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Närvarande 

  
Ann-Marie Högberg, ordf. 
Margareta Hedström, 1:e vice ordf. 
Claes-Johan Bonde, 2:e vice ordf 
Margareta Lydén Lövkvist  
Göran Hallberg 
Britt Björneke t.o.m kl. 21.05 
    Sara Grant fr.o.m kl. 21.05 
 
 

  
Arnold Boström 
Margareta Forsell 
Elisabeth Norberg 
Ida Hallström Åsman,  kh. 
 

   

Ersättare 
 

 Benny Upphagen 
Barbro Bergstedt 
Anders Norman 
Pia Berkman 
 

 Tomas Selin t.o.m kl. 20.40 
Louise Rollins 
Lars-Göran Sander (adjungerad) 

   

        
        Övriga deltagare 
 

 Therese Törnros 
Administrativ chef 
 
Carina Strandberg 
Ekonom 

 Pier Rongione 
IT ansvarig §74 
 
Oskar Johnsson 
Stiftshandläggare IT/Telefoni §74 

  

        Utses att justera  Arnold Boström 
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  ANSLAG/BEVIS  

     

  Justerat protokoll är tillkännagivet genom anslag. 

Organ:  Kyrkorådet 
Sammanträdesdatum:  2022-05-10  
Datum för anslags 
uppsättande: 

 
2022-05-24 

 Datum för  
anslags nedtagande: 2022-06-14 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

 
Arkivet, kyrkoförvaltningen, Huddinge 

 

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

Therese Törnros 
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Diarienummer P-2022-12 

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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Diarienummer P-2022-17 

Verksamhetsuppföljning 2021 

Kyrkorådets beslut 
Kyrkorådet beslutar att för egen del att godkänna samt överlämna upprättat förslag till 
verksamhetsuppföljning 2021 till kyrkofullmäktige för fastställelse. 
 

 

 

Ärendet 
Till sammanträdet föreligger ett utkast enligt bilaga angående verksamhetsuppföljning 
2021. Verksamhetsuppföljningen avser församlingarna och förvaltningarnas verksamhet 
inom Huddinge pastorat.  

 
 
 
 

Bilaga 
• Verksamhetsuppföljning 2021 
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Diarienummer P-2022-88 

Direktiv och ramar inför budget 2023 samt planer 2024-2027 

Kyrkorådets beslut 
Kyrkorådet beslutar att fastställa direktiv och ramar inför budget 2023 samt planer för 
2024-2027. 

Ärendet 
Resultatbudgetprognosen bygger på ett antal osäkerhetsfaktorer, främst med avseende på 
utfallet rörande kyrkoavgift, begravningsverksamhetens utfall och ekonomisk utjämning. 
En avgörande faktor och utmaning är skattekraften hos våra medlemmar samt antalet 
medlemmar. Vårens prognos är i avvaktan på den fastställda skattelängden i november 
2022 men beaktande av SKR`s reviderade prognoser mot bakgrund av det rådande läget i 
världen. Under hösten kommer nya prognoser i augusti, september och oktober innan den 
slutliga i november är fastställd. 

Budgeten för 2023 kommer senare utgå från prognosen i september. 

Avgiftssatsen för kyrkoavgiften är i budgetprognosen för 2023 oförändrad till  
0,69 kr/skr. En förändrad kyrkoavgift med 1 öre motsvarar 1,0 Mkr. 

Pastoratet skall som huvudman för begravningsverksamheten från och med 2017 redovisa 
en budget och utifrån denna ”äska” medel. Utgångspunkten för budgetens intäkter och 
kostnader är därför det som gäller för 2023 med 2% årlig uppräkning samt ett nollresultat. 

Lönejusteringar har beräknats öka personalkostnaderna med 2,5 % samt kostnadsökningar i 
övrigt med 2 % för 2023 förutom för el och olja där vi ökat med ca 8%. 

Tidigare år har det tagits en generell nedskrivning av budgeterade löner om -5%, för budget 
år 2022 var den -3,1% och för 2023 -2,5%. 

För fastighetsunderhåll/-investeringar har lagts in med en uppskattad kostnad om 500 tkr. 

Medlemsutvecklingen har bedömts påverkas med -2 (-2) %. 

Pastoratets samlade resultatbudget för 2023 indikerar ett överskott om 16 000. 

Det egna kapitalet kommer överstiga det fastställda målkapitalet om 135 000 tkr. 

Under budgetprocessen 2023 ska kyrkorådets kommande inriktningsbeslut följas utifrån 
fastställd prognos för perioden 2024-2027. 

Medlemsutvecklingen behöver fortsatt få ett stort och breddat fokus. Budgetprocessen för 
2023 bedrivs på sedvanligt sätt. 

