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$r
KyrkofullmZiktiges ordforande Anders Wallner h6lsade alla
ledamriter och ersdttare viilkomna samt fiirklarade mdtet 6ppnat.

Sammantriidets
6ppnande, faststiillande
av dagordning

Foreslagen och utsiind dagordning fastst2illdes

$2
Inga kungdrelser

frin Stiftsstyrelsen fiirellg.

Kungrirelse av protokoll
fran Stiftstyrelsen i
Stockholms stift

$3
Upprop av ledamdter och ersafiare fiirrittades.

Upprop av ndrvarande
ledamriter och ersettare.
Faststiillande av

FrAnvarande ledam6tema

Maximilian Bjorsten och Madelene Nylander
ersattes av Cecilia Landin respektive Johan Tetzlaff.

r<istliingd

Niirvarolistan godkiindes som rostliingd.

$4
Att jiimte ord{iiranden justera mdtets protokoll utsigs
Raimond Molander

Justering

och

Lars Richter.
Protokollet hills tillgiingligt ftirjustering frAn torsdagen l0 juni
klockan 13.00 pi forsamlingsexpeditionen i Uppenbarelsekyrkan.

$s
F<irellg friga om sammantradet utlysts i laga ordning

I laga ordning utll'st

Kallelse till sammantriidet har skett pi nedanstiende siitt:
Kungdrelsen uppsatt pe fdrsamlingens anslagstavla den 20 maj och
utsend till ledam<iter och ersettare samma dag. Kallelsen har vidare
publicerats pi ftirsamlingens hemsida.

Kyrkofullmiiktige fann att sammanftadet hade utlysts i laga ordning

dlu,
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$6
Kyrkoherde Christofer Wilson redogjorde fiir Verksamhetsberiittelsen och tillftirordnad kanslichef Claes Rudberg presenterade
Arsredovisning 2020 samt svarade pA frigor.

F6reliiggande av
Verksamhetsberiittelse
& Arsredovisning 2020

Kyrkoridets ord{ijrande Gunilla Schrildstr<jm fram{iirde sitt tack till
Kyrkoherde Christofer Wilson och ltirsamlingens personal fiir det
gingna verksamhetsiret.

$7
K1rkofu llmiiktige beslutade att faststalla Ver ks amhetsbertittels en och
Ars r ed ovis ningen for 2020.

Fastst2illande av
Ver l<s amh e ts b er rit t el s e

& .4rsredovisning 2020

$8
Revisorernas beriiftelse ftir verksamhetsiret 2020 foredrogs av
ordliirande Anders Wallner-

Revisorernas beriittelse
fiir verksamhetsaret
2020

Revisionsberiittelsen lades till handlingarna.

$e
F<irelAg fiirslag frAn kyrkorfldet att 2020 Ars resultat, 13 711 tl<r

kronor, skall 6verfijras till balanserat resultat.

Beslut om 2020 ars
resultat

Kyrkofullrniiktige beslutade i enlighet med Kyrkor6dets forslag.

$r0
F6relflg fiiga om ansvarsfrihet Iijr verksamhets6ret 2020

Ansvarsfrihet

Kyrkofu llmiikti ge beslutade att bevilja Kyrkor6det ansvarsfrihet {tir
verksamhetsiret 2020.

$il
Kyrkoherde Christofer Wilson redogiorde fiir de direktiv som
ftireslis {iir utformning av en lokalftirs<irjningsplan.

oil//

c4_

Utformning av
lokalftirs6rj ningsplan
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Ylva kifstrand inliimnade ett skiftligt yrkande att det i direktiven
ska ingi ett tilliigg att fiirsamlingen 'sZirskilt ska beakta solpaneler pi
Iiimpliga befi ntliga takytor'.
Kyrkoherde Christofer Wilson sade att de direktiv som framlagts
endast utgdr en brikdel av det framtida dokumentet som ska
utarbetas och att frigan om solpaneler mycket viil ryrms i de
framlagda direktiven.
Christer Wik lrkade pd avslag av Ylva L6fstrands forslag.

Kyrkofullm2iktige beslutade att avs[6 Ylva L6fstrands yrkande

Kyrkofullmiiktige beslutade d?irefter att godkiinna Kyrkoridets
fiirslag till direktiv fiir lokalftirs<irjningsplanen.
Henrik Akerlund framftjrde att SD inte deltog i det beslut som
fattades

$ 12

Kpkoherde Christofer Wilson redogjordeflor bakgnrnden tilI att
efterfiAga ett inriktningsbeslut som imefattar att Kyrkofu llmiiktige
beviljar att medel pi upp till 400 tkr kan omdisponeras under 2021
fiir att kunna etablera sig i Vastertorp om och ndr en l?implig lokal
finns tillgiinglig.

Inriktningsbeslut for
kyrkolokal i Vastertorp

Kyrkofu llrniikti ge beslutade att, enli gt Kyrkoridets fiirslag, bevilj a
omdisponering av medel pA 400 tk ftir 2021 att anviindas i det fall en
liimplig verksamhetslokal i Viistertorp blir tillgiinglig.

$

13

Ky,rkoherde Christofer Wilson redogjorde ftir de offerter som
inkommit avseende renoveringen av Grcindals kyrka. Den offert som
fiirsamlingen och projektledaren firresprekar iir 2 mkr <iver det
budgeterade beloppet. Projekteringskostnadema har dven de skjutit i
h6jden och Iiirventas bli dubbelt si hdga iin planerat. Vidare rAder
vir projetledare, Stina Andersson, oss till att utdka postsn
oftirutsedda kostnader/ATA med 1 mkr.

