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Plats och tid Lilla salen i Uppenbarelsekyrkan,2022-10-l I kl. 19.00

Beslutande Christer Wik, ordfdrande
Anders Wallner,
Katrin Wic6n,
Yvonne Str6mberg
lng-Marie Gidldof
Carita Stenbacka Tenezakis
Ann-Marie Str<imberg
Kaya Alander
Stig Johnell
Marianne Nord
Lars Richter
Lars-OlofLandin
Eva Beijer
Christofer Wilson, Kyrko herde.

Owiga ndrvarande Olivia Bemmalm,
Inger Kendel,
Agneta Landin,
Per Larsson,
Anna-Carin Holmqvist, kans I ic hef & sekreterare,

Justcrare Yvonne Strdmberg och
Lars-OlofLandin

Justeringens plats
och tid

F<irsamlingsexpeditionen, Uppenbarelsekyrkan,
frAn I 7 oktobcr klockan I 3.00.

Undcrskrifter

Paragrafer
133 148

Ordliirande

ltu
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s r33

Kyrkoridets ordforande Christer Wik hiilsade samtliga vdlkomna till
sammantredet och lorklarade detsamma 6ppnat.

F6religgande forslag till dagordning faststiilldes, efter att punkten
Tilldggsisolering UppenbarelselErknn lagls till som ny punkt l4 och
efterfijljande punkter p5, infiir m6tet utsiind, dagordning foljdenligl
omnumrerats.

$ 134

Upprop fiirriittades.

I de fiinvarande ledam<itema
Asa Karlsson,
Raimond Molander och
Erik Brostroms stiille,

intriidde ersdttarna

Katrin Wic6n,
Yvonne Stromberg och
Stig Johnell.

s 135

Till att justera dagens protokoll utsigs
Yvonne Str<imberg och
Lars-Olof Landin

Protokollet hills tillgiingligt forjustering frSn mindagen den 17 oktober
2022 klockan 13.00 pA kansliet i Uppenbarelsekyrkan.

$ 136

F6re16g justerat protokoll fr6n kykoridets ftireg6ende ordinane
sammantrade 2022-09 - | 3.

Det noterades att den korrekta lydelsen av niist sista meningen i $128 iir som
ftiljer. "Ky'koridet beslutade enligt arbetsutskottets forslag".

Kyrkoridet beslutadc att med sistniimnda riittelse liigga protokotlet till
handlingama.
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SAMMAN'I'RADES PROTOKOI,L

Sammantrddesdatum
2022-10-fi

$ 137

Justerade protokoll lorelAg frin

P laceringsgruppens/Arbetsgruppen fiir medelsjdnaltnings mdte 2 2-09-08,
Kommunikatio nsuts ko t te ts m6te 2 0 2 2- 09-06,
Budgetberedningens miiten 22-09-22, 22-08-3 1 , 2 2-05- I I respehive
22-04- I I .

Kyrkoridet noterade de justerade protokollen och beslutade liigga dessa till
handlingama.

Vidare fijrelig inliir m6tet utskickat ojusterat protokoll frln Arbetsutskottets
mdte 2022-09-2 7. Det konstaterades att per kyrkoradets m6tesdatum iir
sistniimnda protokoll justerat.

Kyrkor6det noterade det justerade protokollet fr n Arbetsutskottets mdte 22-
09-27 ochbeslutade liigga detta till handlingarna.

$ 138

Kyrkoherde Christofer Wilson rappo(erade om fiirsamlingens verksamhet
utifrin sin infiir m<itet utsenda rapport. Vid genomgingen omndmndes bl.a.

o Hur fE foniittningar som sker i egen regi. Med konfirmationema
bortriiknade s6 iiger fdrre iin hiilften av Hagerstens liirsamlings
klrkliga handlingar rum i egen regi. Niimnda Iiirhillande har
piverkan pi bemanningen vilket behdver dvervdgas.

o En riktad medlemskampanj i V2istertorp, fiir nyinflyttade medlemmar
liidda mellan l99l -2001 , 5r under framtagande.

. Hegerstens forsamling iir nu milj6diplomerad i enlighet med steg l.
r Altemativet till en arbetsmilj6enkiit utreds. Altemativet som

beniimns pulsmiitningar, bestir av ett antal liigor som st?ills till
medarbetare vid ett flertal tidpunkter fiir att fi miitv[rden inte enbart
vid ett frAgetillftille.

o Higerstens k6ren Acapella vann i tre klasser vid kdrtiivlingen Baltic
Sea Choir competition i Lettland.

Kyrkor6det gavs mojlighct till frigcstund.

Kyrkoridet noterade rapporten

$ r39

Budgetberedningens, inltir m<itet utsenda, lorslag till verksamhetsplan
ltredrogs av kyrkoherde Christofer Wilson.
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Kyrkoridet diskuterade verksamhetsplanen. Ann-Marie Stromberg ).rkade
att ett tillagg ska inforas i verksamhetsplanen av vilket det framgir att
Hagerstens forsamling deltar i Kultumatt Stockholm 2023.

Budgetberedningens, inftir m<itet utsenda, ftirslag till budget 2023 inklusive
personalbudgeten pA sidoma 14 och I 5 fiiredrogs av kanslichef Anna-Carin
Holmqvist.

Kyrkoridet diskuterade budgeten och gavs m<ijlighet till frigor.

Kanslichef Anna-Carin Holmqvist redogjorde oversiktligt lor komplexiteten
i och det identifierade behovet av, en <iversyn av befintlig budgetprocess.
Kyrkoridet noterade vikten av en v6l utformad process.

Kyrkoridet beslutade bifalla yrkandet i andra stycket, andra meningen.

Klrkoridet beslutade att hiinskjuta budgetberedningens fiirslag till
Verksamhetsplan och budget 2023, uppdaterat med det i andra stycket, andra
meningen bifallna yrkandet, till kyrkofullm[ktige med lorslaget att det
uppdaterade lorslaget (bilaga I ) faststiills.

$ 140

F<irelAg ftirslag fr6n arbetsutskottet att kyrkorAdet beslutar att
o godkiinna den, inliir m6tet utsanda, {iireslagna tppdaterade Policyn

jdr uthyrning/ utldning av lyrkorum eller annan lokal och
o understiilla ordinarie kyrkofullmiiktige 2022 sistniimnda policy ltir

faststiillande.

Kyrkoherde Christofer Wilson yrkade pfr att bilagoma 2 och 3 av
ftirenklingsskiil frikopplas fiAn policyn, si att bilagoma vid behov kan
situationsanpassas utan krav pi beslut i kyrkoridet.

Kyrkoridet beslutade bifalla yrkandet i foregicnde styckc.

KykorAdet beslutade uppdatera det infiir motet utsiinda ftirslaget till policy
med det bifallna i andra stycket angivna pkandet och fiireslS
kyrkofullmiiktige att det uppdaterade fiJrslaget inklusive i policl,n angivna
avgift staxor (bilaga 2) faststiills.

$ 141

F<irel6g {iirslag frin arbetsutskottet att kyrkoridet beslutar att
o godkiinna den foreslagna justeringen av Ldnepolicyfiir Svenska

Uppdaterad
policy lor
uthyming/
utlining av
kyrkorum
eller annan
lokal
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Kyrkan Hrigersten, innebiirande att det sjette kriteriet i niimnda
policy pi fiirsta sidan, {iirde stycket ges lydelsen ansvarstagande
(bilaga 3).

KyrkorAdet diskuterade irendet.

Kyrkoridet beslutade enligt arbetsutskottets fiirslag

$ 142

Fdrelig infor m6tet utsant forslag att utse Maria Nordin Forsell till kyrkviird
i Kvarterskyrkan.

Kyrkoridet diskuterade iirendet

Kyrkoridet beslutade (bilaga 4) att fiir innevarande mandatperiod,
-utse Maria Nordin Forsell till kyrkviird i forsamlingen.

$ 143

Kanslichef Anna-Carin Holmqvist redogjorde fiir bakgrunden till
fullnadsvalet, efter Maximilian Bjdrsten som avgatt.

Kyrkorridet diskuterade arendet.

Kyrkoridet beslutade att viilja Per Larsson att ingi i
kommunikationsutskottet.

$ 114

Kyrkoherde Christofer Wilson fiiredrog status i fastighetsprojektet Gr6ndal
och konstaterad att inget nytt finns att rapportera iin att bestiillningen iir lagd
g2illande att satta igen golvet, i det tidigare fuktskadade rummet, samt att
installera larm.

Kyrkoridet gavs m6jlighet till frigestund.

Kyrkoridet noterade rapporten.

$ 145

Kyrkoherde Christofer Wilson Iiiredrog status i projektet Viistertorp. Det
konstaterades att det finns inget nytt att rapportera.

Kyrkorddet gavs m<ijlighet till fiigestund.
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Kyrkoridet noterade rapporten

$ 146

Kyrkoherde Christofer Wilson redogjorde lor iirendet och dess behandling
vid ett extrainsatt mrite i fastighetsutskottet den 6 oktober 2022.

Mot bakgrund av att bygglov fijr beslutat arbete med trapphus och isolering
bakom orgeln i Uppenbarelsekykan drrijer, vilket medlor risk ftir fukt i
isolering och st6mingar i forsamlingsverksamheten vid advent och jul, har
fastighetsutskottet behandlat ett lorslag som innebdr uppliirandet av en
provisorisk isolering som ersatts i ett senare skede.

