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  ANSLAG/BEVIS  

     

  Justerat protokoll är tillkännagivet genom anslag. 

Organ:  Kyrkorådet 
Sammanträdesdatum:  2022-10-18  
Datum för anslags 
uppsättande: 

 
2022-11-01 

 Datum för  
anslags nedtagande: 2022-11-22 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

 
Arkivet, kyrkoförvaltningen, Huddinge 
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Therese Törnros 
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Kyrkorådet 2022-10-18 §111 sidan 2 

Diarienummer P-2022-12 

Sammanträdets öppnande, upprop och val av justerare 

Kyrkorådets beslut 
Kyrkorådet beslutar att godkänna föreslagen dagordning och välja  
Margareta Lydén Lövkvist till justerare.  

 

Ärendet 
Ordförande Ann-Marie Högberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet.  

Till justerare valdes Margareta Lydén Lövkvist. 
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Diarienummer P-2022-128 

Verksamhetsplan och budget för 2023 

Kyrkorådets beslut 
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta 

• att fastställa verksamhetsplan för 2023 enligt förslag 

• att fastställa budget för 2023 enligt förslag 

• att utdebitering av kyrkoavgift för 2023 fastställs till 0,69 kronor per 
skattekrona 

• att nedanstående uppdrag ska utföras 

Ärendet 
När kyrkorådet fattade beslut om direktiv och ramar i maj månad utgick de från en 
budget i balans för 2023. Tillsammans med kyrkorådets inriktningsbeslut utgjorde 
detta underlag för det budgetarbete och de förslag som församlingar och förvaltningar 
arbetade fram. 

Efter sommaren visade det sig att det tillkommit kostnadsökningar, dels pga 
kostnadsökningar i omvärlden dels pga ökade behov av fastighetsunderhåll och vissa 
felbudgeteringar pga återbesättningar. Resultatet för 2023 skulle därmed bli ett 
underskott på c:a 4,5 miljoner kronor. 

Ett så stort underskott är omöjligt att hämta hem under den korta tid som återstår till 
budgetbeslut. Under de senaste fem åren har pastoratet gått netto 6 miljoner kronor i 
överskott. De senaste två åren har överskottet varit 5,6 miljoner kronor. Under dessa 
år har dessutom betydande besparingar gjorts i verksamheten. Avståndet till 
målkapitalet är c:a 18 miljoner kronor. Sammantaget gör detta att det är försvarbart att 
anta en budget som inte är i balans för 2023. 

Underbalanserade budgetar är förstås inte hållbart i längden. Det är därför nödvändigt 
att åtgärder vidtas för att åter få en budget i balans under de kommande åren, för att vi 
ska säkra pastoratets möjligheter att fullgöra det grundläggande uppdraget för 
framtiden. De besparingar som tidigare genomförts har i huvudsak utgått från att ta 
vara på möjligheter som uppstått genom vakanser. När vi nu ska rusta oss för en 
framtid, som kommer att kräva anpassningar, behöver utgångspunkten tydligare utgå 
från en översyn av pastoratets behov, som leder fram till en plan för att få en budget i 
balans. Utgångspunkten är självklart den grundläggande uppgiften. 

Se nästa sida… 
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Följande uppdrag ges därför att finnas som underlag för Budget 2024 och planer för 
de kommande åren: 

1. Förslag på hur pastoratets administration kan effektiviseras för att frigöra  
        resurser som behövs för att värna den grundläggande uppgiften. 

2. Översyn av församlingarnas organisation. Kan ökad samordning och samverkan 
        leda till effektivisering och kostnadsminskning? Behövs det omfördelningar för 
        att ge församlingarna likvärdiga förutsättningar utifrån de olika strukturer som 
        finns i kommundelarna? I vilken utsträckning kan frivilliginsatser bidra till att 
        upprätthålla kvalitet när resurserna minskar? 