Bilaga 
• Direktiv och ramar inför budget 2023 samt planer för 2024-2027 
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Diarienummer P-2022-89 

Organisationsförändringar gällande 
administration/fastighet/vaktmästeri/lön 

Kyrkorådets beslut 
Kyrkorådet beslutar att  

• inrätta en centraliserad organisation vad gäller administration i  
Huddinge pastorat med ikraftträdande 1 januari 2023. 
 

• återbesätta projektledartjänst i fastighetsteamet med tjänstetitel  
fastighetsintendent samt att tjänsten placeras i kyrkoförvaltningen.  
 

• återbesätta tjänsten som teknisk förvaltare. 
 

Ärendet 
Kyrkorådet har att besluta kring föreslagna organisationsförändringar enligt bilaga.  
 
Enligt bilaga föreslås flera organisationsförändringar gällande 
administration/fastighet/vaktmästeri/lön. Förändringarna planeras stegvis under året.  
 
I ett första skede behöver kyrkorådet besluta om följande: 
 

• Inrätta en centraliserad organisation vad gäller administration i  
Huddinge pastorat med ikraftträdande 1 januari 2023. 
 

• Återbesätta projektledartjänst i fastighetsteamet med tjänstetitel  
fastighetsintendent samt att tjänsten placeras i kyrkoförvaltningen.  
 

• Efter arbetsutskottets möte har det framkommit att den tekniska förvaltaren kommer att 
sluta sin anställning i pastoratet. För att den planerade organisationen för fastighetsteamet 
ska kunna fungera behöver den tjänsten återbesättas. 
 

Bilaga 
• Organisationsförändring gällande administration samt information avseende  

lön och vaktmästeri. 
• Återbesättningsprövning och organisationsförändring till kyrkorådet avseende  

tjänst i fastighetsteamet, Huddinge pastorat. 
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Diarienummer P-2022-65 

Verksamhetsinriktning 2023 

Kyrkorådets beslut 
Kyrkorådet beslutar att fastställa bifogad inriktning för pastoratets verksamhet 2023.  

 

 

Ärendet 
Inriktningsmålen tillsammans med budgetdirektiv och ramar är underlag för arbetet  
med att ta fram förslag till verksamhetsplan och budget, som ska mynna ut i förslag till 
verksamhetsmål/vad vill vi uppnå och verksamheter för att uppnå detta.  
 
Varje församling beskriver sedan utifrån sin särprägel och sina förutsättningar sina förslag till 
verksamhetsmål. På samma sätt beskriver kyrkogårdsverksamheten, kyrkoförvaltningen och 
fastighetsverksamheten förslag till verksamhetsmål. 
 

 

 

Delges 
Församlingsråden och utskotten i Huddinge pastorat samt ledningsgruppen. 
 

 

 

Bilagor 
• Inriktning för pastoratets verksamhet 2023, ordförandeförslag 2022-05-02 
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Diarienummer P-2022-30 

Utredning av gemensam IT-infrastruktur  

Kyrkorådets beslut 
Kyrkorådet beslutar att Huddinge pastorat ska ansluta sig till Svenska kyrkans 
gemensamma plattform GIP under 2023 enligt föreslagen tidsplan. 

 

Ärendet 
Kyrkorådet har att besluta om ett vägval inför ingången till den digitala infrastrukturen 
som nu sker i Svenska kyrkan. Möjlighet finns att gå in i en slags övergångslösning 
med Microsoft 365, ”mini” eller att ta steget fullt ut och gå in i den gemensamma 
plattformen GIP. Vägvalet bör ske innan år 2025. 

Arbetsgruppen har genomfört en utredning gällande anslutning till GIP.  Redovisning 
av arbetet bifogas protokollet. Rekommendationen är att ansluta sig helt till den 
gemensamma plattformen GIP under 2023. 

Det har tydligt framkommit att en anslutning till gemensam plattform är väsentlig. De 
förändringar som nu sker med nya digitala verktyg och informationsflöden som 
nationell nivå tar fram behöver Huddinge pastorat vara en del av.  

Planerad övergång  

• Hösten 2022. En person per enhet får inloggning till GIP så att planering och 
uppbyggnad kan ske gällande dokumenthantering, kornet och organisatoriska 
team. 

• Våren 2023. Införande av tekniska installationer, licenser och programvaror 
samt upphandling av skrivare som ska införas i GIP. 

• Tidig höst 2023 borde alla användare fått anslutning till GIP. 

Beträffande tidsplan är ovanstående förslag baserat på nödvändiga aspekter såsom tex. 
införandet av nytt intranät som beräknas lanseras i oktober 2022 samt en för 
organisationen görlig process med bland annat förberedelser, utbildningar och tekniskt 
införande. En viktig aspekt är också en hållbar arbetsmiljö för medarbetare.   

