst kl. 11.00. Utbildning kl. 12.00-15.00

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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P-2021-84

Information angående kyrkovalet
Kyrkorådets beslut
Kyrkorådet beslutar att anteckna rapporten till protokollet.

Ärendet
Kanslisekreterare Therese Törnros redovisade enligt bilaga information gällande kyrkovalet.

Bilagor
•

Information gällande kyrkovalet, dat. 2021-04-06

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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P-2021-85

Information angående förtydligande av delegationer
Kyrkorådets beslut
Kyrkorådet beslutar att anteckna rapporten till protokollet.

Ärendet
Kyrkoherde Ida Hallström Åsman informerade kyrkorådet om att arbetsmiljöverket genomför den
nationella tillsynsinsatsen om organisatorisk och social arbetsmiljö där kränkande särbehandling
ingår.
I samband med inspektionerna kommer Huddinge pastorat att behöva tydliggöra sin
arbetsmiljödelegation. Det handlar främst om att rutinerna för kränkande särbehandling behöver bli
mer specifik samt att uppgiftsfördelningen (delegationen) behöver förtydligas.
När tillsynen är klar och genomförd kommer detta att redovisas i kyrkorådet som information eller
delgivning.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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P-2021-41, P-2021-42

Rapporter
Kyrkorådets beslut
Kyrkorådet beslutar att anteckna rapporterna till protokollet.

Rapport från kyrkoherden Ida Hallström Åsman
•

Beträffande gudstjänster fortsätter dessa firas digitalt. Vi alternerar i pastoratet och olika
andakter och musikstunder kompletterar gudstjänsterna. Under påsken har olika sätt för att
gestalta påsken ägt rum i samtliga församlingar digitalt. Öppna kyrkor fortsätter i samtliga
församlingar. Digitala gudstjänster kommer att fortsätta åtminstone fram till 3 maj. Vi
avvaktar rekommendationer från Folkhälsomyndigheten vad gäller maxantal.

•

Verksamhet för barn och unga har startat upp med stor medvetenhet för att inte bidra till
smittspridning. Även dagläger för konfirmander har ägt rum under påsk.

•

Semestrar i pastoratet är klara. En samverkan sker för att sommarens verksamhet ska vara
genomförbar.

•

Miljöutbildning har ägt rum för all personal i pastoratet. Under april kommer även en
utbildning i Att vara kyrka tillsammans, idealitet genomföras för all personal.

Rapport från Huddinge församlingsråd
Ordförande Margareta Lydén Lövkvist berättade att det delegerande ärendet om matkassar nu har
omhändertagits, en rekrytering av diakon har påbörjats och församlingsrådet har bokat in ett extra
sammanträde den 1 juni på grund av ökat antal ärenden.

Rapport från Trångsund-Skogås församlingsråd
Timo Pesonen berättade att församlingsrådets sammanträde har flyttats fram till den 1 juni.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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P-2021-43

Delgivningar
Kyrkorådets beslut
Kyrkorådet beslutar att anteckna delgivningar till protokollet.

Delgivningar till kyrkorådet 2021-04-13
Protokoll
• Protokoll, kyrkogårdsutskott 2021-01-26
• Protokoll, fastighetsutskottet 2021-02-23
• Protokoll, Huddinge församling 2021-03-16
• Protokoll. Sankt Mikaels församling 2021-02-22
• Protokoll, valnämnden 2021-01-18
• Protokoll, Valnämnden 2021-02-22
Brev/e-post
• Kallelse Hela Människan årsstämma, P-2021-70
• Yttrande från Huddinge församlingsråd till Huddinge kommun,
Tingshuset 1&2 P-2021-76
• Brev byggnadsfirman Viktor Hanson söker mark, P-2021-77

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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P-2021-44

Delegationsbeslut
Inga delegerande ärenden denna gång.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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P-2021-27

Övriga frågor
Ärendet
Göran Hallberg efterlyser information gällande tillsättning av teknisk förvaltare. Administrativ
Chef Daniel Friman berättade hur arbetet fortlöper.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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