F<irelig ftirslag fiin arbetsutskottet att kyrkoridet beslutar att
o anta offert frin SBG Byggen om 130 tkr exklusive moms fdr att g6ra

en provisorisk tilliiggsisolering av viiggen bakom nya kyrkorgeln,
o Iiir arbetet s<ika tillfiilligt bygglov, men att pib6{a arbetet omgSende

ftir att orgeln inte ska skadas,
o offerten kan antas utan att jemfdrande offert inhiimtas. Sistniimnda

motiveras av att priset bedrims vara konkurrenskraftigt di endast
hyran av byggnadssttillningen till orgelbygget som var av samma
dimension som den som nu behdvs kostade 96 tkr. Vidare ses ett
viirde i att samma entreprenor utfor siviil den tillfiilliga som den
permanenta itgiirden.

KyrkorAdet diskuterade drendet.

KyrkorAdet beslutade enligt fastighetsutskottets forslag.

Punkten forklarades omedelbart j usterad.

$ 147

Inga 6vriga frAgor fiirelSg

$ 148

Ordfiirande Christer Wik tackade alla ndrvarande fijr deras engagerade
deltagande samt ftirklarade m6tet avslutat.
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Bilaga I

VERKSAMHETSPLAN
OCH BUDGET

2023
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Budgetberedningens forslag till beslut:

. Att faststiilla kyrkoavgiften till 73,5 6re

. att anta ftirslaget till verksamhetsplan och budget 2023 utvisande ett dverskott pi
I 545 tkr fttr 2023

. att besluta om ltirslaget till nya investeringar till ett totalt anskaffningsviirde pi I 785

tkr
o att delegera till kyrkoridet att under 6ret besluta om erforderliga ltiriindringar av

budgetramar liir distrikt och centralt verksamhetsstdd.
o att delegera till distriktschefer och kanslichefatt under iret, tillsammans med

kyrkoherde, besluta om erforderliga omdisponeringar inom respektive rambudget
. aff anta fiirslaget till arvoden ftir ftirtroendevalda och kyrkviirdar under 2023
. att faststalla miniminivi ftir ftirsamlingens Egna kapital (melkapital) till 95 000 tkr.

l
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Resultatbud get 2023

Benimning
vERKSAM H ETENs I rvrArrrR
Kyrkoavgift och begravningsavgift m.m.
Verksa mhetsbidrag
Uthyrning
Clea ringsintd kter
ErhSllna givor och egna kollekter
Ovriga intdkter
lnterna intekter
Summa verksamhetens intakter

VERKSAMHETENS KOSTNADER

Lcjner och arvoden inkl. soc. avgifter, pensioner
Ovriga personalkostnader
Summa personalkostnader

Ovriga externa kostnader
Summa tivriga verksamhetskostnader

Kapitalkostnader
Av- och nedskrivninga r
Summa kapitalkostnader

Summa verksamhetens kostnader

VERKSAMHETENS RESULTAT

FINANSIELLA INTAKTER

OCH KOSTNADER

Renteintakter - l5 ngfristiga
0vriga riinteintiikter
Rd ntekostnader
Summa finansiella intikter och kostnader

BUDGETENS RESULTAT

Budget 2022 Utfall 2021

Budget
2023

74 234
0

440
620
45

1, 41-8

0
76 757

-40 367
-1 836

-42 203
-32 245
-32245

1 545

69 96s

0

466
510

46
L 464

0

72 45L

69 096
861
428
473

3

961
0

7L A22

-2 595
-2 595

-2 572
-2 572

-38 983

-1 890
-40 873
-28 3s7
-28 357

1

\'150
0

L75L

-37 574
-L 742

-39 255
-19 169

-19 159

-2 827
-2 827

-77 043 -7ra02 -67 2s1-

-286 649 LO 572

7757
80

0

1831

1 045
81
-1

L L25

2400 11 595

)
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Statistik

Hegerstens ftirsamling fortsetter att viixa och iir en av Sveriges stiirre ftirsamlingar

3ll12202l hade fbrsamlingen 80 830 invinare
311122020 hade ftirsamlingen 80 771 invinare
311122019 hade ftirsamlingen 80 280 invinare
31112 2018 hade liirsamlingen 78 666 invinare
3ll1220l7 hade ltirsamlingenl6 594 invinare
3ll122016 hade Itirsamlingen 75 691 invinare
3ll12 2015 hade lbrsamlingen 74 000 invinare
3l/12 2014 hade ltrsamlingen 72 770 invinare

Antalet kyrkotillhtiriga tikar diiremot inte lika mycket.

3ll122O2l tillhrjrde 37 325 personer Svenska kyrkan Hiigersten.
3ll122020 tillhtjrde 37 782 personer Svenska kyrkan Iliigersten.
3ll1220l9 tillhtirde 38 325 personer Svenska kyrkan Hiigersten.
31112 2018 tillhdrde 38 251 personer Svenska kyrkan Hagersten.

3ll122017 tillh<irde 38 262 personer Svenska kyrkan Iliigersten.
311122016 tillhcirde 38 981 personer Svenska kyrkan Hiigersten.
31112 2015 tillh<irde 39 337 personer Svenska kyrkan Htigersten

311122014 tillhcjrde 39 419 personer Svenska kyrkan Hagersten

Medlemmar i ftirsamlingen i procent av folkmiingden

3t/12
3t/12
3Ut2
3t/12
3t/12
3lt2
3lt2
3t lt2
3vt2
31112

2021
2020
2019
201 8

20t7
2016
201 5

2014
2013
20tz

46,2%
46,7 %
47,7 %
48,6%
50,0 v,
5t .5 'vo

52.3 %
54.3 o/o

55.2%
56.6%

Alla prognoser inlbr framtiden pekar pi fortsatt dkning av invinare inom ltirsamlingens
geografiska grflnser. Antalet kyrkotillhririga 6kar emellertid inte. F6r 61 2021 ser vi rentav en

nedging, vilket iir vlntat di valir alltid genererar hdgre uttradestal. Antalet medlemmar
pflverkas av tre faktorer: ut- respeklive intrriden, generalionsv(aling somt ut- och inflyuning.
Nettouttrddena Iigger omkring 350 medlemmar per Ar. Generationsvr)xlingen iir skillnaden
mellan medlemmar som avlider och nyliidda som ddps. Detta er en lingsiktig ftir[ndring som
i Hiigerstens fall balanserar di de liga doptalen iindi ger minga ddpta givet de stora
bamkullama, samtidigt som gruppen iildre iir relativt liten. Den mest oberlkneliga faktorn ar
ut- och inJlyttning di Hiigersten har viildigt hdg befolkningsomflyttning, i vissa omr&den upp
till20o/o av befolkningen per ir.
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Verksamhetsplan 2023

lnledning
Fdrsamlingsverksamheten iir organiserad i tre geografi ska distrikt: Miilarhrijden,
Uppenbarelsekyrkan och Grcindal. Di flera verksamheter har samma milgrupp och delar
resurser, har ett behov av samordning infunnit sig. Sedan 2020 sker diirltir milskrivning
baserat pi verksamhetsomr6det snarare tin distrikt.

Arbetet med verksamhetsplan och budget ftir 2023 initierades av kyrkor&dets
budgetberedning I I april diir samtliga i fullmiiktige representerade nomineringsgrupper
presenterade sina prioriterade omriden liir niistkommande budgetir. Mdtets uppdrag var att
skapa direktiv med ftrankring i det dvergripande mildokumentet Fdrsamlingsinstruktionen
2020 2023. Vid en stor personalsamling 20 april uppdrogs sedan anst2illda att utifrin dessa

direktiv och befintlig verksamhet revidera mil {iir respektive verksamhetsdel.

Nedan presenteras mAl fiir respektive verksamhetsomride samt de stora satstningama ftir
respektive verksamhet. Kostnadsutvecklingen per verksamhetsomride presenteras pi sid 20.

Vision
Hegerstens ltirsamling ska vara en andlig viixtplats ftir miinniskor, en social mdtesplats i

lokalsamhiillet och eft forum ftir engagemang ftir medmiinniskan och skapelsen.

Budgetdirektiv fr6n kyrkorddet
o Fdrsamlingen ska arbeta med att dverbygga glappet mellan ungdomsverksamheten och

vuxenverksamheten. Vi ska mdjliggdra si att det finns utrymme och plats ftir de unga
vuxna.

r Fcirsamlingen ska satsa pi verksamheter {tir 55+.
. Vi ska fortsiitta prioritera informations- och kommunikationsinsatser i ftlrsamlingen. Vi

ska satsa ennu mer pi sociala medier. Vi ska arbeta med uppftiljning av
kommun ikationsinsatsema.

. Fortsatt satsning pi Gudstjiinstutvecklingen. Vi ska arbeta med att f6 vira gudstjiinster
relevanta och intressanta. I utformning av gudstjiinster och gruppverksamhet ska ordet
existentiell hiilsa vara v?igledande.

. Fdrsamlingen ska ha kunskap om samhlllsutvecklingen lokalt. Vi ska redan nu mdjliggdra
resurser och se 6ver nasu satsning. Frigor om miljd och inkludering ska ha prioritet.

o Fdrsamlingen ska fortseta satsningen pi musikverksamheten. Vi ska utveckla och utdka
m<ijligheten ftir unga att liira sig att spela orgel.

