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Plats och tid

Stiñskansliets, möteslokalen Domkyrko, Klara Södra kyrkogata
kl. 17:30-19:15

395mm“

Biskop Andreas Holmberg, ordförande
Daniel Larson (deltar på videolänk)
Ulla Birgersdotter (deltar på videolänk)
Iréne Pierazzi (deltar på videolänk)
Daniel Sunesson (deltar på telefon)
Jan Olov Sundström (deltar på telefon)

Ersättare

Olle Burell (deltar på videolänk), Victor Backström, Margaretha Herthelius
(deltar på videolänk) och Georg Lagerberg (deltar på videolänk).

Övriga deltagande

Stiñsdirektor Solveig Ininbergs (deltar på videolänk) och kanslisekreterare JanÅke Engfors, sekreterare, samt t.f. avdelningschef Erik Hagman som
föredragande i §§ 54 och 55 och t.f. avdelningschef Niclas Blåder (deltar på
videolänk) som föredragande i § 58.
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Val av protokolljusterare
Arbetsutskottet har att utse en person att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Arbetsutskottet beslutar
utse Iréne Pierazzi att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

att

AU

§

50

Fastställande av ärendelista
Arbetsutskottet har att fastställa föreliggande förslag till föredragningslistan för dagens
sammanträde med följande ändringar och tillägg.
Följande ärende utgår
o
Yttrande över samrådsförslag avseende fastigheten Norrström 2:2 rörande omoch tillbyggnad av Kungliga operan.
Följande ärenden tillkommer
I
Färdplan för klimatet
Nominering av ledamöter till Asylrättscenters styrelse.
0
Remiss från Region Stockholm angående hållbarhetspolicy.
0
Fråga angående resursbank på stiñskansliet

Arbetsutskottet beslutar
fastställa föreliggande förslag till föredragningslista med ovan redovisade ändringar
och tillägg.

att

AU

SS 2020-0109

§ 51

Verksamhetsberättelser för Stockholms stift for 2019
Stiñsdirektor Solveig Ininbergs informerar arbetsutskottet om det pågående arbetet med
verksamhetsberättelsen för Stockholms stiñ för verksamhetsåret 2019.
Med anledning av den pågående Coronapandemin har arbetet på stiftskansliets
kommunikationsenhet omprion'terats. Det innebär att verksamhetsberättelsen för 2019 kommer
vara klar först på måndag 6 april för utskick till stiñsstyrelsens sammanträde 14 april.
Arbetsutskottet beslutar
att

Justerande

notera till protokollet att arbetsutskottet tagit del av informationen om fortsatt
beredning.
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Årsredovisningar för stiftelser förvaltade av Stockholms stift
Årsredovisningama för stiñelsema förvaltade av stiñsstyrelsen i Stockholms stift är upprättade
och klara för granskning.
Revision av stiftelserna kommer att genomföras 4-5 maj. Redovisning
styrelsens sammanträde 2 juni

till süñsstyrelsen sker vid

Arbetsutskottet beslutar
notera till protokollet att arbetsutskottet tagit del av informationen om fortsatt
beredning.

att

AU

SS 2020-0107

§ 53

Angående kris och beredskapsplanen för Stockholms stift
På sammanträdet informerar stiftsdirektor Solveig lninbergs om arbetet med kris- och

beredskapsplanen för Stockholms stift.

Meddelas bl.a4 kris- och beredskapsplanen reviderades senast 2003, varför ett arbete med att
revidera den nu gällande planen har påbörjats av kris- och beredskapshandläggare Lisa Axelsson
Runeborg och beräknas bli klart till hösten. I stiftsorganisationens kn's- och beredskapsgrupp
ingår, förutom kris- och beredskapshandläggaren, biskop Andreas Hohnberg, stiftsdirektor
Solveig lninbergs, kommunikationsenhetens enhetsledare Mårten Gudmundhs, pressekreterare Pär
Sandberg, t.f. avdelningschef Erik Hagman, t.f. avdelningschef Niclas Blåder och HR-specialist
Susanna Engvall samt stiñsstyrelsens förste vice ordförande Daniel Larson och stiftsstyrelsens
andra vice ordförande Ulla Birgersdotter.

