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I (s)

Plats och tid Uppenbarelsekyrkan, kl. 19.00 samt via Teams

Beslutande Anders Wallner, o rdfo r a nde
Eva Beijer
Lars Bergh
Tita Bergqvist
Kent Bjdmtjiirn
Bertil Brorsson
Gunnar Carlsson
Dan Evaldsson
Ing-Marie Gidl6f
Gunilla Hansson
Anita Hedberg
Anette Hellstriim
Thomas H6gberg
Stig Johnell
Asa Karlsson
Agneta Landin

Cecilia Landin
Lars-OlofLandin
Ylva L<ifstrand
Raimond Molander
Agneta Norberg
Marianne Nord
Lars Richter
Karl-Otto Samson
Gunilla Scholdstriim
Carita Stenbacka Tenezakis
Johan Tetzlaff
Marianne Themptander
Christer Wil
HenrikAkerlund
Kaya Alander

Owiga niiwarande Hikan Gerdin, erstittare
Ann-Louise Pi.icl;J.er, ers ti t t ar e

Christofer Wilson, lgtrkoherde

Justerare

Claes Rudberg, sekretelare
Ama Hedman Arpvall
Brian Wendleman

Raimond Molander
Lars fuchter

Frirsamlingsexpeditionen, Uppenbarelsekgkan, torsdagen I 0 juni,
klockan 13.00
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KYRKOFULLMAKTIGE
Hlgerstens forsamling

Sammantrddesdatum
2021-06-03

2(s)

Sammantriidets
6ppnande, faststiillande
av dagordning

Kungrirelse av protokoll
fran Stiftstyrelsen i

Stockholms stift

Upprop av ndrvarande
ledamriter och ersettare.
Faststiillande av
r<istliingd

Justering

I laga ordning utll'st

$r

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

Foreslagen och utsiind dagordning fastst2illdes

$2

Inga kungdrelser frin Stiftsstyrelsen fiirellg.

$3

Upprop av ledamdter och ersafiare fiirrittades.

FrAnvarande ledam6tema
Maximilian Bjorsten och Madelene Nylander
ersattes av Cecilia Landin respektive Johan Tetzlaff.

Niirvarolistan godkiindes som rostliingd.

$4

Att jiimte ord{iiranden justera mdtets protokoll utsigs
Raimond Molander
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

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

CL

SAMMANTRADESPROI'OKOLL

dlu,



KYRKOFULLMAKTIGE
Hiigerstens lorsamling

SAM MAN'I'RIiDES PROT OKOLL

Sammantrhdesdatum
2021-06-03

3(s)

F6reliiggande av
Verksamhetsberiittelse
& Arsredovisning 2020

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

& .4rsredovisning 2020

$6

Kyrkoherde Christofer Wilson redogjorde fiir Verksamhets-
beriittelsen och tillftirordnad kanslichef Claes Rudberg presenterade
Arsredovisning 2020 samt svarade pA frigor.

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.

$8

Revisorernas beriiftelse ftir verksamhetsiret 2020 foredrogs av
ordliirande Anders Wallner-

Revisionsberiittelsen lades till handlingarna.

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

kronor, skall 6verfijras till balanserat resultat.

Kyrkofullrniiktige beslutade i enlighet med Kyrkor6dets forslag.

$r0

F6relflg fiiga om ansvarsfrihet Iijr verksamhets6ret 2020

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.

Revisorernas beriittelse
fiir verksamhetsaret
2020

Beslut om 2020 ars

resultat

Ansvarsfrihet

Utformning av
lokalftirs6rj ningsplan

c4_
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4(5)

Inriktningsbeslut for
kyrkolokal i Vastertorp

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.

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.

Beslut omdisponeing av
budgeterade medel samt
tilliiggsbudget ftir
renovering av Grdndals
kyrka

^nq^
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Genom att vissa poster i projektbudgeter inte behover nlttjas sisom
utlokalisering av personal samt att takenoveringen i Uppenbarelse-
kyrkan 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.