. F'drsamlingen ska fortsiitta sitt interna milj<iarbete.
o Fdrsamlingen ska sondera mdjlighetema till samverkan med Skiirholmens distrikt

Brediing.
. Satsning pi ideellas roll i verksamheten.

Dessa direktiv antogs av kyrkoridets budgetberedning 2022-04-l I

7
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Overgripande mAl for forsamlingsarbetet baserat pA

verksamhetsgrupper

Kyrkliga handlingar
. Lengre framftirhillning i bokningen av vigslar.
. Drop-in dop ska ske 5 99116r. Ibland med drop-in-vigsel.
o QR-kod ska tas fram till dopinbjudan.

o Exempel pi musik ska finnas pi hemsidan.

o Vi ska optimera antal tillgiingliga tider Iiir de som dnskar boka dop med lokal ftr
dopkaffe.

o Vi ska kontakta och ha mdten med de mest frekventa begravningsbyrierna Itir att

s?ikerstiilla gott samarbete.

Barn O-12 6r
o Milet er att vara en andlig vaxtplats ltir bam och deras familjer och att dessa ska

uppleva att Svenska kyrkan och ltirsamlingen iir deras. Vi vill fortsiitta att utvcckla
befintliga verksamheter ftir milgruppen, och genom detta st[rka familjers sociala

kontakter, sammanhang och stdd. Verksamheten bedrivs i samtliga distrikt i form av:

- Oppenforskola med tillh6rande n?itverksskapande verksamheter s hsom fredagsmys,
kyrkhelg, med mera.

- Musik med de minsta: Molntussarna, Smdstjtirnorna och Musiklek.

- Olika former av eftermiddagsverksamhet Iiir skolbarn: Fiskar, Pax, Bonum,

Kyrkeftis, Torsdagsklubben, Kaj enklubben, Afie r School, Kyrkskoj.

- I Kvarterskyrkan pA kajen iiger verksamheten rum i form av Oppet kaJb for alla
ildrar med rytmi ksaml ing.

. Fortsafta bedriva och uweckla lovoktiviteter och dagkiger med ftirankring i kyrkans

v?irderingar ltir milgruppen 9-12 Lr. Fdr 2023 planeras dagliiger/dagaktiviteter i

samtliga distrikt. Seval pi hdstlov, pasklov som Itirsta och sista veckan under
sommarlovet. Ett liiger kommer aft ha orgeltema och ett musikaltema.

o Arbeta med att ideella inkluderas i vira verksamheter.
o Vi ska ha ett miljdperspektiv i arbetet med 0 l2.
o Vi vill fortsZitta utveckla vira gudstjiinster ftir smi och stora i samtliga distrikt. Dessa

gudstjiinster Sger rum minadsvis.

Ut6triktad verksamhet (URV)
o Vi vill gOra kyrkans roll mer tydlig och levande ltir olika institutioner i ntirsamhiillet.
o Vi vill fortsetta ta emot skolklasser i samband med de kristna hdgtiderna, i smi och

stora format.
. Vi vill erbjuda krisstdd till skolan, bide i form praktiskt material, men ocksi

kompetens.

o M<ita upp skolans behov av studiebesdk i kyrkan samt behov av niirvaro av kyrkan,
genom t ex Grubbelklubben och lektionsmedverkan.

o Vi vill stiirka kontakter och samverkan med elevstddet/elevhiilsa genom till exempel
gemensamma.pre I cisn i ngor.
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Fdr 2023 budgeterar vi for en julmusikol {tir ligstadiet. Samt ett prislrspel ftir
mellanstadiet.

Konfirmand och ungdom
o Vi ska 6ka frin dagens cirka 100 ungdomar som konfirmeras per 6r i Hiigersten till

minst 150 ungdomar per 5r s enast 2025.
Fdr 2023 planerar vi It r fyra stora konfirmandliiger, lO-dagarsinternat, samt en

hemmagrupp. 150 platser erbjuds, och vi budgeterar ltir 130 deltagare detta er.
Kostnaden per konfirmand varierar mellan ca I 0 tkr-I2 tkr exklusive
personalkostnader. Fdr varje konfirmandliiger tillkommer dessutom l0 ideella
ungdomsledare vars vistelse genererar samma kostnad.

. Vi vill att minst 50% av de konfirmerade ungdomama ska stanna kvar i
ungdomsverksamheten genom att till exempel gA Ledarutbildningen. Av dessa vill vi
sedan att minst 50% fortsetter till Ledarforum.

- Ungdomslciger/ledarutbildningsltiger planeras som upptakt efter sommarens
konfirmationslZig er, samt vintersportldger i Trysil och sommarlciger i Taiz6.

Fdr ledarforum hdstlovsl[ger.
o Vi vill utveckla och ut6ka arbetet med unga vuxna samt se 6ver ett eventuellt

samarbete med vuxenverksamheten.

- Gymnas ie ko nfi rmat ion pl^neras -
Vuren ko nfi rmat ions grupp planeras med ett kortare intemat.

o Vi vill utveckla arbetet med dem som inte vill bli ledare.

Vuxenverksamhet
. Vi vill knya an till aktuella samh2illsfrigor, bide i vir niirmiljd och globalt, genom att

lita dessa frigor/hiindelser i mdjligaste min avspegla sig ivira befintliga
verksamheter.

. Vi vill bygga broar mellan verksamhetema genom att viigleda och samverka. Det
angir alla som m6ter vuxna m[nniskor i samband med t ex kyrkliga handlingar,

bidragsansdkning, kdr- och bamverksamhet att vara medvetna om och marknadsftira

vert utbud. AngAende kyrkoridets direktiv att dverbrygga glappet mellan ungdoms-

och vuxenverksamhet kommer en plan att presenteras ftir kyrkorfldet innan ingAngen

av 2023
. Vi vill vara normkritiska bide i virt bem<itande och i val av material ftir att blttre

spegla den mingfald vi lever i.
. Samtalsgrupper med olika inriktning planeras i varje distrikt'. Existentiella samlal,

Biblisk AW, Katekumenat, Livsbercittargrupp, kvinnl ig mystik.
. Vagar till andlig ftirdjupning erbjuds i form av: Bibliodrama, Cirkeldans,

medit at ioner, pi lgrim svondr ingar och retre ater.

Diakoni
. Vi ska fo(setta att erbjuda mdtesplatser liir gemenskap och samtal om livet och tron. i

syfte att stiirka miinniskors viilbefinnande, niitverk och ekonomi. Detta ska ske bide
genom 6ppna mdtesplatser och grupper i distrikten, och enskilda samtal med pr[st och
diakon.
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. ftir nestkommande er planeras sorgegrupp, Oppet hus i samtliga distrikt, utflyher
under sommaren, familjekiger pi Gotland, grupp;fdr ensamstdende fi)rdldrar,
pappagrupp.

. Vi ska uppriitthilla och utveckla samverkan med andra akt<irer inom det (lokala)

sociala liiltet ftir att inhAmta information och ge mdjlighet till biittre samlat st6d. Vi
vill ocksi genom dessa fi ut information till ensamma/isolerade fiirsamlings-
medlemmar som inte vet om {tirsamlingens utbud.

. Fdr 2023 ska den t?ita kontakten med alla ftirsamlingens virdboenden fortgi.
o Milsiittningen med det ideella arbetet i Iiirsamlingen iir att vi gemensamt utvecklar bra

arbetsmetoder ftir att finga upp det ideella engagemanget, samt att sterka identiteten
Ibr volonliirema.

Vi vill ftrvalta och ftimya verksamheten Iiir en bibeh6llen stor kyrkomusikalisk
verksamhet i Hiigerstens Itirsamling, Iiir bide utrivare och lyssnare.
K6,rer och solister medverkar vid stdrre delen av fiirsamlingens gudstjiinster och
andakter, stdrre och mindre konserter (oratorier, kammarmusikhelg, musik vid
helgsmdl, kdrkonsert, jazzkonserter m.m.) musikaliska inslag i samband med t ex
ftiredrag och/el ler utstallningar.

Fdrvalta och utveckla v6r k6r-trappa:
Sing i grupp ska erbjudas frin tidig ilder, upp genom skoliren, gymnasiet,
ungdomstid och vuxna. Bamens familjer skapar ringar pi vattnet i itirsam I ingsbygget,
och ger kontaktytor till vuxna mitt i livet.
Med viixande antal bamk6rer dkar kravet pi uppftiljning fbr dem som vill gi vidare i
en iildre kdr. Vi ska se 6ver v6ra resurser i ljuset av detta.
F6r 2023 budgeteras ltir ftljande k6rer:
Fyra kArer fdr dldrarna 6 7 dr (en per lqrka)
Fyra kbrer fi)r dldrarna 8-9 dr (en per lqtrka)
F1.ra kirer fi)r dldrarna l0 12 dr (en per lqtrka)
Gosskar fi;r dldrarna 9 l5 dr.
UngdomskOr 13-16 dr
Ungdomskdr gmnasiet
goss-/manskbr I 6-20 dr.
Nystartad ungdomskar i MdlarhAjden.
Sju stycken kammarkbrer. (Motettkdren, KammarkAren, Primula Veris, Htigersten A
Cappella, Grbndals kyrkorkdr, Voce Novum, Malarht;jdens lErkokar)

U
dlK

l0

K6r och musik
Budgeten ftir Kdr och musikverksamheten iir uppdelad pi olika poster under "budget per
verksamhetsomride" (sid 20).
Under gudstjdnster och lq,rkliga handlingar finns ekonomin ltir merparten av vira
vuxenkdrer, samt ftir solister och annan musikmedverkan vid ordinarie gudstjiinster.
Und,er vuxenyerksomhel sorterar lre av de sju vuxenkcirer.
Konsertverksamheten, som iir en stor budgetpost sorterar under 6vrig liirsamlingsverksamhet.
Bamkdrerna sorterar under barnverksamhel 0-12dr och ungdomskrirerna under
ungdomsverksamhet 1 3-2 5 iir.



