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Protokoll 2018-11-08

Sammanträdet inleds med en betraktelse och bön av kyrkoherde Per Svensson.

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar
sammanträdet öppnat.
Sekreteraren förrättar upprop, se närvaroförteckning.

Upprättat förslag till dagordning fastställes med tillägg
av§ 53.

Kyrkofullmäktige beslutar
att utse Helen Persson och Lars-Johan Hallgren till
rösträknare och att jämte ordföranden justera
dagens protokoll.

Föreligger av kyrkorådet upprättat förslag till
verksamhetsplanering och budget 2019 samt
.ekonomisk plan för 2020 - 2021.
Claes Block gör en kort sammanfattning av
budgetarbetet och anmäler att begravningsombudet
tillstyrker budgetförslaget vad avser
begravningsverksamheten samt yrkar att
kyrkofullmäktige skall besluta i enlighet med kyrkorådets
förslag, att räntekompensation till verksamheten Frivillig
gravskötsel skall utgå i enlighet med Kyrkokansliets
fastställda beräkningsmodell avseende internränta
(genomsnittlig reporänta minus 0,25 procentenheter,
dock lägst O %), att anslå 1 500 000 kr till kyrkorådets
förfogande, att fastställa kyrkoavgiften för tillhöriga inom
Malmö pastorat för år 2019 till 0,90 kr per skattekrona,
att föreslå Kammarkollegiet att fastställa framlagd

§4 6
Sammanträdets öppnande
§47
Upprop
§48
Fastställande av dagordningen.

