SAMMANTR]iDESPROTOKOLI,
ExTTaKYRKORADET
Svenska kyrkan HZigersten

Plats och

tid

l(3)

Sammantrddesdatum

2021-06-01

Via liink (Teams), 2021-06-01 klockan I 8.00- I 9.00

Bcslutande

Gunilla Schdldstriim, ordfi)rande
Bror Eriksson
Asa Karlsson
Anders Wallner
Lars Richter
Marianne Nord
Agneta Landin
Agneta Norberg
Ann-Marie Strdmberg
Carita Stenbacka Tenezakis
Eva Beijer
Gunnar Carlsson
Christofer Wilson, Kyr koherde

Ovriga nd.rvarande

Kent Bj<imtjiim
Christer Wik
Tita Bergquist
Lars Bergh
Lars-Olof Landin
Stig Johnetl
Kaya Alander
Marianne Themptander
Anita Hedberg
Madelene Nylander
Anna Hedman Arpvall, sekreterare

Justcrare

Ann-Marie Str<imberg
Christofer Wilson

Justeringens plats
och tid

F6rsamlingsexpeditionen, Uppenbarelsekyrkan,
fr6n tisdagen den I juni kl
19.00.
Paragrafer

+vna
Underskifter

79-83

b^- U- )n rtAl\
Ordftirandc

Justcrarc
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SAMMANTRADES PROTOKOI, I,
EXTTA

KYRKORADET

2(3)

Sammantredesdatum

Svenska kyrkan Hiigersten

2021-06-01

$7e
KyrkorAdets ordforande Gunilla Scholdstrdm h?ilsade samtliga viilkomna
sammantredet och ftjrklarade det <ippnat.
F<ireliggande ftirslag

till

0ppnande

till dagordning faststiilldes.

$80
Upprop

Upprop ftirr2ittades.
Samtli ga ordinarie ledamdter var niirvarande.

$

Till

att justera dagens

8l

protokoll utsags

Justering

Ann-Marie Strdmberg och Christofer ll'ilson
Protokollet hills tillgiingligt lorjustering frin tisdag den I juni klockan 19.00
pi liirsamlingsexpeditionen i Uppenbarelseky,rkan.

$82
Fdrelig fiirslag pi tilliiggsbudget ftir renovering av Gr6ndals kyrka.

F6rslag tilllggsbudget
Gr<indals kyrka

Att i verksamhetsplan och budget 2021, omdisponera medel fi&n:
I

. Uppenbarelsekyrkans tak-, entr6- och fiinstenenoverin

Bilaga )-6

g I 942 tkr

2. Ej anviinda poster ftir utlokalisering av verksamhet och personal 562 tkr
3. Att ut6ka budget med 2 mkr enligt bilaga I

KyrkorAdet beslutade att fiJreslar kyrkofultmiiktige att besluta enligt fiirslaget.
Punkten fijrklarades omedelbart justerad.
Lars-Olof Landin har inkommit med en protokollsanteckning enligt bilaga 2.

$83
F6rel69 ltirslag

till inriktningsbeslut ftir kyrkolokal i Viistertorp.

Att omdisponera upp till 400 tkr, inom befintlig budget ftir 2021, ftir att

q/a

I\o

Behov av
inriktningsbeslut ltir
kyrkolokal i

SAM MANTRADESPROTOKOLL

KYRKORADET
Svenska kyrkan Hiigersten
ExtTa

Sammantriidesdatum
2021-06-01

initiera projektet i V2istertorp.

3(3)

Vestertorp, bilaga 6

Kyrkor&det beslutade att loresl6 kyrkofullm2iktige att besluta enligt florslaget.
Punkten liirklarades omedelbart justerad.

$84
Ordftirande Gunilla Schdldstrdm tackade alla ndrvarande fiir mdtet och
avslutade mdtet.