. Vi vill utveckla rutinerna vid konserter avseende kringservice och planering.
Vi vill ta fram mallar fbr hur gradanger setts och program ser ut, lathundar ltir ljud och

lj usinstii lln ingar. Bemritandet vid vira stora konserter ska utvecklas och bemanning
ska ses 6ver. Syftet ar att ge lugn it genomlt)randeprocessen och ett genomtenkt

bemdtande av publikcn si att vi kan siinda en positiv bild av Itirsamlingen.
. Uppenbarelsckyrkans nya orgel och orgeln som instrument ska marknadsftiras.

Vi ska fortsetta att utveckla verksamhetema dar barn m6ter orgeln och fir liira sig
spela. Den nya orgeln kommer att kunna attrahera bide giistande organisler och publik
pe ett nltt satt.

. Kulturnatt Stockholm 2023. Vi ska delta i Kultumatt Stockholm 2023.
o Mingfald:

Vi ska utveckla krirledare och kdrassistenters m6ngfaldskompetens ltir att alltid kunna
bemdta kdrslngare i alla ildrar pi ett inkluderande siitt.

. Miljti:
Ett miljdvirdande perspektiv ska priigla verksamheten.
Detta ska beaktas vid planering av k<irresor och kopiering.

Administration och service
o Vi ska kunna visa att vi anviinder medlemsavgiften pA ett miljdmlssigt och

ekonomiskt effektivt sett genom att utveckla arbetssiitt och skapa nya rutiner som ger

transparens och spirbarhet ltir intema och extema intressenter. Vi ska kartliigga,

dokumentera, skapa och utveckla rutiner och arbetss2itt liir att dka tilliten med

ftirsamlingens arbete. Detta arbete leds av kanslichefen och ftirviintas ske ldpande.

. Vi ska ge bra och effektiv service till vira kollegor och ltirsamlingsbor pe ett sett se

vira kollegor kan liigga sin tid pi sina verksamheter och vf,ra Iiirsamlingsbor ska ffi en

positiv syn pA ltirsamlingen. Detta gdr vi genom att lyssna pi de behov som vira
kollegor och Itirsamlingsbor har.

o Vi ska 6ka inslaget av ideella krafter inom service och administration.

Kommu nikation
o Sttidja on-line-initiativ i distriktcn: Inventera/inltirskaffa utrustning i distrikten

Utverdera lardomarna frin pandemin.
o Annonsering i sociala medier: Annonseringsplan.

,fu^
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Husvdrdar
o Vi vill minska virt ekologiska fotavtryck och hitta ldsningar till enklare och biittre

kiillsortering ltir personalen, samt 6ka anviindningen av miljdviinliga och ekologiska
livsmedel och varor. Vi vill iiven arbeta fiir att reducera anviindningen av

plastmaterial.
o Vi vill ge vira besdkare ett tryggt och viinligt bemdtande. Vi ska ha ett diakonalt

ftirhillningssiitt.
o Vi vill att bes6kare ska kiinna aft kyrkan iir en viilkomnande och sdker plats aft vara

pi.



. Melsetta och meta: Vi vill milsiitta och mata effekten av vir kommunikation genom

kommunikationsmiitningar minst tvi ginger per ir (hdst och v6r). Detta ltir att fE en

uppfattning om vad i vir kommunikation som fungerar bra eller mindre bra., och ltir
att fE ett diskussionsunderlag runt vidare beslut king hur vi ska kommunicera.

o Arbeta i kampanjform: 3 7 kampanjer per ir. Varav en kampanj som riktar sig till
unga vuxna.
Intemkampanj volontiirer.

o Direktutskick till iildre: Programbroschyren ska distribueras vir, sommar och htist.
o Tillsiitta kommunikationsrid: Skapa forum ltir samordning och utveckling av

kommunikationen till olika milgrupper tillsammans med representanter frin
verksamhetsgrupper och distrikt.

. Fdr 2023 budgeteras iiven ftir digitala anslagstavlor till Uppenbarelsekyrkan.

lnternationellt arbete
Svenska kyrkan HAgersten ?ir en del i ACT Svenska kyrkans arbete genom att irligen delta i
Julkampanjen, som startar Itirsta advent och pigAr till trettonhelgen, samt i Fasteaktionen,
som pigir mellan Fastlagss6ndagen och Palmsdndagen. Det iir viktiga insamlingsperioder
som ger stdd till angeliigna insatser i viirlden. ACT Svenska kyrkan har ett sarskilt arbete vid
kisinsatser och vid liingre Ataganden att arbeta med den psykosociala utsattheten.

Svenska kyrkan Hegersten riktar ofta sina ftlrsamlingskollekter under iret till ACT Svenska
kyrkan, och ibland till siirskilda projekt organisationen lyfter fram. Detta bidrag genom
kollekter och givor 96r att utsatta mlinniskor IEr en driigligare tillvaro och ett viirdigare liv.
Samt att {tirsamlingen i gudstjiinster och verksamheter lyfter de intemationella perspektiven
och visar pe att vi alla iir en del av den viirldsvida kyrkan.

MAngfaldsarbete
Arbetet med mAngfaldsvisionen fortsatter genom utbildning av nyckelpersoner och
genomliirande av handlingsplanen.

Ny organisation (vaktmasteri, administration och lT)
Servicegruppen framtida arbetss?itt kommer att bero mycket pi utviirderingen av 2022 Lrs test
av extem fastighetspartner . Fdr 2023 kommer vi att budgetera ltir fyra heltidsvaktmiistare,
varav en arbetsledande, samt inhyrd fastighetsftirvaltning.

&x

12

Mirj6
Hagerstens ftirsamling blev sommaren 2022 diplomerad i fas I av Svenska kyrkans
miljddiplomering.
Fdr 2023 vidtar arbetet med att succesivt genomftira de olika verksamhetsmil som tagit fram
under denna fas.
St6rre projekt {tir Aret iir solceller till Miilarhdjden kyrka och utredning av vdLra utemiljder
kring kyrkoma.
Vi budgeterar ocksi fiir att kunna arrangera en st6rre temahelg kring milj6 och klimat i
samband med Earth hour.



Pi IT-sidan iir en nyhet liir iret att vi fr o m november 2022 tir del av Svenska kyrkans
gemensamma lT-plattform. Detta gdr att kostnaderna ltir datakommunikation <ikar. I gengiild
hoppas vi uppne battre driftsiikerhet och att kostnader ltir kvalificerad rivertid kommer att
sjunka.

Pi vaktm[starsidan fortsafter vi ha ambitionen att eterbruka material i stellet fttr kdpa n)tt.

2023 blir ocksi det ltirsta iret di vi helt arbetar med servicebyri ftir utbetalning av l6ner.

Sammantaget blir vi alltmer en ftirsamling som integreras i Svenska kyrkans gemensamma

system.

Vestertorp
Svenska kyrkan HAgersten har genom beslut i fullmiiktige juni 2021 som ambition att etablera

en verksamhetslokal i Viistertorp. Vi har varit i fiirhandling om tvi lokaler via
Stockholmshem som [r den stora fastighetsegaren i omridet. lngen av Itirhandlingama har

gett resultat.

Fdr 2023 budgeterar vi iterigen ftir att etablera verksamheten, dock iir kostnadema

svirdverskAdliga. Vi rlknar med en minadshyra pi 25 tkr, baserat pi de lokaler vi tidigare

ltirhandlat om. I fastighetsbudget iterfinns vidare kostnader fiir: Inventarier (100 tkr), l6s- och

larm och IT (100 tk), stiidkostnader (106 tkr). I budgeten fttr 0 12 iterfinns
verksamhetskostnader, friimst livsmedel (160 tkr).

Skulle en lokal bli tillgiinglig under 2023 er det mojligt att tilliiggsbudget maste antas

beroende pi vilka anpassningar som miste gdras.
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Personalstal2023

Totalt 60 tjenster med en syssels5ttningsgrad om 54,05.

Kommentorer
I ovanstiende uppgifter finns tjanster som upphcir under Sret och utgdr dermed inte
budgetunderlag f<ir hela 2023.

Kyrkoherde samt distriktschefer har dven i uppdrag att, till viss del, utfora komminister/
diakoniarbete inom ramen for sina respektive distriktschefstjanster.

Befattningen fastighetschef inger inte i personalstat d5 denna frir niirvarande 5r vakant och
kommer eventuellt att kdpas genom Fastighetssamverkan Stockholms stift. Kostnaden
budgeteras som konsultarvode.