§49
Val av justerare, tillika
rösträknare

§ 50

Verksamhetsplanering och
budget 2019 samt ekonomisk
plan för 2020-2021

2018-11-08

budget för begravningsverksamheten inom Malmö
pastorat för år 2019, att godkänna en
investeringsbudget för nya investeringar år 2019 med
44 373 tkr och besluta att förnya tidigare fattade
investeringsbeslut, där arbetet är påbörjat men inte är
slutfört, där summan uppgår till 42 078 tkr vilket ger en
total investeringsbudget för 2019 på 86 451 tkr samt ge
kyrkorådets arbetsutskott mandat att göra
omdisponeringar inom denna budget och pastoratets
kyrkoherde mandat att göra omdisponeringar inom
ramen för äskanden från de lokala kyrkorna och Kyrkans
hus samt att godkänna kyrkorådets förslag till
verksamhetsplanering, resultatbudget, balansbudget
och kassaflödesbudget för 2019 samt ekonomisk plan
för 2020 - 2021.
Under överläggningen yrkar Nima Gholam Ali Pour med åberopande av sin budgetreservation i kyrkorådet avslag på kyrkorådets förslag vad avser anslag till
kyrkorådets förfogande, att fastställa kyrkoavgiften för
tillhöriga inom Malmö pastorat för år 2019 till 0,90 kr per
skattekrona och förslag till verksamhetsplanering,
resultatbudget, balansbudget och kassaflödesbudget för
2019 samt plan för 2020 - 2021.
Ingrid Petersson, Mats Tängermark, Carin Larsson, Eva
Wulff, Göran Malmberg, Lena Jönsson och Linda Sjöö
yrkar bifall till Claes Blocks yrkande. Lars-Johan
Hallgren och Lisbeth Ekström Persson yrkar bifall till
Nima Gholam Ali Pours yrkande.
Därutöver yttrar sig Per Svensson och Ingrid Ludwig.
Sedan överläggningen förklarats avslutad och
ordföranden ställt proposition på framställda yrkanden
finner ordföranden att kyrkofullmäktige beslutat i
enlighet med kyrkorådets förslag.
Votering begärs och denna propositionsordning
fastställs. " Den som röstar för kyrkorådets förslag röstar
Ja, den som röstar för Nima Gholam Ali Pours yrkande
röstar Nej. Vinner Ja har kyrkofullmäktige beslutat i
enlighet med kyrkorådets förslag.
Vid omröstningen röstar Claes Block, Linda Isberg,
Linda Sjöö, Lena Jönsson, Ingrid Petersson, Gunilla
Bengtsson, Elisabeth Holmstedt, Greta Rafstedt,
Rebecka Heden Judt, Helen Persson, Per-Arne Skog,
Kjell-Åke Svensson, Carl Göran Malmberg, Torsten
Gunnarsson, Carin Larsson, Eva Wulff, Ann-Marie
Persson, Karin Rosenquist-Andersson, lngegerd
Larsson Hellquist, Roger Sidestam, Leif Rosdahl,
Christoffer Rääf, Michael Andersson, Mira Markovinovic,
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Anton Sauer, Eva Linden, Rolf Pålsson, Gerd
Johansson, Eva Bornemark, Lars Ahlborn, Anneli
Brunberg, Ingrid Ludwig, Carina Remgren, Mats
Tängermark, Ingrid Törnqvist, Mats Högelius, Camilla
Andersson och Ulla-Britt Mattisson Ja; Lisbeth Persson
Ekström, Nima Gholam Ali Pour, Lars-Johan Hallgren,
Christer Persson, Stefan Greschner, Eva Hallen och
Britt-Marie Nilsson Nej.
Kyrkofullmäktige har således med 38 röster mot 7
beslutat i enlighet med kyrkorådets förslag
att räntekompensation till verksamheten Frivillig
gravskötsel skall utgå i enlighet med Kyrkokansliets
fastställda beräkningsmodell avseende internränta
(genomsnittlig reporänta minus 0,25 procentenheter,
dock lägst 0 %),
att anslå 1 500 000 kr till kyrkorådets förfogande,
att fastställa kyrkoavgiften för tillhöriga inom Malmö
pastorat för år 2019 till 0,90 kr per skattekrona,
att föreslå Kammarkollegiet att fastställa framlagd
budget för begravningsverksamheten inom Malmö
pastorat för år 2019,
att godkänna en investeringsbudget för nya
investeringar år 2019 med 44 373 tkr och besluta att
förnya tidigare fattade investeringsbeslut, där
arbetet är påbörjat men inte är slutfört, där summan
uppgår till 42 078 tkr vilket ger en total
investeringsbudget för 2019 på 86 451 tkr samt ge
kyrkorådets arbetsutskott mandat att göra
omdisponeringar inom denna budget och
pastoratets kyrkoherde mandat att göra
omdisponeringar inom ramen för äskanden från de
lokala kyrkorna och Kyrkans hus samt
att godkänna kyrkorådets förslag till
verksamhetsplanering, resultatbudget,
balansbudget och kassaflödesbudget för 2019 samt
ekonomisk plan för 2020 - 2021.
Mot beslutet anförs reservation av Nima Gholam Ali
Pour för Sverigedemokraterna.
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Valberedningen förslår att kyrkofullmäktige skall utse
Kjell Ove Linell till ersättare i Limhamns
församlingsråd/Tygelsjö verksamhetsråd,
Gunnar Lyckborg till ersättare i S:t Johannes
församlingsråd/S:t Pauli verksamhetsråd, Charlotte
Friberg till ersättare i Hyllie församlingsråd/S:t Mikael
verksamhetsråd och Monica Lindfors till ersättare i
Fosie församlingsrådN. Skrävlinge verksamhetsråd.
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§51
Val av ersättare i
verksamhetsråd/församlingsråd

Sedan överläggningen förklarats avslutad beslutar
kyrkofullmäktige i enlighet med valberedningens
förslag
att utse Kjell Ove Line//till ersättare i Limhamns
församlingsråd/Tygelsjö verksamhetsråd, Gunnar
Lyckborgtill ersättare i S:t Johannes
församlingsråd/S:t Pauli verksamhetsråd, Charlotte
Friberg till ersättare i Hyllie församlingsråd/S:t
Mikael verksamhetsråd och Monica Lindfors till
ersättare i Fosie församlingsråd/V. Skrävlinge
verksamhetsråd.

Föreligger information om medlemskap i
Svenskakyrkan.

§52
Information om medlemskap i
Svenska kyrkan

Lars Micael Adrian ger en kort beskrivning av
informationsbladet.
Kyrkofullmäktige beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Motion har inkommit från Nima Gholam Ali Pour ang.
Bunkeflo kyrka.

§53
Anmälan om inkommen motion

Kyrkofullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kyrkorådet för yttrande.