Sammantrddets
avslutande

Kynkofu llmiiktiges ordftirande Anders Wallner tackade alla
niirvarande for det gingna verksamhetsdret, 6nskade dem en trevlig
sommar och fiirklarade mdtet avslutat.

SAMMANTRIiDESPROTOKOLL

oWrU {uNL C"f-



*nl;f" kyrkan $

2021-06-01

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
medel ftir att fi budgettiickning ftir projektet.

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

Projektering 1000tkr 1562,5tkr I152tkr 217l,5tkr

13yggherrekostnader 312,5 462,5tkr 462,5tkr 462,Stkr

ATA/oftirutsett 625tkr I900tkr 62 5 tkr l500tkr

Totalt 7125tkr 1 I4 l 2,5 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 I 000tkr.

625tkr

,lU ClL



*n*:,|." kyrkan S

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

c(--
Ct^) toma\N
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2021-05-21

Behov av inriktningsbeslut for kyrkolokal i Vdstertorp

Kyrkofullm2iktige i H[gersten angav budgetdirektiven fiir 2021 att fiirsamlingen under detta
budgetir skulle etablera n[rvaro i VasEltorp. Frigan har utretts under vintem 2021 av
Kyrkoridet. Beredningens ltrande 96r g2illande att en verksamhet i egen lokal vore den form
av nervaro som har st6fts chans att bli framgingsrik. I skivandes stund har detta ythande gitt
vidare till kl,rkoherden f<ir au i samrid med medarbetare ta fram en verksamhetsplan fiir en
sidan lokal, samt att inventera mdjliga lokaler och deras tillgiinglighet.

Presentation av verksamhetsplan kommer att ske pi Kyrkoridets j unimcite varefter beslut om
aft verkstiilla projektet kan fattas.

Behov av in riktningsbeslut.

I verksamhetsplanen finns inga medel anslagna ftir Vlstertorpsprojektet.

Di antalet mdjliga lokaler i omridet 5r fi och skiften sker siillan, ser kyrkoridet behov av att
fh fullrniiktiges medgivande att kunna fl gdra omdisponeringar i budgeten Itir att frigdra
medel att initiera projektet om man si beslutar.

Pandemin har fiirsatt oss i ett lege diir vi har dverskott i resultat p g a uteblivna verksamheter.
Kyrkoridets beddmning iir diir{tjr att medel kan finnas till att omdisponera ftir detta 2indamil.

Ekonomisk kalkyl

Bemanningen er tiinkt att kisas med den diakontjiinst som iinnu inte ar tillsatt i Miilarhdjdens
distrikt. Derdll kommer personal frin andra distrikt att ftirstiirka verksamheten de dagar de

sjiilva inte har verksamheter. Vi tror siledes att verksamheten ska kunna bedrivas inom
befintlig personalstyrka genom effektiviseringar och hj?ilp av ideella.

Lokaler i omridet iir betydligt bitligare dn den vi hyr pi Liljeholmskajen. Vi rdknar ocksi
med att verksamheten ska rymmas i en mindre lokal.

Fdrvantade initiala kostnader

Fdrviintade kostnader per 6r. (piverkan pi flerirsplan)

Hyra 300rk-r

personalkostnader (befintliga tiiinster)

Insats afftirslokal

Hyra 251kr I m?nad (4 minader)

Anpassningar av lokal l50tkr

Personalkostnader (befintliga tiiinster)

Inventarier 50tkr.

Summa 300tkr

044 t4---



Svenska kyrkan *
HAGERSTEN

6vriga extema kostnader l00tkr

Totalt 30Otk

Konsekvensanalys

De tvi kostnader som kommer att avvika i flerirsplanen iir hyreskostnader och dvriga externa

kostnader. Di personalkostnaden ryms i befintlig flerArsplan och fastigheten iir hyrd, kan vi
inte se nAgon ekonomisk risk ietableringen. Skulle ftirsamlingens ekonomi fd,rsdmras ilr
verksamheten latt att avveckla.

