
Budgetram: 4330 tkr

Ansökningar KUB 2023 

Stockholms stift

Sökande 

enhet

Beräknad 

kostnad 

(tkr)

Sökt 

belopp 

(tkr)

Stiftets 

justerade 

totalkostnad Prioritering Högsta %

Förslag till 

fördelning 

(tkr) Kommentar Motiv

Vaxholms kyrka. Tvätt av 

altarfönster.

Vaxholms 

församling 96 66 2 0

Söker även 

KAE Föreslås KAE

Vaxholms kyrka. 

Renovering av två 

rosettfönster.

Vaxholms 

församling 110 80 2 0

Söker även 

KAE Föreslås KAE

Sofia kyrka. Restaurering 

av tak.

Sofia 

församling 21 573 16 180 A 0

Söker även 

KAE

Ansökan är för omfattande för att kunna 

hanteras med KUB. Samtal om 

prioriteringar, tidsplan och finansiering ska 

inledas med stiftskansliet innan ny ansökan 

kan skickas in.

Sofia kyrka. Restaurering 

av fasad.

Sofia 

församling 47 514 22 757 A 0

Söker även 

KAE

Ansökan är för omfattande för att kunna 

hanteras med KUB. Samtal om 

prioriteringar, tidsplan och finansiering ska 

inledas med stiftskansliet innan ny ansökan 

kan skickas in.

Värmdö kyrka, stigportar 

och gravkapell. 

Värmdö 

församling 1 000 500 2 0

Söker även 

KAE

Avser tjärning och enstaka spånbyte. 

Föreslås KAE

Värmdö kyrka. Utredning 

och mätning av sprickor i 

fasad och valv

Värmdö 

församling 270 135 2 0

Söker även 

KAE

Komplettering avseende mätmetod har 

inkommit. Kostnad enligt VU-plan är 50 tkr. 

Kan inte prioriteras då kostnaden är för 

hög och motivet är oklart.

Värmdö kyrka. 

Projektering elsanering 

och vindsisolering.

Värmdö 

församling 400 200 3 0

Söker även 

KAE Ej prioriterad åtgärd.

Spånga kyrka. Projektering 

exteriört och interiört.

Spånga Kista 

församling 4 285 1 000 A 0

Söker även 

KAE

Föreslås skjutas till 2024 eller senare. 

Ansökan bör göras i samråd med stiftet i 

syfte att prioritera åtgärder.

Bilaga 1: Förslag till beslut KUB 2023 Stockholms stift



St Johannes kyrka. 

Restaurering av tornet.

St Johannes 

församling 46 479 1 000 3 839 1 90 3455

Söker även 

KAE

Beslut avser endast akuta arbeten för att 

avhjälpa problemet med att spirans och 

motviktens funktion ska säkerställas. Det 

innebär nedplockning av tornets övre del, 

renovering av spira, motvikt och de 

bjälklag som ingår i denna unika 

konstruktion samt säkerhetsarbeten 

kopplade till åtgärden. Beslutet avser 

etapp 1. Idag är det oklart vilken kostnad 

den akuta insatsen kommer kräva samt hur 

många etapper som kommer krävas. 

Villkor: Ansökan inför etapp 2 på 2024 års 

ram ska hela den akuta åtgärden i sin 

helhet samordnas med stiftskansliet innan 

ansökan kan skickas in. Inga arbeten, inkl. 

ytterligare utredningar eller projekteringar 

får påbörjas utan stiftskansliets 

godkännande innan ansökan för 2024 års 

ram har skickats in till stiftskansliet. Pga. 

otillräckliga medel avser den totala 

kostnaden för detta beslut på 2023 års ram 

endast 3839 tkr. Denna kostnad får inte tas 

med i kommande ansökningar för KAE eller 

KUB. Åtgärden har även tilldelats KAE.

Stefanskyrkan. 

Restaurering av taket.

St Johannes 

församling 11 946 1 000 1 (2) 0

Söker även 

KAE

Ansökan är för omfattande för att kunna 

hanteras med KUB då församlingens 

egeninsats bedöms vara ringa. Samtal om 

prioriteringar, tidsplan och finansiering ska 

inledas med stiftskansliet innan ny ansökan 

kan skickas in.



Stefanskyrkan. 

Restaurering av fasaden. 

Etapp 1.

St Johannes 

församling 44 972 1 000 2 0

Söker även 

KAE

Ansökan är för omfattande för att kunna 

hanteras med KUB då församlingens 

egeninsats bedöms vara ringa. Samtal om 

prioriteringar, tidsplan och finansiering ska 

inledas med stiftskansliet innan ny ansökan 

kan skickas in.

Högalidskyrkan.  Exteriör 

restaurering tak, fasad, 

fönster och dekorativa 

detaljer.

Högalids 

församling 17 600 1 000 A 0

Söker även 

KAE

Församlingen har fått ca 33,8 miljoner 

kronor i KAE och KUB vilket är långt utöver 

vad som kan anses rimligt i förhållande till 

övriga församlingars och pastorats 

ansökningar och befintliga ramar. 

Ytterligare ansökningar för projektet som 

helhet kan i framtiden endast medges om 

det finns ofördelade medel på äldre ramar.

Högalidskyrkan. 

Konsevatorsåtgärder på 

inventarier, fast inredning, 

dekormåleri, 

glasmosaik, restaurering 

av ljuskronor och annan 

armatur, rengöring av 

kyrkans valv och väggar.

Högalids 

församling 7 435 1 000 A

Söker även 

KAE

Församlingen har fått ca 33,8 miljoner 

kronor i KAE och KUB vilket är långt utöver 

vad som kan anses rimligt i förhållande till 

övriga församlingars och pastorats 

ansökningar och befintliga ramar. 

Ytterligare ansökningar för projektet som 

helhet kan i framtiden endast medges om 

det finns ofördelade medel på äldre ramar.



Högalidskyrkan. Allmänt 

uppdatering av 

brandskydd och 

utrymning, åskledare, 

brandlarm 

och pulversprinkler.

Högalids 

församling 3 092 1 000 500 1 75 375

Söker även 

KAE

Angelägen åtgärd för att höja 

brandsäkerheten i kyrkan. Avser både 

tillkommande kostnader på tidigare 

ansökta åtgärder samt 

pulversprinkleranläggning. Förutom den 

generella ökningen på 30% så har det 

tillkommit kostnad för pulversprinkler om 

1,5 mkr. Beslutet avser endast 

pulversprinkleranläggningen. Åtgärden 

beviljas både KAE och KUB. Totala 

kostnaden för KAE ansökan uppgår till 1 

mnkr medan ansökan för KUB uppgår till 

0,5 mnkr.

Finansiering av tjänst på 

stiftskansliet för konkret 

församlingsstöd för 

Planerat underhåll; Tillsyn 

och skötsel samt 

utredningar för 

kyrkobyggnader.

Stockholms 

stift 670 670 1 75 500

Angelägen åtgärd för att kunna stötta 

församlingarna på ett handfast sätt i 

förvaltningsfrågor och kunna hjälpa dem 

att använda det digitala 

förvaltningssystemet DeDU.

207 442 47 588 4330 tkr