Titel Kommentar

300 Administratorer
1- Arbetsledande pedagog

6 575 Dia koner
1 100 Dia koniassistent

3 300 Distriktschefer
1 100 Fritids/ ungdomsledare

7 150
F6rsamlingsassistent/
pedagog Varav en projekttianst som upph6r juli 2023

4 380 Forsa m lingshe msva rd a r

1 100 Forsamlingshemsverd Vakant iventan pe etablering Vestertorp
1 50 F6rsamlingspedagog En tjanst som er vakant under fdreldraledighet jan-jun 2023

L 60 HR- ansva rig
1- 100 lT- tekniker Varav 35% saljs tillannan fcirsamling

1 100 Ka n slichef
3 300 Ka nto re r

8 800 Komministrar
3 240 Kommunikatorer
1 100 Kyrkoherde
4 400 Kyrkva ktmiistare
2 125 Musikpedagoger

4 325 Organister
Varav en person innehar befattningen F6rste
organist

5 500 Pedagoger

4 Ungdomsledare
Jan-jun 3 tjenster 50% Diirefter endast en 50%

tja nst
50,00 5 405

dJ*
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Antal
3 100% ekonomi, 2Oo% bokning/ administration

100

200



Timovliinode
Fdrutom ovanst6ende personalstat finns budgeterat fdr timavlcinad personal enligt fdljande:
620' Vaktmestare och husmor
265' Kdrassistenter
135' Sommarjobbare; Kvarterskyrkan pi kajen samt sommarcaf6
I45' Semestervikarie kansli + backup-bokning
25O' Konfirmandledare; leger ijuni samt augusti + timanst,illd jan-dec

Totalt I 415' + arbctsgivaravgiftcr = I 860 tkr

Ovriga personalkostnader
I posten ftir utbildning finns 5 tkr per anstiilld budgeterat ltir yrkesspecifika arrangemang. Det
finns ocksi en pott pa 35 tkr totalt per distrikt fbr stdrre och liingre utbildningar som liirdelas
utifrAn behov och diskussioner vid utvecklingssamtal.

Fdr anstiillda inom grundliiggande uppgift relaterat till diakoni, undervisning och sjiilavard
budgeteras fiir sju handledningstillftitten per anstiilld och ir.

Vidare finns medel anslagna ltir en konferensmdjlighet per distrikt med en dvemattning pi
konferensgArd. De olika professionema kommer ocks6 att fii mdjlighet att ika pi konvent,

symposium eller niirverkstriiffar ftir att fl mdjlighet att djupna i den egna yrkesidentiteten.
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Arvoden for fortroendevalda
Arvoden Iiir {ijrtroendevalda beriiknas i ftirh6llande till aktuellt prisbasbelopp (52 500 kronor

2023) och avrundas upp6t till nermaste hela tiotal kronor:

% 2023

Arsarvode kykofullmiiktiges ordltirande I 1,5 oZ 6 040 kronor

Arsarvode kyrkofullmiiktiges vice ordf. 5,7 % 3 000 kronor

Arsarvode {tirtroendevalda revisorer 8,7 % 4 570 kronor

Arsarvode kyrkoridets ordltirande 20,0% l0 500 konor

Arsarvode kyrkorddets vice ordf. ll,3 % 5 940 konor

Arsarvode, ledamot i $rkorid 5,5 % 2 890 kronor

Arsarvode, ersaftare i kyrkorid 4,3 yo 2 260 kronor

Arsarvode arbetsutskottets ordf. 20,0 yo l0 500 kronor

Arsarvode, ledamot i arb. utskott 10,0 o/o 5 250 konor

Arsarvode, ordf. i rivriga utskott 5,0 o/o 2 630 kronor

Mtitesarvode* 1,2 o/o 630 kronor

Arsarvode ansv. kyrkliga inventarier l3,l % 6 880 kronor

Kyrkvtird, per fiirriiftning 1,2 o/o 630 kronor

*utgir ti[[ kyrkofultmiiktige, kyrkorid, utskott och budgetberedning.

F6rriittningsarvode och ers2ittning iiir ftirlorad arbetsfiirtjanst 2023 utgLr till ltirtroendevalda i

enlighet med det arvodesreglemente som kyrkoridet beslutat ftirel?igga ordinarie
kyrkofullmiiktige i november 2022 Itir beslut.

MAlkapital
Fd,rsamlingens milkapital, det vill siiga miniminivi fiir det Egna kapitalet ska uppgi till
95 000 tkr.

Detta tiicker vlrdet av de materiella anliiggningstillgingama per 3l december 2019 (37 083

tkr) samt avkastningskapitalet per 3l december 2019 (51 460 tkr). Dessutom ska milkapitalet
tiicka eventuell kraftig 6kning av uttriiden (500 tkr), konjunkturftiriindringar i kyrkoavgilten
och ekonomiska utjiimningen (l 000 tkr respektive 500 tkr) samt oplanerade behov av

fastighetsrenoveringar (3 000 tkr). Melkapitalet rtiknades upp ftir 2021, bibehdlls ftir 2022 och

inga ltiriindringar ltireslis glllande 2023.

Av de anvisningar giillande Mdlkapital -ldngsiktig mAl.ftr det egna kapitalet och
betryggande buffert som givits ut av Svenska kyrkan pi nationell nivi framgir ftiljande.
Beslutet om malkapital ska vara lingsiktig och bdr inte omprdvas mer iin en g6ng under varje
mandatperiod. Liimplig tidpunkt kan vara under det andra Sret av mandatperioden di det

nyvalda kyrkoridet hunnit siitta sig in i verksamhet och ekonomi.
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Tillkommande
KUB

BidraB Total tid 2023 2024

PAg6ende inve5teringar, redan beslutade

324 765 40 834 3650@ 23-12-31 20 1521 18250

19 788 lm212 1200@ 23.12-37 10 t0@ 12000

Uppenb. Tak- pourod 104 910 3157 090 850 000 247200o 26 72 31, 40 0 0

Trapphus 745161 294 238 400 0@ 22-12-31 4A 10loo 10000

Kyrkorad bestut 22(El4 till;gt 0 700 000 700 @o 72.1,2-31 40 175m 175m

0 3@ 000 300 m 22-t2-37 20 I lC]CO 150@

Laddstolpar 0 112 5m u2 5fl) 22 12 31 20 5625 5625

0 225 0m 22s0@ 22 L2-37 20 11250 11250

Nya investeringar
solceller Milarh6jden C 6m0@ 600 000 23 12 31 25 2000 24000

Yttertak G16ndal 0 6a5 0m 685 000 21 72 37 4l 1427 71125

LekkYtka v id o te u tue.kl i n q 0 100 0@ 100 000 23 12 31 20 41,7 5000

Armatur Miilarhiiiden 0 400000 400 000 21 12 3t 16 2081 25000

554626 6114814 850 0m 6 419 5@ 67423 160750

ekt nr

7q)2

2CA4

2@1

2011

Annu ej peborjad

Annu ej prborjad

2ffi2

Summerint:

P1gde nde i nvestedngor, redon beslutode

l\lyo investeingot
Totalt

46345m
1 785 000

6 4r9 5@

Kommentdti
PdsAd.!. i.t nqhgd. Lekky*on vat zozzfelakligt infttrd i investerinSsbudgeten me d 3 x 265 tkr + lm tkr bu dgete rad som kostnad

Ritt€lse: Lekky*an 1x 265 tkr + 1mtkr= 365tkrsom redan beslutad investerlng

Lrspphus. Ky*ans FastiShetssamv€rkan ((FSlutreder rertv,rdet f6r beslutat byt€ av komponent avtrapphutet
Den utbytta komponentens restverde kommerl u nde r fdrut$ttning att investerinSen f;rdi8sst;lls under 2022

att belasta resultatetsom en kostnad.
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UnderhAllsbudget 2023

(Kto s170)

Uppenbarelsekyrkan

Utbyte 76 branddetektorer, 6 varmedetektorer, branddetektorer

Atgarda ddrrpartier i ljusgirden mot reception och kyrkorummet

Utbyte skivor i kyrkorummets liktarbarriirer.

Diverse oplanerat u nderhill

Melarhiijdens kyrka

Diverse opla nerat underh6ll

Grtindals kyrka

Aterstilla takterass och utrymningsveg.

Slipning parkettgolv ikyrkorum och hall.

Diverse oplanerat underh6ll

Belopp i
tkr

135

150

75

740

150

50

L40

60

Totalsumma: 1 000

Alla kostnader ar inklusive mervdrdesskatt och ar en kostnadsuppskattning med hjiilp av

erfarenhetsvarden frin tidigare arbeten, samt Aareon fastighetssystem fijr teknisk och

ekonom isk fastighetsforvaltn ing.
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Barnkonsekvensanalys for budget 2023
Svenska kyrkan fa.fiade 2012 beslut om att det i beredningar initr lingsiktiga strategiska

beslut ska gdras en skriftlig analys av vilka konsekvenser beslutet fir Iiir barn. Beslutet att

g6ra bamkonsekvensanalyser (BKA) glller frin och med januari 201 3.