Arbetsutskottet beslutar
att

Justerande

notera till protokollet att arbetsutskottet tagit del av informationen.
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4
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Överenskommelse om fördelning av kostnader för verksamheten i S:t Jacobs

kyrka för 2021
Arbetsutskottet beslutade i § 30/2020-03-03 att återremittera ärende angående förslag till
fördelning av kostnader för verksamheten i S:t Jacobs kyrka för vidare beredning.

Föreligger av stiñsdirektor Solveig Ininbergs upprättad skrivelse, daterad 2020-03-23, angående
verksamhetsavtal med Stockholms domkyrkoförsamling för 2021 och överenskommelse om
kostnadsfördelning, med förslag till beslut. Förslaget innebär att arbetsutskottet ger stiñsdirektor
Solveig Ininbergs i uppdrag att slutföra förhandlingen med Stockholms domkyrkoförsamling
angående verksamhetsavtal och kostnadsfördelning för 2021.
Ärendet föredras på sammanträdet av t.f. avdelningschef Erik Hagman. Bl.a. redogörs för gällande
avtal mellan Stockholms stift och Stockholms domkyrkoförsamling avseende kyrkoverksamheten
i S:t Jacobs kyrka 2019-2020, daterat 2018-06-07, samt avtal avseende driftskostnader för S:t
Jacobs kyrka, daterat 2019-04-15.

Efter avslutad föredragning diskuteras ärendet, varvid Daniel Larson förordar en lösning som
baserar sig på ett hyresavtal, istället för en ett verksamhetsavtal som också reglerar fördelningen
av kostnader mellan parterna.
Arbetsutskottet beslutar
att

uppdra år stiftsdirektor Solveig Ininbergs att slutföra förhandlingen med Stockholms
domkyrkoförsarnling angående verksamhetsavtal och kosmadsfördelning för 2021,

Justerande
\

7/17;

4»

-

Utdrag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

STIFTSSTYRELSEN I
STOCKHOLMS STIFT
Arbetsutskottet

2020-03 -3 1

AU

SS 2020-0050

§ 55

Sammanträdesdatum

5

(1

5)

Färdplan för klimatet
Föreligger av stiftsdirektor Solveig Ininbergs upprättad skrivelse, daterad 2020-03-31,
angående ”Färdplan för klimatet” i Stockholms stift med förslag till beslut.
Stockholms stift har av de medel på totalt 25 mkr. som kyrkostyrelsen har fördelat för
”Färdplan för klimatet”, med målsättningen att uppnå en klimatneutral kyrka 2030,
erhållit 800 tkr. per år för perioden 2020-2022.

Arbetsutskottet beslutade i § 14/2020-02-04 att uppdra åt stiftsdirektor Solveig Ininbergs
att ta fram ett förslag till projektplan för Stockholms stiñs arbete med en gemensam
klimatstrategi och hållbar utveckling och förslag till en projekttjänst som miljöstrateg för
perioden 2020-2022. I arbetsutskottets § 35/2020-03 -03 informerade stiñsdirektom om
att det pågår samtal med Strängnäs stift och Västerås stiñ för att samordna arbetet med
hållbar utveckling.

I föreliggande skrivelse föreslås att Stockholms stiñ rekryterar en milj ösamordnare med
uppdraget att implementera, revidera och utveckla ledningssystemet ”Miljödiplomering
för hållbar utveckling” i Stockholms stiñs samtliga 53 ekonomiska enheter. Föreslås att
tjänsten ska vara en visstidsanställning på 100 procent av en heltidstjänst.

Ärendet föredras på sammanträdet av t.f. avdelningschef Erik Hagman.

Efter avslutad föredragning diskuteras ärendet, varvid framhålls värdet av att kunna
samverka med andra stift kring olika kompetenser inom området.
Arbetsutskottet föreslår stiñsstyrelsen besluta
att

uppdra åt stiñsdirektor Solveig Ininbergs att rekrytera en miljösamordnare
med ovan nämnda uppdrag, samt

att

tjänsten är en visstidsanställning med omfattningen 100 procent av en
heltidstjänst.
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Förslag ny organisering
Föreligger av stiftsdirektor Solveig Ininbergs upprättad skrivelse angående processtyrt arbetssätt
med genomförande av processer för styrning, ledning och kvalitetsarbete, med förslag till beslut.
Stiftsstyrelsen hanterade frågan om ny organisation vid sammanträdet 2020-03 -24 och
beslutade i § 42 bl.a. att ge stiñsdirektor Solveig lninbergs i uppdrag att genomföra
nödvändigt förändringsarbete på kansliet för att implementera ny organisering inom ramen för