Ba n ko n sekve n sa n a lys

Sj2ilva tanken med verksamheten i Vestertorp iir att den ska erbjuda plats fiir barn och

barnfamiljer i omridet. Verksamheten iir siledes en {iirstiirkning av Hegerstens ftirsamlings
arbete ftir barns viilbefinnande.

Den risk som ftireligger iir att de befintliga verksamheter som ska "lina ut" personal till
Vestertorp fAr mindre tid att utvecklas och underhAlla sin kvaliti.

Forslag till beslut

Kyrkofullmiiktige ltireslis besluta att:

Ldta Kyrkorddet omdisponera upp till 400tlcr av befintliga medelfdr etablering i Ytistertorp, i
den htindelse beslut fi)religger och mdjlighet till lokalfbrvtirv 6ppnas.

c4_o+u,l



Hdgerstens Frirsamling
2021-06-03

Henrik Akerlund (SD)

Carl- Otto Samson (SD)

Arende 13

Beslut om tilliiggsbudget ftir renovering av Griindals Kyrka

Fiirslag till beslut

1. Sverigedemokraterna yrkar pi avslag pi ftrslaget till beslut om tiil8ggsbudget for
renovering av Grdndals Kyrka.

2. Diirut<iver vill vi anftira ftiljande:

Sverigedemokratema anser att det dr av stor betydelse att forsamlingen tar hdjd fiir att de

befintliga kyrkofastigheter i fiirsamlingens dgo, renoveras med hiinsyn till aktuella behov.

Med hiinsyn till att aktuella handlingar dock tillkiinnagivits med kort varsel i niira anslutning

ti1l aviserat datum for kyrkofullmiiktige, iir det vir uppfattning att tillriickligt underlag saknas

och diirmed forsvirar Iiir v6r nomineringsgmpp att kunna g6ra ett optimalt stiillningstagande i
denna frAga.

N,tl <2



Hdgerstens Fcirsamling 41 6-2019.

Sdrskilt uttalande

Henrik Akerlund (SD)
Carl-Otto Samson (SD)

Giillande 5 rsredovisningen for Hdgersten Forsamling avser Sverigedemokraterna att
framfora ett yttrande.

V6r nomineringsgru pp har observerat vissa anmdrkningar avseende
personalkostnader. Det som dr anmdrkningsvdrt dr personalkostnaderna har okat
mellan 2017 och fram till 2018. VAr bedomning dr att omfattningen av forsamlingens
verksamhet 5r ofordndrad och det dr angeldget att f6 information om orsaken till
attpersonalkostnaderna har okat och varfor antalet anstallda har okat frAn 49 till 56.

Enligt resu ltatrakningen gdllande not 6, visar den endast kostnaden till arvode och
kostnadsers6ttn ing for revisorer vilket dr anmdrkningsvdrt dA den bor visa samtliga
ovriga externa kostnader. Noterbart 5r att arvode till revisorer visar 327 000 kr medan
ovriga externa kostnader visar 26 765 000 kr vilket vdcker funderingar kring vad de
resterande 26 438 000 kr bestSr av.

Betrdffande not 7 framgir att kyrkoriidet har treffat ett avtal med tidigare kyrkoherden
om att avgAngsvederlag uppgAende till 24 m€rnadsloner till en kostnad av 2 219 000
kronor. Sverigedemokraterna anser att detta forefaller vara en mdrklig ekonomisk
prioritering som kyrkorAdet har vidtagit for forsamlingens riikning. Det dr ddrfor av
stor betydelse att fa veta hur kyrkoradet kommit fram till det beslutet.

Arende 6

Sammanfattningsvis vill Sverigedemokraterna framhava att ekonomin inom
Hdgerstens Forsamling de tvA senaste 6ren visat p€r ett okat underskott. Vi vill
framh6va betydelsen av att ekonomin inom forsamlingen bor hanteras med
varsamhet och omsorg for att kunna bedriva en verksamhet av hog kvalitet. Vi anser
diirfor att KyrkorAdet bor ta fram en Atgardsplan for att komma tillretta med det
negativa ekonomiska resultatet.

d]J
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