2t'y

Sammantrddet
avslutades

\a5o 4

l3t

iL:,r;j'"

kvrkan

$
2021-06-01

Analys av reviderad prognos f6r Grondals Kyrkas renovering.
Den av Hlgerstens ftirsamling anlitade projektledaren lijr Grdndalsrenoveringen, Stina
Andersson, har inkommit med en reviderad prognos ltir projektets kostnader. M6te har Agt
rum mellan AIX arkitekter, Stina Andersson samt ltirsamlingens fastighetschef och

Kyrkoherde.

I korthet framkom att AIX arkitekter kaftigt dverskridit sin budget utan att kommunicera
detta ordentligt. AD( fijrklarar detta med att den ekonomiska uppftiljningen fiill mellan
stolama ner en ny arkitekt utsags att samordna projekteringen.
Vidare framkom att en liirsta signal om 6kade kostnader hade liirbisetts av ftirsamlingens
fastighetschef.
Samltirstind finns emellertid, med ett par smi undantag, kring att {tirfrigningsunderlaget
hiller hdg klass och att vi kan skriva ner posten oli;rutsett/ATA titl 15Yo av den kalkylerade
byggkostnaden.
Dock bdr dessa nya omst2indigheter ffi ltirsamlingen att dvervega att tillskjuta ytterligare
liir att ffi budgettiickning ftir projektet.

medel

Reviderad prognos
Givet de nya uppgiftema om projekteringskostnaderna, samt uppskattningen av oftirutsedda
arbeten, finns nu samsyn vad betr2iffar prognosen.

Budget

Prognos
(Bylero)

Prognos
(fastighetschef.l

Prognos
2l-05-31

Byggkostnad

4562.5tkr

6862,5tkr

6862,5tkr

6862.5tkr

Markarbeten

62

625tkr

625tkr

Projektering

I000tkr

1562,5t\c/

I 152tkr

2171.5tkr

Byggherrekostnader

312,5

162.5tkr

162.5rkr

{62.5tk r

ATA/oftirutseu

625tkr

1900tkr

625tkr

l500tkr

Totalt

7l25tkr

1l1l2,5tkr

97 2 Ttkr

I

5tk

r

62

5

tkr

l62l,5tkr

Behov av ytterligare medel.
I underlaget som tillsiindes Kyrkoridet och Kyrkofullm2iktige 2021-05-27 iiskade
undertecknad en utdkning av budgeten med 2 504tkr i omdisponerade medel, samt

tilliiggsanslag.
Givet den nya prognosen borde vi uttdka till2iggsanslagen med ytterligare

I

000tkr.

lmkr

i
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Iokaliscrirrg

5

62Lkr

Renovering av Uppenbarelsekyrkans tak

| 462tkr

Fiirdigstiillande av entrdpari
Uppenbarelsekyrkan

262

Renovering av f-onster

U

ppenbarelsekyrkan

2l Stkr

Summa

2 504tkr

Tilliiggsbudgetering

2 000tkr

(Ursprunglig budget

7125rk0

N,"- budeet

I 1 629tkr

Christofer Wilson
Kyrkoherde i Hegerstens Fdrsamling

'-)