tillgängliga resurser.
I skrivelsen anges att stiñet genom ett processtyrt arbetssätt lämnar den nuvarande
linj eorganisationen med enheter, centrum och team till förmån för ett tydligt och coachande
ledarskap och ett aktivt medarbetarskap. För att åstadkomma den förändring som krävs för att
till 1 januari 2021 vara framme vid ett nytt sätt att organisera stiftets arbete, behöver en
process påbörjas så snart som möjligt där kansliets medarbetare och i förekommande fall även
styrelsen involveras. I vissa delar av processen behöver utomstående konsult anlitas då.
I skrivelsen föreslås att det uppdras åt stiftsdirektom att genomföra förändringsarbete med
imiktning på ny organisering från 1 januari 2021 och att det ställs resurser till förfogande för det
konsultstöd som anses nödvändigt.
Ärendet föredras på sammanträdet av stiftsdirektor Solveig Ininbergs.

Arbetsutskottet föreslås stiñsstyrelsen besluta
att

uppdra åt stiñsdirektor Solveig Ininbergs att genomföra förändringsarbete med inriktning
på ny organisering från 1 januari 2021, samt

att

ställa resurser till förfogande för det konsultstöd som anses nödvändigt.

Justerande
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Styrgrupp för projekt S:t Jakob
Föreligger av projektledare Mattias Lindberg upprättad skrivelse, daterad 2020-03-25,
angående styrgrupp för projektet ”S:t Jacob kyrkan och det nya stiñskansliet”, med förslag
till beslut.

-

Stiñsstyrelsen beslutade i § 127/2019-12-10 att bl.a. fastställa det förslag till projektorganjsation
som redovisades i proj ektbeställningen för projekt S:t Jacob, som innebär att arbetsutskottet utgör
projektets styrgrupp.

För att projektet ska kumta fortlöpa på ett effektivt sätt föreslås i den nu föreliggande
skrivelsen att arbetsutskottet, som av stiftsstyrelsen i § 127/2019-12-10 har utsetts till
styrgrupp för projektet, inom sig utser en ny, mindre styrgrupp som kan sätta sig in i
üâgeställningarna snabbt och effektivt och ge direktiv till projektledaren i beslutsfattandet
samt även delta i beslutsfattandet. F öreslås att den nya, mindre styrgruppen består av
stiftsdirektom och två ledamöter ur arbetsutskottet.
På sammanträdet föredras ärendet av stiñsdirektor Solveig Ininbergs.

Efter avslutad föredragning diskuteras huruvida ärendet bör avgöras av stifcsstyrelsen, varvid
det föreslås att arbetsutskottet utser den nya, mindre styrgruppen och delegerar
befogenheterna

till denna.

Föreslås vidare att Iréne Pierazzi och Jan Olov Sundström ingår i den nya, mindre styrgruppen
tillsamman med stiñsdirektor Solveig Ininbergs.

Arbetsutskottet beslutar
att

Jt
useran de

utse en ny, mindre styrgrupp enligt föreliggande förslag, bestående av stiñsdirektor
Solveig Ininbergs, Iréne Pierazzi och Jan Olov Sundström.
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Policy för fördelning av verksamhetsbidrag och organisationsbidrag
Föreligger av t.f. avdelningschef Niclas Blåder upprättad tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-25,
angående förslag till policy för fördelning av verksamhetsbidrag respektive organisationsbidrag
för verksamhetsåret 2021.
Frågorna kring de olika bidragstypema och fördelning av de återstående organisationsbidraget och
verksamhetsbidraget för 2021 har beretts av arbetsutskottet i § 82/2019-08-20 samt i §§ 142 och
143/2019-1 1-26. Stiftsstyrelsen har fattat beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut i
§ 76/2019-09-10 samt i §§ 129 och 130/2019-12-10 och då bl.a. beslutat att fr.o.m. bidragsåret
2021 upphöra med projektbidraget och fortsätta att fördela endast verksamhetsbidrag och
organisationsbidrag samt att hanteringen under år 2020 avseende verksamhetsbidrag och
organisationsbidrag för 2021 ska hanteras på vanligt sätt, men att datum för sista ansökningsdag
skjuts fram till den 31 maj 2020. Vidare beslutade stiñsstyrelsen i § 9/2020-02-18 att uppdra åt
stiñskansliet att ta fram en policy för hanteringen av ekonomiska bidrag.