3. Underhåll av fastigheter prioriteras med utgångspunkt från en uppdaterad 
         åtgärdsplan där åtgärder prioriteras, som om de inte vidtas leder till ökade 
         kostnader snabbt. En översyn av lokalförsörjningsplanen beträffande 
        fastighetskostnader ska också göras. 

4. Vilka möjligheter finns till ökade intäkter, t.ex. mer uthyrning? 

5. Erfarenheter och inspiration inhämtas från andra håll i Svenska kyrkan t.ex.  
        från stiftskansliet. Benchmarking med liknande församlingar/pastorat behöver  
        också göras. 

6. Förslagen ska visa på hur pastoratet kan ha en budget i balans senast 2025. 

7. Under 2023 fortsätter återbesättningsprövningar och ansträngningar måste  
         göras för att minska underskottet under året. 

 
 

 
 

Bilagor 
• Verksamhetsplan 2023 
• Budget 2023 
• Barnkonsekvensanalys  
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Diarienummer P-2022-21 

Sammanträdesordning 2023 

Kyrkorådets beslut 
Kyrkorådet beslutar att  

• föreslå till kyrkofullmäktige sammaträdedatum enligt följande: 

Tisdag 30 maj  
Tisdag 7 november 
 
Stora salen, Klockargården, kl 19.00. 
Lokaler och fika finns till förfogande för gruppsammanträden från kl. 18.00 

• för egen del fastställa sammaträdedatum enligt följande: 

Tisdag 7 februari 
Lördag 18 februari – konferens med ledningsgruppen 
Tisdag 7 mars 
Tisdag 11 april 
Tisdag 9 maj 
 
Tisdag 12 september 
Tisdag 19 september – heldag verksamhetsplan & budget 
Tisdag 17 oktober 
Tisdag 21 november 
Tisdag 12 december 
 
Sammanträdesrummet, Klockargården, kl 19.00. 
Lokaler och fika finns till förfogande för gruppsammanträden 
från kl. 18.00 

 
 

Ärendet 

Kyrkorådet har att föreslå kyrkofullmäktige att fastställa sina sammanträdesdatum för 2023 samt 
att för egen del fastställa kyrkorådets sammanträdedatum. 
 
 
 

Bilaga 
• Sammanträdesordning för 2023 
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Diarienummer P-2022-152 

Beslut om ansökan KAE och/eller KUB 

 
Kyrkorådets beslut 
Kyrkorådet beslutar att ansöka om ytterligare KAE och KUB för kommande 
fastighetsinvesteringar och underhåll gällande Vårby Gårds kyrka och  
Huddinge kyrka enligt bilagor. 
 

Ärendet 
Huddinge pastorat har för avsikt att ansöka om KAE för särskilda underhållsinsatser för Vårby 
Gårds kyrka och Huddinge kyrka. Följande KAE ärenden behöver ytterligare KAE/KUB 
ansökningar inför kommande arbeten. 

Projektering exteriör renovering Huddinge kyrka KAE ansökan: FKAE 2020-1287 Här finns 
150 tkr att rekvirera. Det är främst taken som kräver åtgärd och enstaka putslagningar som kan 
retuscheras in för att slippa en hel avfärgning.  Med detta som grund så vill vi nu söka KAE så 
att vi kan renovera taket och kyrktornet än en gång för att upprätthålla standarden och hålla 
kyrkan i liv många år framöver, där det löpande underhållet av taket kommer att skötas enligt 
plan. 

Huddinge kyrka korfönster. Rekonstruktion av två fönster, vård och underhåll av befintliga 
samt utbyte av utvändigt skyddsglas. KAE ansökan: FKAE 2020-1292.Ansökan senast fick 
avslag. Förståelse finns för att församlingen vill installera de äldre bemålade korfönstren för att 
berättelsen ska bli fullständig. Åtgärden är KAE berättigad utifrån motivet att det är ett sätt att 
bevara fönstren för framtiden. Dock kan de även bevaras i nuvarande förvar.  