l

65. a

ANTEGKNING TILL PRoToKoLLET GALLANDE KYRKoRADET I svENsKA
KYRKAN HAGERSTENS ExrRA M6TE TISDAGEN DEN I JuNl 2021

Undertecknade representanter for nom ineringsgru ppen pOSK i Hdgersten
vill till protokollet laigga foljande protokollsanteckning gdllande punkt 3;
Forslag till til16ggsbudget f6r renovering av Grondals kyrka.
Budget for renovering beslutades av Kyrkofu Ilmii ktige i november 2020.
Sedan har drendet hanterats av vEr fastighetschef, som anlitat en
arkitektbyrS for projektering och projektledning. Ndr projekteringen dr
klar upptdcker man att dven bottenplattan med rordragningar m8ste
Stgerdas, vilket inte fanns med iden ursprungliga budgeten pE 7 milloner.
Grondals kyrka ligger nSmligen i en grop ur vilket avloppet mEste pumpas
upp och det dr det som vSllat stora problem under m8nga 5r.
F6rst den 24 maj oppnas bygganbuden och d3 visar det sig att den
inhyrda projektledningen r6knat fel. Den 26 maj sammantrdder AU och
beslutar att skicka ett Srende om tilldggsbudget pB +-5 miljoner (+640/o)
vidare till Kyrkor8det. Handlingar om detta skickas ut den 27 maj och
motet i Kyrkor5det h8lls r luni. Kyrkofullmdktige sammantriider 3 juni.

tsforslaget ar att Kyrkofu llmdktige ska godkdnna en renovering for
minst 12 miljoner kronor. I konsekvensanalysen st5r "att renoveringen av
Grondals kyrka har beretts under lSng tid efter en undermBlig renovering
2008. Under de 13 5r som g8tt har problemen varit Sterkommande med
ddrtill horande hoga kostnader". Men st8 det - "problemen kommer att
behova Stgardas och vi skjuter bara problemen framfor oss om vi
u nderlSter att agera nu".
Beslu

Konsekvensanalysen tar dock inte upp vad som hinder om problemen
med Grondals kyrka fortsAtter. Tid for att utreda andra alternativ finns
inte. "Det finns inte en uppsj6 av lokaler", sdger n5gon, trots att
Coronakrisen gjort att det finns mdngder av tomma lokaler. "Byggnaden
gBr inte att siilja", siiger en annan. Men marken kanske gBr siikert att
slilja. Men hanteringen av detta Srende medger ingen riktig
konsekvensanalys med fdrslag pB alternativa losningar.
Mot denna beslutsordning anfor vi avvikande uppfattning, som bor
diskuteras vidare pB kommande Kyrkofu llmiiktige.

Agneta Landin, Eva Beijer, Marianne Themptander och Lars-Olof Landin

B,
Budget & Prognos Grdndals kyrka - andring kellarplan mm
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Ekonomisk konsekvens

- Renoverins G16ndals kvrka

S,\o51 1

Efter att anbuden inkommit och upprekning skett av kostnaderna for ombyggnationen sd hamnar
projehbudgeten p6 9 629 tkr.

Piverkan pi likviditet (Omsettningstillgengar - Kortfristiga skulder)
Forsamlingens ekonomi dr utomordentligt god och bide renoverlngsprojektet och orgelprojektet
kommer att kunna tiickas av de likvida medel forsamlingen disponerar.
Vid ingingen av 2021 var forsamlingens likviditet 19,0 mkr. och per 210430 hade den okat med 1.8
mkr till 20,8 mkr. Under tertialet har 6ven en faktura pi 3 mkr. betalats for orgelbygget. Totalt

aterst;r darmed c:a 12 mkr att betala for orgeln och det tillkommer di 10 mkr for renoveringen av
G rondal, totalt 22 mkr.
Under 6rets Sterstiende 8 mSnader kommer likviditeten, om man bortser fren projektkostnaderna,

att oka med c:a 8 mkr till c:a 32 mkr. Utgifterna for Renoveringen i Grondal samt 6terstoden av
orgelbygget uppgSr till 22 mkr vilket ger en likviditet vid arets slut p6 10 mkr.

Piverkan pe resultat
Resultatmassigt kommer Griindalsprojektet att ytterligare belasta resultatet frAn 2022 med c:a 250
till 300 tkr per ar beroende av avskrivningstid och hur stor del av projektkostnaderna som kan ses
som investering.

Omsattnin

tillsensar bestar av

Ku

ndfo rd rin gar, Fdrutbetalda kostnader samt Ovriga fordringar.