I skrivelsen anförs att en viktig del av verksamhetsbidraget är det som är riktat till
institutionssj älavârden. Det ligger nu ett uppdrag från kyrkomötet till kyrkostyrelsen att
genomföra en översyn av och ta üam förslag på hur institutionssjälavården, där verksamhet och
ansvar vilar på den lokala nivån, ska finansieras, med hänsyn till stiftens respektive nationella
nivåns roll och uppgifter i förhållande till utjämnings- och bidragssystemet.
Föreliggande förslag till policy för fördelning av verksamhetsbidrag respektive
organisationsbidrag innebär att föreslagen lydelse gäller för bidragsansökningar avseende 2021
med 31 maj 2020 som sista ansökningsdag och att respektive policy får ändras i enlighet med det
som framkommer genom uppdraget från kyrkomötet till kyrkostyrelsen och stiñsdirektorns vidare
utredning om Stockholms stifts bidrag för bidragsansökningar avseende 2022 med 31 maj 2021
som sista ansökningsdag.

Ärendet föredras på sammanträdet av t.f. avdelningschef Niclas Blåder.

Efter avslutad föredragning diskuteras ärendet, däribland frågan om hur verksamhetsbidraget till
Svenska kyrkans Unga i Stockholms stiñ (SKUSS) ska hanteras och om det ska omfattas av
policyn. Då det i själva verket regleras i ett särskilt avtal, anses det rimligt att verksamhetsbidraget
till SKUSS inte omfattas av policyn för fördelning av verksamhetsbidrag.
Arbetsutskottet föreslås süñsstyrelsen besluta
att

för bidragsåret 2021 anta föreliggande förslag till policy för fördelning av
verksamhetsbidrag och policy för organisationsbidrag, samt

att

uppdra åt süñsdirektor Solveig lninbergs att föreslå relevanta förändringar i
respektive policy för bidragsåret 2022 mot bakgrund av det som framkommer inom
ramen för nationella nivåns översyn och förslag till åtgärder.
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Angående kyrkostyrelsens besöki Stockholms stift i februari 2021
Föreligger av stiñsdirektor Solveig Ininbergs upprättad tjänsteskrivelse angående kyrkostyrelsens
besök i Stockholms stiñ den 17-18 februari 2021, med förslag till beslut.

Inför besöket har kyrkostyrelsen framfört önskemål om att på temat ”Kyrka i nytt landskap” få ta
del av arbetet i den mångkulturella miljön, biskopens eget engagemang och forskning på området,
de sociala utmaningar som finns i regionen och stiftets arbete för social hållbarhet, intressanta
exempel på församlingar som arbetar med kommunikation som mission samt stiftets arbete med
indelningsñågor i storstadsmiljö.

I skrivelsen föreslås att det uppdras till stiftsdirektorn att med utgångspunkt i framförda önskemål
påbörja planeringen för genomförande av kyrkostyrelsens besök i Stockholms stift och att
stiñsstyrelsens samtliga ledamöter i tillämpliga delar inbjuds att delta vid besöket.

Arbetsutskottet föreslås stiftsstyrelsen besluta
att

med utgångspunkt i framförda önskemål uppdra åt stiftsdirektor Solveig lninbergs att
påbörja planeringen för genomförande av kyrkostyrelsens besök i Stockholms stift,
samt

att

stiñsstyrelsens samtliga ledamöter i tillämpliga delar inbjuds att delta vid besöket.

AU

§

SS 2020-0115

60

Rapport angående centrum för själavård och handledning
Föreligger av stiftsadjunkt för själavård tillika enhetsledare Eva Sjödén upprättad rapport,
daterad 2019-10-30, angående Stockholms stifts centrum för sj älavärd och handledning.
Rapporten är framtagen på uppdrag av arbetsutskott med syfte att ge en översiktlig bild av hur
verksamheten ser ut och kartlägga hur stiñets församlingar och pastorat nyttjar centrum för
själavård och handledning.