Totalt 6verstiger projektet den ursprungliga budgeten med 4,5 mkr
Den friimsta orsken tilI detta 2ir grundflorhillandena under kyrkan.

^n
q^

Beslut omdisponeing av
budgeterade medel samt
tilliiggsbudget ftir
renovering av Grdndals
kyrka
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Genom att vissa poster i projektbudgeter inte behover nlttjas sisom
utlokalisering av personal samt att takenoveringen i Uppenbarelsekyrkan skjuts upp till 2022 kan 2,5 mkr frigriras. Den tilliiggsbudget
som diirmed efterfrlgas dr 2,0 mkr fiir projektet.
Ledamdtema fiin POSK, SD och Frimodig kyrka uttryckte en stark
oro fiir att de problem som lijrekommer i Gr6ndalskyrkan 2ir pA
grund av mark{iirhillanden och d2irftir inte fullt ut kan Atgiirdas och
att det framtida underhillsbehovet diirmed fortsatt kommer att vara
mycket stort och kostsamt.

Efter an streck sattes i debatten beslutade kyrkofullmiiktiges
ordftirande Anders Wallner att frigan om omdisponering av
budgeterade medel samt tilliiggsbudget gir till omr6stning.
SD yrkade pfl ett avslag av fiirslaget
Omr<istning genom{iirdes och ord{iirande Anders Wallner fann att

Kyrkofullrniiktige beslutar att godkiirura forslaget

till

- omdisponering av medel med 2,5 mk, samt
- tilliiggsbudget {ijr oftrutsedda utgifteriATA med 2,0 mkr
Ledam<itema

fiin

POSK och Frimodig kyrka avstod fran att delta i

omrdstningen.
SD kommer att inkomma med en reservation mot beslutet.

$14
Kyrkoherde Christofer Wilson liiste ur Matteus evangeliet 1 I kapitlet
samt ledde i en b6n och avslutade med att ge m6tet Guds v2ilsignelse.
Kynkofu llmiiktiges ordftirande Anders Wallner tackade alla
niirvarande for det gingna verksamhetsdret, 6nskade dem en trevlig

sommar och fiirklarade mdtet avslutat.
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Analys av reviderad prognos for Grondals Kyrkas renovering.
Den av H?igerstens ltirsamling anlitade projektledaren ftir Gr<indalsrenoveringen, Stina
Andersson, har inkommit med en reviderad prognos {tir projektets kostnader. Mrite har iigt
rum mellan AIX arkitekter, Stina Andersson samt ftirsamlingens fastighetschef och

Kyrkoherde.

I korthet framkom att AIX arkitekter kraftigt dverskridit sin budget utan att kommunicera
detta ordentligt. A[X liirklarar detta med att den ekonomiska upp{tiljningen fiill mellan
stolarna niir en ny arkitekt utsigs att samordna projekteringen.
Vidare framkom att en fiirsta signal om <ikade kostnader hade liirbisetts av {tirsamlingens
fastighetschef.
Samftirstind finns emellertid, med ett par sm6 undantag, kring att ftrfrlgningsunderlaget
hiller hdg klass och att vi kan skiva ner posten o{tirutsetUATA till15%o av den kalkylerade
byggkostnaden.
Dock b<ir dessa nya omstiindigheter fi Iiirsamlingen att 6vervega att tillskjuta ytterligare
fi budgettiickning ftir projektet.

medel ftir att

Reviderad prognos
Givet de nya uppgiftema om projekteringskostnadema, samt uppskattningen av oltirutsedda
arbeten, finns nu s! nsyn vad betrflffar prognosen.

Budget

Prognos
(Bylero)

Prognos
(fastighetschefl

Prognos
21-05-31

Byggkostnad

4562,5tkr

6862,5tkr

6862,5tkr

6862,5rkr

Markarbeten

625tkr

625tkr

625tkr

625tkr

Projektering

1000tkr

1562,5tkr

I152tkr

217l,5tkr

13yggherrekostnader

312,5

462,5tkr

462,5tkr

462,Stkr

ATA/oftirutsett

625tkr

I900tkr

62

Totalt

7125tkr

1

I4 l

2,5

tkr

5

l500tkr

tkr

9727th"

I

l62l,5tkr

Behov av ytterligare medel.

I underlaget som tillslndes Kyrkoridet och Kyrkofullmaktige 2021-05-27 dskade
undertecknad en utdkning av budgeten med 2 504tk i omdisponerade medel, samt lmkr i
tilliiggsanslag.
Givet den nya prognosen borde vi utttjka tillZiggsanslagen med ytterligare
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Hyreskostnad ltir utlokal isering

562tkr

Renovering av Uppenbarelsekyrkans tak

I 462tk

Fiirdigstl

ande av entrdpari
Uppenbarelsekyrkan

262

Renovering av {iinster Uppenbarelsekyrkan

2l8tk'r

Summa

2 504tkr

Tilliiggsbudgetering

2 000tkr

(Ursprunglig budget

7l2srvr)

Ny budget

I l629tkr

Christofer Wilson
Kyrkoherde i Hiigerstens Fdrsamling
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