Kortfristi a skulder bestir av Leverantorsskulder, Upplupna kostnader samt Ovriga kortfr. skulder.
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EXTRA ARBETSUTSKOTTET
Hzigerstens lorsamling

Plats och
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Sammantrddesdatum
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2021-05-26

Digitalt, via Teams, kl. I 6.00- I 7.00

Bcslutandc

Gunilla Schdldslrom, o rdfiirande
Lars Richter
Carita Stenbacka Tenezakis
Christofer Wilson, lqtrkoherde
Brian Wendleman, F as ti gh ets chef

Ovriga

Anna Hedman Arpvall, sekreterare

ndrvarande

Paragrafer
58 - 6l

Underskrifter

Sckrcterare

Ordlrirande

I

MMANTRTiDESPROTOKOLL

SA

EXTRA ARBETSUTSKOTTET
Hagerstens forsamling

Sammantrhdesdatum

2(2)

2021-05-26

$s8
Arbetsutskottets ordlorande Gunilla Sch6ldstrom hiilsade alla viilkomna och
ft)rklarade mdtet 6ppnat.

Sammantredets
6ppnande

F6reslagen dagordning faststiilldes.

$se
Arbetsutskottet foreslir kl,rkoridet att
foljande:

till kyrkofullmiiktige hemst6lla

Beslut att i verksamhetsplan och budget 202

F6rslag tilliiggsbudget
Grrindals kyrka

l, omdisponera medel frin:

l.

Uppenbarelsekyrkans tak-, entr6- och fiinsterrenovering I 942 tkr

2

Ej anviinda poster lor utlokalisering av verksamhet och personal 562 tkr

3

Att utdka budget med 1 mkr fijr iindrings-och tillaggsarbeten
$60

Arbetsutskottet foreslir kykorAdet att tilI kyrkofullmiiktige hemstiilla
loljande:

Att

fE omdisponera upp till 400
initiera projektet i Vastertorp.

tk,

Behov av
inriktningsbeslut lor
kyrkolokal i Vestertorp

inom befintlig budget for 2021, for alr

$61
Ord{iirande Gunilla Scholdstrdm tackade och avslutade mdtet.

I

I

Sammantridet avslutas
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Svenska kyrkan
HAGERSTEN
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LJpphandling
Grdndals kyrka - iindrjng av kdllarplan m.m
Svenska kyrkan Hagersten

I

zozt-ot-ts
2021-05-19

Handlaggarc lelelon

:

Brian Wendleman

2021-05-20

FFU skickat till
Blomster Bygg AB
lvl3 Bygg AB
[rdller Byggnad AB
Ovidius Bygg AB
Projeklverkstan Tullinge AB
Rosersbergs Byggnads AB
Rdnnberg & N4attson Bygg AB
SBG Byggen

Anbudstippning
Anbudsdppningsdalum

2021-05-24

Teams

5

B.ian Wendleman
Stina Andersson

l'I""i:l:;'"*"*"*'
Anbudslemnare

anbudsnr.
1

2
3

Ko

Organisation:

rson:

AB

SBG Byggen
Stefan Segerberg
org.nr. 556392-08'17
Projektverkstan Tullinge
Lennart Fonad
oE.nr. 556927-5752
R6nnberg & Mallson Bygg AB Richard Forslund

AB

E-post
stefan.seoerber@sbo-bvooen.se
!ennad.fonad@prvn.se
richard.forslund@rmbvqoab.se