   

Bilagor 
• Utredning av gemensam IT-infrastruktur 
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Diarienummer P-2022-3 

S:t Botvidsgården, utredning och avtal  

Kyrkorådets beslut 
Kyrkorådet beslutar att välja alternativ 2 som beskrivs i ”Vidare utredning av S:t 
Botvidsgården”. Alternativet innebär att man successivt återgår till det ursprungliga 
avtalet from juli 2022 dvs inte förlänger tilläggsavtalet och den månatliga hyran blir  
15 000 plus 15% av omsättningen. 

 

Ärendet 
Kyrkorådet har att besluta kring S:t Botvidsgårdens framtida verksamhet samt kommande 
avtal med entreprenör.  

2021-09-09 genomfördes en kartläggning och utredning kring S:t Botvidsgårdens framtid. 
I den beskrivs historiken och turerna kring byggandet efter det att den gamla lokalen 
brann ner sommaren 2012 fram till hösten 2021. En hyresgäst upphandlades i mitten av 
2017 vars uppdrag var att bedriva serveringen och serviceverksamheten. Redan innan 
pandemin var det svårt för hyresgästen att få tillräcklig omsättning för att kunna betala 
hyran enligt avtalet och pandemin gjorde av naturliga skäl det omöjligt då kundunderlaget 
drastiskt minskade. 

Utredningen föreslog att dåvarande avtal (med kraftig hyresreduktion) med hyresgästen 
förlängdes, att en arbetsgrupp skulle tillsättas för att utveckla användandet och 
användningsområdena av byggnaden och att församlingsverksamheten utreder kring det 
egna behovet av S:t Botvidsgården. 

Till dagens sammanträde redovisas en vidare utredning enligt bilaga av kyrkogårdschef 
Bo Strömberg. Utredningen redovisar olika alternativ inför beslut om framtida 
verksamhet för S:t Botvidsgården. Givet omvärldsläget och osäkerheten som ökar är 
rekommendationen att prioritera det mest säkra alternativet. Ur ett ekonomiskt perspektiv 
innebär det att säkra den intäkten vi har idag och öka den i möjligaste mån och förvalta 
byggnaden på bästa sätt för framtida och kanske förändrade behov och förutsättningar.  
Ur ett verksamhetsperspektiv innebär det att upprätthålla tillgängligheten till servering i 
samband med begravningar. Utredningen rekommenderar alternativ 2, som innebär en 
succesiv återgång till det ursprungliga avtalet from juli 2022, dvs inte förlänger 
tilläggsavtalet. Inför varje upptrappning har man ett uppföljningsmöte med hyresgästen. 

 

Bilagor 
• Vidare utredning av S:t Botvidsgården 
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Diarienummer P-2022-90 

Kontanthantering 

Kyrkorådets beslut 
Kyrkorådet beslutar följande kring kontanthantering:  

• Kontanter vid gudstjänster;  
Vid gudstjänsten tas kollekten upp via swish. Numret står i agendan och på 
skyltar. Eventuella kontanter lämnas i en bössa som har ett beständigt 
ändamål, samma som ljusbärarens tex ”Församlingens diakonala verksamhet”. 

• Kontanter vid serveringar/Loppisar osv; 
Betalningen går via Swish till korrekt swishnummer. Den som inte har swish, 
endast kontanter, lämnar i en bössa med ett beständigt ändamål. 

• Fördelning av insamling, ljusbärare osv;  
Här vill vi att ni minimerar uppdelningen av insamlingar. Dvs ljusbärare går 
till ett ändamål. (Vilket redan görs i tex. Huddinge kyrka). Om man önskar ha 
flera ändamål kan dessa fördelas för halva året till ett ändamål, och andra 
halvåret till ett annat. 

 

 

Ärendet 
Kyrkorådet har att besluta om kontanthantering i Huddinge pastorat. 

 

Delges 
Församlingsråden i Huddinge pastorat samt ledningsgruppen. 
 

 

Bilagor 
• Redovisning gällande kontanthantering när vi tar upp kollekt mm. 2022-05-02 
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Diarienummer P-2022-5 

Upphandling auktoriserade revisorer för 2022-2025 

Kyrkorådets beslut 
Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen till protokollet. 

 

Ärendet 
Ekonom Carina Strandberg informerade om arbetet med upphandling av auktoriserade  
revisorer för 2022-2025. 
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Diarienummer P-2022-91 

Ekonomisk kvartalsrapport 

Kyrkorådets beslut 
Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen till protokollet. 

 

Ärendet 
Ekonom Carina Strandberg lämnande enligt bilaga en ekonomisk kvartalsrapport. 

 

 

 

 

 

Bilagor 
• Ekonomisk uppföljning per 2022-03-31. 
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Diarienummer P-2022-92 

Samordning konfirmandverksamheten och dess budget  

Kyrkorådets beslut 
Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen till protokollet. 