Ärendet föredras på sammanträdet av stiftsdirektor Solveig lninbergs.
Arbetsutskottet beslutar
att

Justerande

notera till protokollet att arbetsutskottet tagit del av rapporten och att lägga den
handlingarna.
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Lönerevision 2020
Föreligger av stiñskansliet upprättad skrivelse angående lönerevisionen 2020 med förslag till
beslut.
Det nuvarande löneavtalet löper ut 1 april 2020. Med anledning av den rådande
Coronapandemin har industrins parter beslutat att skjuta upp avtalsrörelsen till hösten 2020.
Då lönerna i Svenska kyrkan följer industriavtalens s.k. ”märke” kommer med stor
sannolikhet Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och arbetstagarorganisationema att fatta
beslut om att prolongera det nuvarande avtalet och senarelägga iörhandlingama.

I skrivelsen föreslås att det uppdras till stiftsdirektor Solveig Ininbergs att genomföra
lönerevision 2020 i enlighet med redovisat tillvägagångssätt samt att medge utrymme för
lönerevision med utgångspunkt från förhandling mellan Svenska kyrkans
arbetsgivarorganisation (SKAO) och arbetstagarorganisationema.
Jan Olov Sundström yrkar

bifall till förslaget.

Arbetsutskottet beslutar
att

uppdra åt stiñsdirektor Solveig Ininbergs att genomföra lönerevision 2020 enligt
redovisat tillvägagångssätt, samt

att

medge utrymme för lönerevision med utgångspunkt från förhandling mellan SKAO
och arbetstagarorganisationema.

Justerande
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Begäran om ekonomisk kompensation Högalids församling
Högalids församling har inkommit med skrivelse, daterad 2020-02-20, med begäran om
ekonomisk kompensation om 250 tkr. för ökade kostnader i form av omställningskostnader
med anledning av att Stockholms stift sagt upp avtalet gällande ekonomi- och lönetjänster via
Stockholms stiñs servicebyrå.

I ärendet föreligger av kanslisekreterare J an-Åke Engfors upprättad skrivelse, daterad 202003-30, med förslag till beslut. Föreslås att Högalids församlings begäran om ekonomisk
kompensation avslås med motivering att avtalet mellan Stockholms stiñ och Högalids
församling har sagts upp avtalsenligt och att det saknas stöd i avtalet för ekonomisk
kompensation för uppkomna kostnader i samband med erforderliga omställningar både inför
en anslutning till servicebyrån och efter uppsägning av avtal om administrativa tjänster genom
servicebyrån.
Jan Olov Sundström yrkar

bifall till förslaget.

Arbetsutskottet föreslår stiñsstyrelsen besluta
avslå begäran från Högalids församling om ekonomisk kompensation för olika
omställningskostnader i samband med anslutningen till Stockholms stiñs servicebyrå
och till avvecklingen av densamma, med motivering enligt förslag.

att

AU

SS 2020-0078

§ 63

Inbjudan till Sensus Stockholm Gotlands regionstämma
Från Sensus studieförbund föreligger inbjudan, daterad 2020-02-01, till Sensus StockholmGotlands ordinarie regionstämma den 7 maj 2020 i Sensus lokaler på Torkel Knutssonsgatan
39.

Varje medlemsorganisation har två mandat (ombud) på regionstämman. Ytterligare personer
får delta på mötet som observatörer. Anmälan av ombud till stämman ska göras senast den 7
april.
Arbetsutskottet beslutar
att

utse Margaretha Herthelius och Dan Lannerö till ombud att representera Stockholms
stift vid Sensus Stockholm-Gotlands regionstämma den 7 maj 2020, samt

att

förklara paragrafen omedelbart justerad.

Justerande
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Skrivelse från Högalids församling med fråga om borgerliga begravningar i

kolumbariet
Föreligger skrivelse från Högalids församling, daterad 2020-03-05, angående möjligheten att
upplåta Högalids församlings kolumbarium för borgerliga begravningsakter.
Ärendet håller på att beredas av en beredningsgrupp på stiftskansliet med ambitionen att
kunna förelägga stiñsstyrelsen ett förslag till beslut till sammanträdet den 14 april.

Arbetsutskottet beslutar

till protokollet att arbetsutskottet tagit del

av informationen, samt

att

att notera

att

överlämna ärendet till stiñsstyrelsen utan eget förslag till beslut.

Justerande
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§ 65

Delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut föreligger för arbetsutskottets och stiñsstyrelsens kärmedom.