or9.nr.556359-1758
N4dller Byggnad

5

Plats i
Daium

AB

org.nr. 5569'17-6893
Ovidius Bygg
org.nr. 556483-7'176

AB

H:igersten
2021-05-24

Brian Wendleman
Svenska kyrkan Hegerslen

Magnus Andersson

maonus@mollerbvoonad.se

l\4agnus Gelinder

maonus.oelinder@ovidius.se

Svenska kyrkan
HA6E RSTEN

{t

*

'fa

2021-0s-21

Behov av inriktningsbeslut fdr kyrkolokal i Vdstertorp
Kyrkofullmiiktige i H2igersten angav budgetdirektiven fiir 2021 att ftirsamlingen under detta
budgetir skulle etablera n?irvaro i Vestertorp. Frigan har utretts under vintem 2021 av
Kyrkoridet. Beredningens yttrande gdr giillande att en verksamhet i egen lokal vore den form
av nervaro som har stdrts chans att bli framgtngsrik. I skrivandes stund har detta yttrande gAtt
vidare till kyrkoherden ftir att i samr&d med medarbetare ta fram en verksamhetsplan ltir en
sAdan lokal, samt att inventera mdjliga lokaler och deras tillgiinglighet.
Presentation av verksamhetsplan kommer att ske
att verkstiilla projektet kan fattas.

Behov av

in riktn

pi Kyrkoridets junimdte varefter beslut om

ingsbeslut.

I verksamhetsplanen finns inga medel anslagna fiir Viistertorpsprojektet.

Di

antalet m6jliga lokaler i omridet Zir fh och skiften sker sZillan, ser kyrkorAdet behov av att
fA fullmiiktiges medgivande att kunna fE gdra omdisponeringar i budgeten ltir au frig6ra
medel att initiera pro.jektet om man si beslutar.
Pandemin har ftirsatt oss i ett liige diir vi har 6verskott i resultat p g a uteblivna verksamheter.
Kyrkoridets beddmning iir diirftir att medel kan finnas till att omdisponera fiir deta endamel.

Ekonomisk kalkyl
Bemanningen er tiinkt att lcisas med den diakontjZinst som ennu inte er tillsatt i M?ilarhdjdens
distrikt. Diirtill kommer personal frAn andra distrikt att {tirst?irka verksamheten de dagar de
sjiilva inte har verksamheter. Vi tror sAledes att verksamheten ska kunna bedrivas inom
befintlig personalstyrka genom effektiviseringar och hjiilp av ideella.

Lokaler i omridet iir betydligt billigare iin den vi hyr pi Liljeholmskajen. Vi riiknar ocksi
med att verksamheten ska rymmas i en mindre lokal.
Fdrventade initiala kostnader
Insats affiirslokal

Hvra

25tkrlminad (4 minader)

Anpassningar av lokal

150tkr

Personalkostnader

(befintliga ti2inster)

Inventarier

50tkr

Summa

300tkr

Fcirviintade kostnader per

ir. (piverkan pi fler6rsplan)

Hyra

300tkr

personalkostnader

(befintliga tjiinster)

Svenska kyrkan
HA6EF iTE I]

f

0vriga externa kostnader

100tkr

Totalt

3

Ko

n

sekve nsa

na

00tkr

Iys

tvi kostnader som kommer att avvika i flerArsplanen 6r hyreskostnader och dvriga externa
kostnader. Di personalkostnaden ryms i befintlig flerarsplan och fastigheten iir hyrd, kan vi
inte se n6gon ekonomisk risk i etableringen. Skulle liirsamlingens ekonomi fiirszimras iir
verksamheten liitt att avveckla.
De

Ba

nkonsekvensana lys

Sjiilva tanken med verksamheten i Vastertorp er att den ska erbjuda plats ltir bam och
bamfamiljer i omridet. Verksamheten iir siledes en ftirstiirkning av Hiigerstens Itirsamlings
arbete fiir bams viilbefinnande.
Den risk som ftreligger Zir att de befintliga verksamheter som ska "l6na ut" personal till
Viistertorp fir mindre tid att utvecklas och underhilla sin kvalitd.

Forslag t ill beslut

Kyrkofullmiiktige ftireslAs besluta att:
Ldta Kyrkorddet omdisponera upp till 100tkr ov befintliga medel.fAr enblering
den hcindelse beslut fdreligger och mAjlighet till lokalforvcirv tippnas.

i

Vdstertorp,

i