Sammanträdesdagar för 2019 fastslås till 7 maj och 7
november.

Då inget i övrigt finns att behandla tackar ordföranden
och förklarar sammanträdet avslutat.

§54
Sammanträdesdagar 2019

§55
Sammanträdets avslutande

2018-11-08

Efter sammanträdets avslutande sjungs gemensamt
Sv Psalm 758 "Herre, till Dig får jag komma".

���&&
Ulla-Britt Mattisson

/Il�
�//??�
�1;;sson

Anmälan att protokollet;usterats 2018-11-14 har anslagits på pastoratets anslagstavla
2018-11-15 betygar µ"'"cl"- Al�
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Reservation
Kyrkofullmäktige Malmö Pastorat 2018-11-08
Ärende: 5
Verksamhetsplanering och budget 2019 samt plan 2020 - 2021
Vi yrkar avslag på följande att-satser i ärendet:
Att anslå 1 500 000 kr till Kyrkorådets förfogande.
Att fastställa kyrkoavgiften för tillhöriga inom Malmö Pastorat för år 2019 till 0,90 kr per
skatte krona.
Att godkänna Kyrkorådets förslag till verksamhetsplanering, resultatbudget, balansbudget och
kassaflödesbudget för 2019 samt ekonomisk plan för 2020 - 2021.
Vi yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetreservation som lämnats in till Kyrkorådet.

Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

cffJ;); /4{;� -i!JI�
Lisbeth Ekström Persson (SD)

Eva Hallen (SD)

Christer Persson (SD)

�vtdf-d/chu �
Britt-Marie Nilsson (SD)
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Förord
Svenska kyrkan i Malmö står inför ett vägval. Antingen får man chockhöja kyrkoavgiften eller
så får man påbörja en resa där man börjar fokusera på kyrkans kärnverksamhet och därmed
sänker utgifterna. Om man höjer kyrkoavgiften så medför det att många lämnar vår kyrka.
Personalkostnaden är den största kostnaden inom Svenska kyrkan i Malmö och behöver sän
kas om man som vi inte vill höja kyrkoavgiften. Trots att antalet medlemmar har minskat i
Malmö pastorat har antalet anställda ökat. Det är personalkostnaderna som har rusat iväg
de senaste åren. Första åtgärd måste vara att införa anställningsstopp. En kyrka ska inte leva
över sina tillgångar. Att Malmö pastorat har så många anställda samtidigt som Socialdemo
kraterna och POSK anser att man måste höja kyrkoavgiften visar att pastoratet lever över
sina tillgångar och därmed väljer man att belasta medlemmarna.
Samtidigt öppnas möjligheten upp att frivilligverksamheten kan expandera i Svenska kyrkan i
Malmö. I denna budget satsar Sverigedemokraterna på frivilligverksamhet samtidigt som vi
sänker personalkostnaderna. Vi ser detta som ett skifte där Malmö pastorat går från att vara
en verksamhet som förlitar sig på kyrkoavgiften till att vara en verksamhet som förlitar sig på
engagemang. Medlemmarnas engagemang ska vara utgångspunkten för verksamheten och
därmed leda till att kyrkors verksamhet i mindre grad blir beroende av kyrkoavgiften.

Nima Gholam Ali Pour
sverigedemokraternas gruppledare i Malmö pastorats kyrkofullmäktige