Utredning kring Vårby Gårds kyrkas skärmtak av betong.  KAE ansökan: FKAE 2020-1297 
Befintligt KAE beslut avser projektering och ska rekvireras senast 30 november 2023 (160 
tkr).  Vi avser att söka KUB för en del av de akuta åtgärderna och KAE för de större och mer 
kostsamma renoveringar av skärmtaken som måste ske inom några år, så att Vårby Gårds 
kyrka kan bevara sin unika byggnationsstil. 

Bilaga 
• KAE Huddinge kyrka 
• KAE Vårby Gårds kyrka 
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Diarienummer P-2022-153 

Begära anstånd för revidering av församlingsinstruktion 

 
Kyrkorådets beslut 
Kyrkorådet beslutar att begära anstånd för revidering av Huddinge pastorats 
församlingsinstruktion. 

 

 

Ärendet 
Huddinge pastorats Församlingsinstruktion är giltig t o m november 2023. Arbetet 
med revidering av densamma borde därför starta i början av året. Pga. pågående 
rekrytering av ny kyrkoherde önskar vi därföre begära uppskov med att revidera 
nuvarande församlingsinstruktion med ett år. 

 

 

 

Bilagor 
• Begära anstånd för revidering av församlingsinstruktion. 
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Diarienummer P-2022-63 

Representanter till extern miljörevision för miljödiplomering 

Kyrkorådets beslut 
Kyrkorådet beslutar att välja Margareta Hedström och Jennifer Hopper Lind som 
representanter till miljörevisionen 20 november 2022. 

 
 
 

Ärendet 
Onsdag 30 november kl. 9.00-16.00 sker en miljörevision här i Huddinge pastorat där stiftets 
miljösamordnare och externa miljörevisorer deltar. Dagen börjar med möte i Klockargården med 
efterföljande lunch. På eftermiddagen sker studiebesök i en eller flera av våra verksamheter. 
Kyrkorådet har möjlighet att välja två representera till dagen. 
   

 

 

 

Delges 
Miljökommittén 
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Diarienummer P-2022-154 

Arbetsmiljöpolicy 

Kyrkorådets beslut 
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige att anta föreslagen arbetsmiljöpolicy enligt 
bilaga. 

 

 
 
 

Ärendet 
Huddinge pastorat har reviderat sin arbetsmiljöpolicy enligt bilaga. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 
• Reviderad arbetsmiljöpolicy. 
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Diarienummer P-2022-102 

Fyllnadsval av ordinarie till kyrkogårdsutskottet för perioden 
2022-2025 

Kyrkorådets beslut 
Kyrkorådet beslutar att välja Kjell Bertilsson (S) som ny ordinarie ledamot och Eva-Li 
Prades (S) som ersättare i kyrkogårdsutskottet. 

 

 

Ärendet 
Kyrkorådet har att förrätta fyllnadsval till kyrkogårdsutskottet efter Ulla Beckman (s) 
som har avsagt sig sitt uppdrag. 
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Diarienummer P-2022-67 

Arvodesreglemente 

Kyrkorådets beslut 
Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen till protokollet. 

 

 

Ärendet 
Kyrkofullmäktige har att fastställa arvodesreglemente för förtroendevalda inom Huddinge 
pastorat för perioden 2022-2025. Beräkning av arvoden följer utvecklingen av 
inkomstbasbeloppet, som fastställs i november varje år och justeras automatiskt årligen till 
nästkommande år. 
 
Kyrkostyrelsen har under 2020 tagit fram nya rekommendationer gällande 
arvodesreglemente. Syftet med föreliggande rekommendation är att skapa förutsättningar 
för en ökad effektivitet i hanteringen av arvoden och ersättningar inom hela Svenska 
kyrkan. 
 
Arvodeskommittén föreslog kyrkofullmäktige 2021-12-07 att under 2022 använda 
nuvarande arvodesreglemente samt att uppdrag ges till nyvalda arvodeskommittén att 
utreda hur rekommendationerna påverkar Huddinge pastorat samt eventuellt föreslå 
nytt arvodesreglemente från 2023-2025. 