Verksamhetsplan och budget 2023 innehAller flera s6dana lingsiktiga beslut och omfattas

diirltir av kravet pi en bamkonsekvensanalys. Grunden ltr verksamhetsplanen 2ir emellertid

Fdrsamlingsinstruhionen. Den mer djupgiende barnkonsekvenskartliiggning som gjordes i
samband med den gav barn, unga och ftiriildrar mdjlighet att yttra sig dver verksamhetens

innehill. F<irsamlingsinstruktionen ger riktning it den verksamhetsplan som hiir ftireligger,

varfiir vi inte anser att samma grundliga referensgruppsarbete behdver gdra igen.

Ka(liiggning: Personal som arbetar med bam har varit med och format m6len Itir
verksamheten. Hiir har de funnit bide djupgiende kunskap om bams behov i ltirsamlingens

egen verksamhet, samt erfarenhet frin de andra samhiillsaktdrer vi samverkar med,

exempelvis elevvirdsteam, socialassistenter med fl era.

Kommentar till nya aktiviteter i Iiirsamlingen 2023

Den 2-Lriga projekttjiinst pi ungdomssidan som tillsattes 20Zl for att utveckla arbetet med

barn 9-12 ir, samt skolkontaktema med den nya grundskolan som byggs granne med

Uppenbarelsekyrkan, kommer inte att ltmyas. Detta er en liirsvagning av arbetslaget rdrande

ildersgruppema 0-12 ir. Anledningen till neddragningen Ar att skolverksamheten inte

kommit iging, samt att satsningen pi ildersgruppen 9-12 kan genomliiras med befintlig
personal.

Satsningen i Vestertrop har inte kunnat sjdsetas under 2022 p g a att lokalfragan ej har l<ists.

Verksamheten har dock inletts med sommarverksamhet i Viistertrops parklek diir intresset

bland barnfamiljer varit stort. Satsningen beddms siledes gyma barn och unga i omrAdet.

Satsningen pi utd,kad konfirmandverksamhet bedcims ocksi vara en investering i toniringars
viilm6ende och existentiella hllsa.

I <ivrigt kvarstir i ldrsamlingsverksamheten samma starka verksamhetsfokus pA bam i olika
ildrar och deras lamiljer.

,4r^
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Budget per verksamhetsomr6de

Verksamhet
(Belopp itkr)

Grundldggande uppgift
Verksam hetsgemensamt

G udstjdnster och kyrkliga handlingar

Undervisning - barn
Undervisning - ungdom
U ndervisning - konfirma nder
U ndervisning - vuxna

Diakonalverksamhet
Mission

6vrig kyrklig verksamhet
6vrig fcirsamlingsverksa mhet
Serviceverksam heten
Skattepliktig verksamhet

Styrning och ledning
Strategisk styrning
Verksa m hetsled ning

Sttidjande verksamhet
Fdrsa m lingsa d m in istratio n

Gemensamma kostnader
Fastigheter och lokaler
Kyrkor och fcirsamlingshem
Ovriga fastigheter
Finansiella poster

Resultat

Budget 2023 Budget 2022 Utfall 2021

-3 838
585

-44

-1728
-4 118

64 498
-9 269
-6 613
-3 901
-4 325
-3 019
-4 818

-545

61 363

-8 417

-6 706
-3 343
-4 027
-2 434
-4996

-5 51

-3 777

645
_45

-1 310
-3 548

-7 376
-2 933
-3 282
-1 30L
-t 344
L727

64 02r
-7 253
-5 035
-2 376
-3 140
-2 409
-4 786

-245

-2 594
579
-36

-L 836
-3 881

-6 573
-2 469
-2 655
-7 563
-1 153

1 101

11 696

-6 779
-3 222
-4 038
-7 7L9
-1 364
1801

$
&k

1545 2 400
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Balansbudg et 2023

(Belopp i tkr)

tttteArucnR
AnlSggningstillgingar
Materiella anlSggningstillgingar
Byggnader och mark

lnventa rier, verktyg och installationer
PSgAende nyanliiggning

Summa materiella tillgingar

Omsdttningstillgingar
Kortfristiga fordringar

Kundford ringar
0vriga fordringa r

Skatteford ran

Forutbetalda kostnader och
u pplupna lnta kter

Summa kortf ristiga fordringar

Kassa och bank
Summa omsittningstil196ngar

Summa tillgi ngar

Kortfristiga skulder
LeverantOrsskulder
0vriga skulder
U pplupna kostnader och
fcirutbeta lda inti kter

Summa kortfristiga skulder

L38327 143 113 L4r'.658

202L-L2-3L

Bokslut

2022-t2-31
Prognos

2023-L2-3L
Budgetprognos

39 136

5 369

16 008
50 513

38 914
25 892

450
65 255

55 375

55 375
120 631

55 375
55 375

L22 4L6

40 199

26 397
450

57 04t

15

8

165

760
948

21- 294
22 242

134 838
1 545

136 383

53 8s0
53 850

114 363

51

7

163

2 798
3 013

zo 95L
23 964

116 140

11 696

127 835

15

8

155

760
948

21 534
22482

127 836
7 002

134 838

1 850
2 090

1 853

2 500

1850
2 090

6 138

10 491
4 335

I 275
4 335
a 275

,fu^

Summa eget kapital och skulder r38 327 143 113 144 558

2t

Finansiella anlSggningstillgingar
LSngfristiga viirdepappersinnehav

Summa finansiella anldggningstillgingar
Summa anliggningstillgengar

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapita I

Ba lanserat resu ltat
Arets resultat

Summa eget kapital

a/



3-6rsplan 2023-2025

Vid utarbetandet av 3-Srsplanen har fdljande
antaganden gjorts:

Antaganden

Kyrkoavgift

Skatteunderlagets f6rendring, riket, %

Justering, generationsvexling och uttreden, %

Kyrkoavgift sunderlagets endring, riket, %

Kyrkoavgiftsunderlagets dndring, fOrsamlingen, %

Hela riket - fdrendring i antal kyrkotillhdriga, %

Fiirandring i antal kyrkotillhdriga, %

Antal kyrkotillhdriga den l.ianuari

Ltineokningstakt, %

Kostnadsdkningstakt, %

Avkastning finansiella tillBen8ar, %

Anstellda, motsvarande heltidstjanster

(Belopp itkr)
v€rksamhetens intakter
Kyrkoavgift

Ekonomisk utiiim ning

Erhillna givor och bidrag

Nettoomsattning

Ovriga verkamhetsintekter
Summa verksamhetens intekter

Verksamhetens kostnader

Ovriga externa kostnader

Person a lkostnader

Av- och nedskrivning av mat. anldggningstillgingar

Summa verksamhetens kostnader

Verksamhetens resultat

Resultat fren fi nansiella investeringar

Resultat fr;n finansiella anliiggningstillgingar
6vriga rdnteintdkter och liknande resultatposter

Rantekostnader och liknande resultatposter

76 757 77 94L 79 257

-286 - 945 - 984

-32 245

-42 203

-2 595

-77 043

-33 2L2

-43 047

-2 627

-78 886

-55 6/t)

-43 908

-2 451

-80 241

Budtet 2023

0,735

5,0

-2,6

2,4

3,8

-1,5

-L,3

37 369

3,2

3,0

54

Plan 2024

0,735

4,3

-2,7

L,6

2,O

-1 q

-7,3

36 883

2,O

3,0

3,0

54

Plan 2025

0,73s

5.0

-2,4

2,6

3,0

-1,5

-1,3

36 404

2,O

2,O

3,0

54

Budtet 2023

100 379

-26 745

45

2 478

Plan 2024
102 091

-26 700

50

2 500

Plan 2025

104 388

-27 681

50

2 s00

1 803

82

0

1857
84

0

AIK

Resultat efter finansiella poster L 545 940 957

72

L 75L
80

n



Kommentarer till fler6rsplanen

Di ny kanslicheftilltr[dde i oktober 2021 , har Srets budgetarbete blivit granskat av nya dgon.

En friga som vdckts under processen ar om ltirfarandet att lita sA mAnga

verksamhetsansvariga vara med och l?igga egen budget, inte driver upp budgeten? Risken Zir

att alla tar hdjd ftir <ikade kostnader, eller planerar ftir verksamhet som man iinnu ej vet blir
av. Denna friga ftirstiirks av utfallet andra tertialen 2022 diir resultatet Itir perioden iir flera
miljoner b2ittre iin budgeterat.

Var denna friga landar kan vi iinnu inte siiga, men det finns fog Itir att se dver sjiilva
budgetprocessen till n[sta ir.

Ovanstiende resonemang er ocksi anledningen till aft vi inte tagit hdjd ftir inflationen ftir
2023 i flerirsplanen. Uppviirmningskostnader [r uppriiknade med 200 tkr, men ltir 6vriga
verksamheters del rZiknar vi med att den hdjd verksamhetsansvariga tagit i sina lskanden
t[cker upp ltir inflationen.

Pi personalsidan sker hela tiden ltiriindringar och omdisponeringar. Vi har inte riiknat med

nigra ftriindringar i personalstaben, men i den hiindelse vi frtr avgingar pi tjiinster kommer
en beddmning ske om effektivisering iir mdjlig.

Avskrivningama sjunker nigot 61 2025 trots att stora investeringar aktiverats under 2022-23.
Minskningen beror pi att stora delar av fastighetsinnehav iir fiirdigavskrivet.

Vad betr2iffar storleken pi avkastning av kapital arbetar vi under 2022 med,

kapita[ft)rvaltningsfrigan.