Erik Hagman
SS

AFTT utbildning och nätverkande

2020-0014

2020-03-04

J an-Åke Engfors
SS 2020-0066

Begäran om sammanräkning Täby

2020-03-03
församling, BA
2020-03-03
Begäran om sammanrälming Oscars
församling, BA
Begäran om sammanräkning Täby
2020-03-03
församling, S
Begäran om sammanräkning Huddinge
2020-03-03
pastorat, C
2020-03-03
Begäran om sammanräkning Vallentuna
församling, Hembygdens kyrka i Vallentuna
församling
2020-03-03
Begäran om sammanrälcning Västerleds
församling, FiSK
Begäran om sammanräkning Hässelby
2020-03-03
församling, S
Omfördelning av kyrkoantikvarisk ersättning för år 2018

SS 2020-0056
SS 2020-0047
SS 2020-0073

SS 2020-0072

SS 2020-0057
SS 2020-0042
SS 2016-0010

Arbetsutskottet beslutar
att

notera till protokollet att arbetsutskottet tagit del av ovan redovisade delegationsbeslut,
samt

att

överlämna dessa

Justerande
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till stiñsstyrelsen för kännedom.
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Nominering av ledamöter till Asylrättscentrums styrelse
Föreligger av stiñskansliet upprättas skrivelse angående nominering av ledamöter till
Asylrättcentrums styrelse.
Asylrättscentrums arbete är av stor vikt för Stockholms stifts församlingar och Stiftet är engagerad
i Asylrättscentrums arbete och representerad i Asylrättscentnuns styrelse sedan flera år tillbaka.
Asylrättscentrum håller årsmöte den 28 april 2020. Vid årsmötet skall ny styrelse väljas och
ledamöterna väljs för en period om ett år. Irené Pierazzi och Dan Lannerö är ledamöter i
Asylrâttscentrums styrelse och har meddelat att de fortsatt står till Asylrättscentrums förfogande.

I skrivelsen

föreslås att Iréne Pierazzi och Dan Lannerö nomineras
styrelse för ett år.

till ledamot i Asylrättscentmms

Arbetsutskottet föreslår stiñsstyrelsen
föreslå Iréne Pierazzi och Dan Lannerö som ordinarie ledamöter
Asylrättscentrums styrelse under ett år.

att

AU

§

till

SS 2020-0110

67

Remiss från Region Stockholm angående hållbarhetspolicy
Föreligger remiss från Region Stockholm, daterad 2020-03 -30, angående förslag till
hållbarhetspolicy för Region Stockholm.
Remissen är ett led i beredningen av ärendet om hållbarhetspolicy för Region Stockholm, avsett
att beslutas om i regionfullmäktige den 17-18 november 2020.

Remissvar ska vara regionledningskontoret tillhanda senast den 31 maj 2020.

Arbetsutskottet beslutar
att

Justerande

uppdra åt stiñsdirektor Solveig Ininbergs att förbereda ett remissvar till arbetsutskottets
sammanträde den 5 maj.
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Fråga angående stiftskansliets resursbank
På sammanträdet ställer Daniel Larson fråga angående stiñskansliets resursbank och hur olika
insatser planeras och samordnas under den pågående Coronapandemin.

Stiftsdirektor Solveig Ininbergs informerar om den resursbank som är under upprättande på
stiñskansliet, bestående av medarbetare på stiñskansliet som frivillig har anmält sig till att gå in
och stötta arbetet i stiftets församlingar och pastorat där så behövs under Coronapandemin.
Biskop Andreas Holmberg meddelar att de behov av stödåtgärder som uppstår försöker man i ett
första steg lösa inom kontrakten med kontraktsprosten som samordnare. Därefter kopplar man på
stiftet för att höra eñer om det ñnns resurser att tillgå. Det kan t.ex. handla om att hjälpa till med
att förrätta begravningsgudstjänster. Biskop Andreas informerar vidare om pågående och
kommande annonskampanjer i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet mfl. tidningar och om
påannonsen'ngar i radio. Informeras också om det arbete som görs inom Sjukhuskyrkan.
Flera i arbetsutskottet vittnar om stora behov av olika typer av stödåtgärder. Det kan t.ex. handla
om att ta kontakt med äldre och ensamstående som saknar någon nåra eller anhörig att tala med.
Detta kan ske genom personliga besök, men också genom telefonsamtal eñer upprättade
samtalslistor. Samtidigt påpekas vikten av att de som engageras för olika stödinsatser också får
tillgång till erforderlig skyddsutrustning.

Arbetsutskottet beslutar
att

Justerande

notera till protokollet att arbetsutskottet samtalat om frågan och tagit del av
informationen.
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