 

 

Bilaga 
• Arvodesreglemente 
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Diarienummer P-2022-138 

Rekrytering kyrkoherde 

Kyrkorådets beslut 
Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen till protokollet. 

 

Ärendet 
Ordförande Ann-Marie Högberg redogjorde för processen kring rekrytering av ny  
kyrkoherde till Huddinge pastorat.  
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Diarienummer P-2022-31 

Rapporter  

Kyrkorådets beslut 
Kyrkorådet beslutar att anteckna rapporterna till protokollet. 

 
Kyrkoherderapport till kyrkorådet 18 oktober 
 
Konfirmander och ungdom 4 av pastoratets 7 konfirmandalternativ är fulla. Vi har i år två 
alternativ till Assisi, den ena på påsk som åker buss och den andra på sommarlovet som åker tåg, 
med 35 konfirmander i varje grupp. En grupp åker till Paris och en till Berlin med buss nästa 
sommar. Båda grupperna kan ta emot 30 konfirmander. Berlin alternativet är fullt. Ett nytt 
alternativ med Segling har 16 av 23 anmälningar. Det klassiska Ottsjölägret har i nuläget 21 
anmälda. Ett nytt Skärgårdsalternativ är också fullt med 30 konfirmander. En veckogrupp utan 
läger i Huddinge har 10 anmälda. Det finns mellan 5-10 i kö i varje utlandsalternativ. Dessa 
försöker vi få in i andra grupper. 16+gruppen startar i januari. 
 
Grupperna har sin hemvist på olika håll i pastoratet, två i Skogås, tre i Huddinge, en i St Mikael 
och två i Flemingsberg, varav en är 16+. Vi har en tydlig ökning i år och räknar landa på cirka 200 
konfirmander vilket är en tydlig ökning från ca 150 i år. En trend vi sett i år är också att antalet 
konfirmander från helt andra delar av Stockholm ökar, det gäller då utlandsalternativen.  
 
På två platser i pastoratet har Ledarutbildning börjat. I Skogås är det ca 30 ungdomar i guppen och 
i Huddinge ca 25. Ungdomar från St Mikael och Flemingsberg hänvisas till Huddinge och Skogås. 
 
Förra året genomfördes för första gången en fördjupningsresa för pastoratets ungdomsledare, den 
skulle gått till Taizé men det blev en lägergård i Sverige pga pandemin, Det var 20 ungdomar 2021. 
I år kunde resan till Taizé genomföras i augusti med drygt 30 ungdomar som deltog. En ny resa 
planeras och är budgeterad för 2023. 
 
Varje termin genomförs två ungdomsmässor i pastoratet och ungdomarna kommer från sina olika 
sammanhang. Det föregås också av en övernattning med förberedelser i kyrkan för den som vill. 13 
oktober firades Disco-mässa i Segeltorps kyrka med ett 80-tal ungdomar! Med andra ord är det en 
positiv trend inom konfirmandarbetet som ju i sin tur genererar en positiv utveckling när det gäller 
ungdomsverksamheten. Vi har hittat en bra samverkan mellan församlingarna. 
 
Stödgrupper för barn och unga i sorg sker i samverkan med Botkyrka församling. Ny folder ute. 
Rekrytering pågår för de beslutande tjänsterna. En vaktmästare i Skogås är klar.  
 
Allhelgonahelgen är en stor folklig helg och hela pastoratet tillsammans med kyrkogård planerar 
för öppethållande i kyrkor och begravningsplatser, försäljning av ljus, minnesgudstjänster och 
musik. Buss avgår som vanligt. Se folder,  
 
Rapporter från församlingsråd och utskott 

• Församlingsråden och utskotten rapporterade kring aktuella ärenden och händelser. 
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Diarienummer P-2022-32 

Delgivningar 

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

Delegationsbeslut 

Kyrkorådets beslut 
Inga delegationsbeslut denna gång. 
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Diarienummer P-2022-22 

Övriga frågor 
 

Inga övriga frågor denna gång. 
 

 

 
 

 