Sammantaget framtriider bilden av en god ekonomi ltir Svenska kyrkan H?igersten de

kommande iren. Orosmolnen hopar sig dock i skrivande stund i form av skenande inflation
och mdjlig ligkonjunktur i energikrisens spir. Prognosen miste diirftjr tas med reservation ftir
detta.

4v
C'tr
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Svenska kyrkan *
Bilaga 2

OOKUMENTNAfu!N SDA

Policy liir Lrthyming/utlSning av kyrkorum eller annan lokal i l(7)
BESLUTSFATTARE

DOKUMENTANSVARIG

Kyrkofullmiiktige 2022-11-xx

GALLER FRAN DAIUIII

2022-1'l -xx

SENAST UPPOATERAD

2022-06-02

DIAR]ENUITIMER

Kvrkoherden

UTHYRNING AV LOKALER OCH KYRKORUM INOM
HAGERSTENS FORSAMLING

Samtliga lokaler i Hagerstens F6rsamling er ifdrsta hand avsedda fcir fcirsamlingens

egna verksamheter. Kyrkorum 5r avsedda for Svenska kyrkans gudstjanster och

kyrkliga hand lingar.

Nedanstaende policy ska vara till stdd f<ir kyrkoherde/distriktschef ndr fcirfrigan om

att lSna/hyra lokal inkommer. Som regel galler att ingen extern verksamhet har rett

att hyra lokal, utan lokal kan uppl6tas om det passar verksamheten.

Kyrkoherde/distriktschef fattar beslut i frigan med stdd av policyn.

1. Tillftillig uthyrning/utlAning av lokaler och kyrkorum
Tillfillig uthyrning/ut15ning av lokal kan ske givet ftiljande fall:

a. Brukaren ir en ideell organisation/fdrening som delar Svenska kyrkans

grundliggande viirderingar, eller av andra skdl stir kyrkan nira.
Exempelvis R6do korset, Svensko Amnesty, dnnon kyrka med vilken vi har

kyrkogemenskap.

Kostnadsfri utlSning kan i detta fall ske om det rtir sig om ett samarrangemang eller

arrangemang som kan komma fcirsamlingen, eller dess syfte, till gagn.

ddr $ 0\/

BESLUTSOATUM

Generellt 96ller att extern hyra/bokning av lokal/kyrkorum i Hegerstens f6rsamling

kan gciras fdrst ner terminsplaneringen for lfrigavarande tidsperiod 6r helt klar och

korrektur av interna bokningar har godkAnts av distriktscheferna.

1



Svenska kyrkan *
Bilaga 2

OOKUMENTNAI\,IN

Policy ftir uthyming/utlening av kyrkorum eller annan lokal

BESLUTSOATUM

SIDA

] SENAST UPPDAIERAOGALLER FRAN DATUM

2022-1 l-xx
AESLUTSFATTARE

Kyrkofullmaktige 2022-11-xx 2022-06-02

OIARIENUI,I[IER

Kvrkoherden

Uthvrning mot betalnine sker i fall d5r brukaren iir en fristAende orga n isation som

genomfcir eget arrangemang t ex annan kyrka inom Kyrkornas vdrldsr6d som vill fira

gu dstje nst.

Taxa vid uthyrninB fall a)

Hdgerstens fdrsamlings Staga nde vid uthVrnine

Vaktmdstare 1: en timme fdre och efter det publika arrangemanget.

Vaktmiistare 2: under det publika arrangemanget (brandkrav)

6vrig vaktmestartid debeiteras med 360kr/tim
Gradenger, (vill vi att andra ska bygga?)

Stad och stengning

Befintligt fast ljudsystem

Flygel

FOr att anvanda stora orgeln i Uppenbarelsekyrkan krdvs tillstind av 1:e organist.

Vill hyrestagaren stella upp annan mOblering i fdrveg tillkommer en avgift om 1000kr

Tillfellig uthyrning er ej momspliktig

Krav er att hyrestagaren presenterat en kontaldperson som undertecknat avtal.

b. Brukaren dr anordnare av kultur- konserta rrangemang som 5r ftirenliga med

kyrkans helgd och kommer ftirsamlingen till godo eller ger skilig intdkt.
Exempelvis kulturfdrening/skolo, extern kiir, produktionsbolog med kommersiell

ortist Skolavslutning.

2

U p pe n ba relse kyrka n G rcindals kyrka

resoektive

Kva rterskVrkan

pi kaien

Mdlarhcijdens

kyrka

Stora salen

U ppenbarelsekyrka n

5000kr 5000kr 5000kr

il,K

2(1)

DOKUMENTANSVAR G

10 000kr

k
\\I



Svenska kyrkan *
Bilaga 2

OOKUI,IENTNAMN

BESLUTSFATTARE

SroA

Policy fiir uthyming/utlining av kyrkorum eller aman lokal 3(7)

2022-06-02

SENAST UPPDATERAO

Kyrkolullrniiklige

BESLUTSOATU]\,I GALLER FRAN OATUM

2022-11-xx 12O22-11-xx

OIARIENUI,II,!ERDOXUMENTANSVARIG

Kl rkoherden

Uthvrnins mot betalnins sker i fall ddr konserten, eller inspelningen, dr kommersiell

och genererar intdkt eller merviirde fdr arrang<iren. Exempelvis artist, fristaende kdr,

fri kultu rskola.

Taxa vi uthyrning fall b)

Detta ineer vid kommersiellt konsert:

Vaktmestare 1: 6 timmar

Vaktmastare 2: 3 timmar (brandkrav)

ovrig vaktmestartid debeiteras med 360kr/tim

Gradanger, (vill vi att andra ska bygga?)

Sted och stangning

Ljudsystem

Loge (i min av plats. Detta ska kontrolleras vid bokningstillfellet): k6rsalen UK,

Fdrsamlingsalen MH, Fdrsamlingssalen GD.

Flygel/piano. Orgel i Malarhdjden och Gnindal.

Fdr att anvenda stora orgeln i Uppenbarelsekyrkan kravs tillstand av 1:e organist.

Vill hyrestagaren stalla upp annan moblering iftirveg tillkommer en avgift om 1000kr

Tillfallig uthyrning er ej momspliktig

3

Lokal/typ av

hyrestagare

U ppenba relse-

kyrkan

Mllarhojdens

kyrka

Stora salen

Uppenbarelse-

kyrkan

Produktions-

bolag

20 000kr 5000kr 5000kr 5000kr

Fristiende

kor

10 000k r 5000kr 5000kr 5000kr

f\n CV

r

L
Kostnadsfri uthvrnins kan idetta fallske om det rdr sig om kommunal

musikskola/kulturskola, kommunal skola eller ideellfdrening inom frirsamlingens

grdns, eller med historisk koppling till Svenska kyrkan.

Grtindals kyrka

respektive

Kva rterskvrkan
p6 kaien

,{r



Svenska kyrkan *
llilaga 2

SOA

Policy ltir uthyrning/utlaning av kyrkorum eller annan lokal 4(7 )

BESLUTSFATTARE SENAST UPPDATERAO

KyrkofullmAktige 2022-06-02

DOKUMENTANSVARIG

Kyrkoherden

Krav er att hyrestagaren presenterat en kontaktperson som undertecknat avtal.

c. Brukaren ir kyrkotillhtirig privatperson som ordnar familjesammankomst i

samband med kyrklig handling:

Exempelvis dopkaffe eller minnesstund.

Kostnadsfri uthvrning kan idetta fall ske om det rdr sig om kyrkotillhririg boende i

Higerstens f6rsamling.

Uthvrninq mot betalninq hyrestagaren dr ej medlem i Svenska kyrkan.

Taxa vi uthyrning fall c)

Stora salen i Uppenbarelsekyrkan Annan samlingslokal

2500kr 1500k r

d. Skilet till uthyrning er att skapa medlemsnytta fcir kyrkotillhdrig som er aktiv i

verksamheten:

Exempelvis: barnlokol ti fijdelsedogskolos, eller miitesrum fbr
bostodsrtittsliirening dtir medlem verkor i styrelsen.

Kostnadsfri utlening sker i regel inte idetta fall

Uthyrnings mot betalning sker som regel

Stora salen i Uppenbarelsekyrkan Annan samlingslokal

2500kr 1500kr

BESLUTSDATUM

2022-11-xx

GALLER FRAN DATUI,4

2022-l | -xx

&r

Taxa vi uthyrning fall d)

OOXUMENTNAMN

r"**

k$\



Svenska kyrkan #
Bilaga 2

SDA

s(7)

BES!UTSFATTARE BESLUTSDATUI,l SENAST UPPOA'TERAD

Kyrkofullmektige 2022-11-xx 2022-06-02

DOXUMENTANSVARIG DIAR]ENUi'MER

Kyrkoherden

Respektive distrlktschef utformar rutin fdr att avsyna stedning och

iord ningsstallande

Kostnadsfri uthvrnins kan i detta fall ske om det rdr si g om kommunal skola eller
socialtjiinst eller inspelning av reportage iutbildande syfte

Uthvrning mot betalning sker om brukaren 5r friskola eller om den sociala aktoren 5r

cAt tFR FRAN DArUi,

2022-l l-xx

ett ftiretag som finansieras av allmdnna medel.