 

Ärendet 
Församlingsherde Jerker Ekvall redogjorde enligt bilaga planerad 
konfirmandverksamhet för 2022-2023. 

 

 

 

 

Bilagor 
• Planerade konfirmandalternativ 2022-23 i Huddinge pastorat 
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Diarienummer P-2022-93 

Revisionsberättelse Huddinge kyrkliga samfond 

Kyrkorådets beslut 
Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen till protokollet. 

 

Ärendet 
Revisor Bengt Säberg har inkommit med en revisionsberättelse gällande Stiftelsen 
Huddinge kyrkliga samfond. 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagor 
• Revisionsberättelse för Stiftelsen Huddinge kyrkliga samfond 
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Diarienummer P-2022-93 

Revisionsberättelse Schreuders stiftelse 

Kyrkorådets beslut 
Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen till protokollet. 

 

Ärendet 
Revisor Bengt Säberg har inkommit med en revisionsberättelse gällande Schreuders 
stiftelse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 
• Revisionsberättelse för Schreuders stiftelse 
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Diarienummer P-2022-94 

Biskopsvisitation 13-14 mars 2023, festmässa 2 april 2023 

Kyrkorådets beslut 
Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen till protokollet. 

 

Ärendet 
Kyrkoherde Ida Hallström Åsman informerade kyrkorådet att för Huddinge pastorat  
planeras en biskopsvisitation 13-14 mars 2023 samt i samband med visitationen en  
festmässa den 2 april 2023. 
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Diarienummer P-2022-31 

Rapporter  

Kyrkorådets beslut 
Kyrkorådet beslutar att anteckna rapporterna till protokollet. 

 
Kyrkoherderapport till kyrkorådet 10 maj 
 
• När det gäller ukrainska flyktingar, har merparten flyttat från Flottsbro till ett tillfälligt 

jourboende i väntan på kommunplacering. Vi har verksamheter i alla församlingar som är 
anpassade att ta emot ukrainare, och självklart är alla välkomna. Varje vecka sker möte med 
kommunen för att hitta samarbeten samt utbyta information. I dagsläget samarbetar vi med 
ABF om språkpromenader och verksamhet för barn. Till våra verksamheter kommer några, 
men inte en uppsjö. Vi har också regelbundna möten med Hela människan. 

• 3 maj tecknades en överenskommelse om löneavtal och allmänna villkor. 
Arbetsgivarorganisationerna återkallade alla varsel och pågående stridsåtgärder.  

• Rekrytering av ekonomiansvarig pågår och hoppas vara klart senast midsommar. 
• Kommunikatörerna ser nu över en handlingsplan vad gäller medlemsstärkande 

kommunikation enligt vår verksamhetsplan för 2022. 
• 1–7 augusti är det prideveckan. Huddinge pastorat kommer uppmärksamma veckan  i 

verksamheter,  gudstjänster och kommunikativt. 

Rapporter från församlingsråden, kyrkogårdsutskottet och fastighetsutskottet 
 
• Församlingsråden och utskotten rapporterade kring aktuella ärenden och händelser. 
 
Protokollsanteckning 
Ordförande i fastighetsutskottet Lars-Göran Sander lämnar protokollsanteckning 
 

• Under vecka 19 genomförs fastighetsbesiktningar i pastoratets fastigheter.  
• Fastighetsutskottet kommer att under två dagar besöka olika fastigheter i pastoratet för att 

få kännedom kring hur de ser ut och i vilket skick de befinner sig i. 1 juni samt 15 juni. 
• Näst i tur att få installerat ett nytt passagesystem är Segeltorps kyrka.  
• Brandövningar kommer att genomföras under maj och juni för respektive kyrka.  
• Kyrkogårdsförvaltningens omklädningsrum vid Huddinge kyrka planeras att byggas om 

enligt investeringsplanen för 2022.  
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Diarienummer P-2022-32 

Delgivningar 

Kyrkorådets beslut 
Inga delgivningar denna gång 
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Diarienummer P-2022-33 

Delegationsbeslut 
Inga delegerande ärenden denna gång. 
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Diarienummer P-2022-22 

Övriga frågor 
 

Utbildningstillfället den 15 maj flyttas till senare i höst 
Kyrkorådets ordförande Ann-Marie Högberg informerade kyrkorådet att det planerade 
utbildningstillfället för förtroendevalda flyttas från den 15 maj till senare under hösten 
2022. 

 
Politikerdebatt 
En inbjudan har inkommit till en politikerdebatt i samarrangemang med 
Stuvstakyrkan. 

 
Information om åtaganden för det samiska folket 
Vid kyrkorådets nästa sammanträde kommer information kring kyrkostyrelsens 
beslutat om åtta åtaganden som utgångspunkt för arbetet i försoningsprocessen med 
det samiska folket, de kommande 10 åren. Beslutet togs i juni 2021 

 

 
 

 