Taxa vi uthyrning fall €)

2. Tider for respektive lokal.
Regleras ej av denna policy. Beslutas av distriktschef.

3. Uthyrning av porslin, bord, stolar och andra inventarier s6som
projektor och duk.
Dessa ing5r i hyra vid tillstdllningar och mdten dir fortering och/eller presentation

kan tdn kas ing6.

Bdr avtalas om syftet med uthyrningen inte direkt kan kopplas ihop med

ovanst6ende aktiviteter.

5

Stora salen i

U p pe n ba re lse kyrka n

Annan sa m lingsloka I kyrkorum

2500kr 1500kr 5000kr

@,4 \^A

OOKUMENINAMN

Policy liir uthyming/utlining av kyrkorum eller annan lokal.

I

e. Brukaren 5r en social akttir i niromridet, t ex elevhdlsoteam pa skola eller
socialtjanst:

Exempelvis: temadagar i samarrangemang med skola.



Svenska kyrkan *
Bilaga 2

DOKUI'iENTNA\4N

Policy liir uthyming/utlSning av kyrkorum eller annan lokal.

BESTUISFATTARE

Kyrkofullmaktige

DOKUMENTANSVARIG

SIDA

6(7)

SENAST UPPDATERAD

2022-06-02

Kvrkoherclen

4. Beslutets giltighetstid
Avgifter for tillfallig uthyrning av lokaler geller enligt kyrkofullmdktigebeslut 2oXX-XX-XX $

XX, och tills dess ett nytt beslut om avgiftsdndring fattas.

5. Beslut av om avsteg frAn policy:
Kyrkoherden beslutar p5 delegation av kyrko16det om avsteg frSn ovanstSende.

Kyrkobokforing vid mindre bokningar.

Distriktschef utifrin policy och eget omdome

d{

BESLUTSDATUM

2022-l l-v,x

GALLER FRAN OATUM

2022-l I -v,x

DIARIENUIMMER

6



Svenska kyrkan *
Bilaga 2

Policy ltir uthyming/utlining av kyrkorum eller annan lokal.

SIDA

BESLUISFATTARE

7(7)

2022-06-02

SENAST UPPDATERAD

Kyrkofullmliktige

OOKIJMENTANSVARIG

Kvrkoherden

7 $ Arkebiskopen, stiltets biskop och en sddon biskop som fullgdr uppgifter fdr stiftets
biskop fdr onvdndo kyrkorno i stiftet fdr gudstjdnster och fdr biskopligo

dmbetshondlingor.

2 9 Priister som tjdnstgdr i en fdrsomling fdr anvdndo fdrsomlingens kyrkor fdr
fttrsomlingens gudstjiinster och fbr kyrkligo hondlingar som avser ndgon som tillhdr

fdrsomlingen.

3 5 En kyrko fdr uppldtos fbr ondro dndomdl dn de som ovses i 1 eller 2 5 boro om det
kon ontos ott kyrkorummet och dess inventorier kommer ott behandlos med pietet

och oktsomhet. Den fdr inte uppldtas f6r ndgot dndomdl som krdnker kyrkorummets

helgd. En uppldtelse fdr inte heller ske pd sd sdtt ott den hindror fdrsomlingens
gudstjdnstliv eller verksomhet i iivrigt. Uppfitelse ov kyrko f6r kyrkligo hondlingor i
ondra foll dn de som ovses i 2 5 fdr vdgros boro om uppldtelsen skulle strido mot
besttimmelserno i fbrsto stycket.

GALLER FRAN OATUM

2022-l l-xx
BESLUTSDATUM

2022-l l -xx

7d,/ \AA

_l

Bilaga 1. Kyrkoordningen om tillfallig uthyrning av kyrka och kapell
med invigt kyrkorum
2.1 Uppletelse av kvrka resleras i KO 41 kap 1-3 5.



Svenska kyrkan *
Ililaga 3

Ldnepolicy ltir Svenska Kyrkan Hagersten

SIDA

BESLUTSFATTARE BESLUTSOATUI

2022-10-11

i GALIFR FRAN DATI]M

I (2)

2020-12-t5

SENAST UPPDATERAD

Kyrkoridet 2022- 10- 1 1

DOKUMENTANSVARIG

HR

D AR ENUI"II\4ER

Grundldggande principer for lonesdttningen

Ldnesettningen ska spegla den enskildes ansvar, uppdrag och arbetsuppgifternas
sverighetsgrad, skicklighet samt resultat iftirhillande till verksamhetsmilen. Kyrkans
kineavtal iir tydligt med att resultat och miluppfyllelse ska ha ett samband med lcinen.

Ldneseftningen ska vidare underlefta ftir liirsamlingen att rekrltera, motivera och
behilla arbetstagare.

L<inen ltir den enskilde arbetstagaren skall vara individuell och differentierad vilket
betyder att det ska finnas en verklig koppling mellan arbetstagarens l6n och det
resultat som uppnis i arbetet. Ldnesiittningen ska spegla den enskildes ansvar,

uppdrag, och arbetsuppgiftemas svirighetsgrad, skicklighet samt resultat i ftirhAllande
till de personliga milen och verksamhetens mel. I Hagerstens Itirsamling tittar vi
ocksi pi:

Arbetsplatsformalia
Vilja till kompetensutveckling
Effektivitet
Innovationskraft
Bemdtande
Ansvarstagande
Samarbete

Ldneprocessen i korthet:

Ldnekartliiggning och analys Budget - Overliiggning ldnesamtal - l<inesiittande

samtal/Resultatsamtal Avstemning med fackftirbunden - Utvecklingssamtal

L<inekartliiggningen och analysen av denna syftar till att upptZicka om eventuella
skillnader i l6n 2ir osakliga och vad skillnadema beror pi.

Analysen ligger sedan till gmnd ltr den budget som beslutas efter Itirhandling med de

lokala arbetstagarorganisationerna.

&){ Ifl
Cw



Svenska kyrkan *
Bilaga 3

OOKU['ENTNAMN

Ldnepolicy f6r Svenska Kyrkan Hagersten

sroA

2(2)

BESLUTSFATTARE BESLU]SOATUM GALLER FRAN DATUM

2022-10-1 1

SENAST UPPOATERAD

Kvrkoridet 2022-10-11 2020-'t2-15

DOKUMENTANSVARIG

HR

Utvecklingssamtalet som sker under oktober ar ett viktigt samtal och bide
arbetstagare och arbetsgivare ska komma v?il ltirberedda till samtalet. I samtalet ar det
viktigt att berdra f'rigor king omridena ovan. Utvecklingssamtalet ska utmynna i att
man skriver 2-3 personliga mtl som gir att h2irleda till verksamhetens mil och
fiirsamlingens vision.

Dialog genomsyrar samarbetet mellan lokala parter och samtalet mellan chef och
arbetstagare. Dialog mellan chefoch arbetstagare iir en viktig del ftir att individens
perspektiv ska kunna bemdtas. Ldnesamtalet ska fokusera pA individen och den
arbetsinsats som utitirts under det gingna Aret och man tittar de tillbaka pi vad som
sas i utvecklingssamtalet.

Lrine b i ldande fakto rer
Det finns ocksi andra faktorer som piverkar lcinen. Det vi kallar "miirket" iir det som
siitter nivin ftir 16nerna. Den svenska modellen bygger pi att fackftirbunden och
arbetsgivaren gemensamt reglerar arbetsmarknaden. Ett av resultaten ar de

kollektivavtal som sluts och en del i kollektivavtalen iir l6nema och hur
kineutvecklingen ser ut mycket de ska 6ka under avtalstiden. Det er resultaten fren
den internationellt konkurrensutsatta industrin som [r ltirst ut nar nya kollektivavtal
sluts i Sverige. Den siffra som partema inom industrin kommer dverens utgar sedan

andra branscher ifrin i sina avtalsftirhandlingar. Det ar alltse industrin som setter
"miirket".

lnom Svenska kyrkan iir det Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation som tecknar ett
Itineavtal med sina fackliga motparter. I lcineavtalet finns grunderna itir pafternas syn
pi 16nebildning inom Svenska kyrkan och dverenskommelse om hur ldneriversyn ska
genomftiras samt utrymme liir respektive facklig organisation. Syftet med lcineavtalet
iir att l6nebildningen ska bidra till att arbetsgivaren nir sina verksamhetsmil och
utgingspunkten iir en individuell och differentierad ldn.

Ut6ver den enskildes arbetsprestation och avtalsrcirelsens "mtirke" styrs
l6nesattningen av 16nenivAn Itir respektive yrkesgrupp inom Svenska kyrkan. Svenska
kyrkans nationella nivi presenterar irligen ldnestatistik baserat pi ett flertal faktorer.
Fdr Hiigerstens fbrsamling beaktas knelaget {tir Stockholms stift. SArskilt vid
ftirhandling om ny ldn er det viktigt att l<inesiittande cheforientcrar sig om ldneliiget
itir den yrkesprofil som man stir i begrepp att anstiilla.
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Fdrteckning - Kyrkviirdar i Hiigerstens ftirsamling mandatperioden 2022-2025,
i enlighet med beslut i g 9 vid kyrkorfldets sammantrade den l6 december 2021,

$ 100 vid kyrkorAdets sammantrede den l7 maj 2022,5 l3l vid kyrkoridets
sammantrade den I 3 september 2022 och $ 142 vid kyrkoridets
sammantrede den I I oktober 2022.
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