Vision
sverigedemokraterna vill att Svenska kyrkan i Malmö ska vara tillgänglig och relevant både
för aktiva medlemmar men också för medlemmar som inte är så aktiva. Kyrkan ska finnas
tillgänglig för kyrkans medlemmar vid livets allra största stunder - såsom vid barnens dop,
det första sommarlovet, vid examen eller giftermålet. Kyrkan ska också alltid finnas där vid
de tyngsta stunderna i våra liv, för att ge oss tröst och stöd vid sjukdom, psykisk ohälsa eller
när vi tar ett sista farväl av en nära vän eller älskad familjemedlem.
Kyrkans medlemmar har olika politiska åsikter och röstar på olika politiska partier. Malmö
pastorat ska kommunicera och agera på ett sätt så att ingen av kyrkans medlemmar känner
sig exkluderad från kyrkans gemenskap. Svenska kyrkan i Malmö ska stå upp för sina tradit
ioner och sin kristna identitet.
Sverigedemokraterna vill se en bred och offensiv kyrka där den kristna tron och identiteten
är stark och trygg i sig själv, där välkomnandet är varmt utan att trösklar sänks eller att tak
höjs mot en kyrka på väg mot oigenkännlighet. En kyrka som bejakar sin roll som kulturbä
rare och missionär av det kristna budskapet. Den ska utan att ge avkall på sina värden, sin
värdighet eller sina traditioner, vända sig till samhället och söka nya arbets- och kommuni
kationsformer.
Svenska kyrkan i Malmö ska vila på demokratins grund och vara organiserad enligt demokra
tins principer. Malmö pastorat och dess anställda ska vara föredömen och visa respekt för
demokratiskt fattade beslut och samhällets lagar och regler.
Malmö pastorat ska ta sig an de kommande årens ekonomiska utmaningar genom att sänka
utgifterna och anpassa sin verksamhet till intäkterna. Malmö pastorat ska fungera som en
förebild för hur Svenska kyrkan kan bli ekonomisk hållbar och samtidigt slå vakt om det kul
turarv den ska förvalta.

Sammanfattning
-

Sverigedemokraterna yrkar avslag på förslaget till beslut till förmån för egen budget
reservation.

Sverigedemokraterna föreslår kyrkofullmäktige besluta att:
Fastställa kyrkoavgiften för Malmö pastorat till 75 öre.
Malmö pastorats sammanlagda budget för kommunikation ska vara 4 miljoner kr.
Malmö pastorats bidrag till utomstående organisationer ska slopas.
-

Avsätta 6 miljoner kr för att påbörja första etappen av renoveringen av Bunkeflo
kyrka.

-

Ge fastighetsenheten i uppdrag att ta fram en ny underhållsplan för Bunkeflo kyrka.
Upprätta en etappindelad handlingsplan för att renovera Bunkeflo kyrka.

-

Ge kyrkorådet i uppdrag att finna externa finansieringskällor för renoveringen av
Bunkeflo kyrka, utöver kyrkoantikvarisk ersättning
Malmö pastorats budget för personalkostnader för församlingsverksamheten ska
vara 165 miljoner kr.
Kyrkorådet får i uppdrag att ta fram en plan på hur personalkostnaderna ska anpas
sas till pastoratets intäkter.

-

Inrätta en avdelning för frivillighetsverksamhet inom Svenska kyrkan i Malmö.
Införa anställningsstopp i Malmö pastorat.
Nomineringsstödet ska avskaffas.
Kyrkorådets budgetreserv ska slopas.
Ett ungdomsråd ska upprättas i Malmö pastorat.

Kyrkoavgiften
Som medlem i Svenska kyrkan betalar man en medlemsavgift, också kallad kyrkoavgift. Kyr
koavgiften beslutas av kyrkofullmäktige i den lokala församlingen/pastoratet och finansierar
den lokala församlingens verksamheter. En liten del av kyrkoavgiften går till stiftet och den
nationella nivån i Svenska kyrkan, som har i uppdrag att främja och stödja den lokala nivån.
Hur mycket du betalar i kyrkoavgift beror dels på din inkomst och dels på vilken församling
du tillhör. Malmö pastorat har en kyrkoavgift på 75 öre, vilket innebär att någon som är
medlem i Svenska kyrkan och bor i Malmö pastorat betalar 237 kr varje månad om han/hon
får 32 000 kr i lön. Om man får 32 000 kr i lön och bor i Malmö pastorat kan kyrkoavgiften
uppgå till 2844 kr varje år.
Att det kostar så mycket att vara medlem i Svenska kyrkan leder till att många medlemmar
lämnar Svenska kyrkan. Mellan 2013 och 2017 har antalet medlemmar i Svenska kyrkan i
Malmö minskat från 141 548 till 131 430. Samtidigt har medeltalet anställda ökat från 484
till 517. En verksamhet som krymper i rasande fart ökar antalet anställda.
Sverigedemokraterna i Malmö menar att kyrkoavgiften redan är alltför hög och ska, om möj
ligt, sänkas så de som har lämnat kyrkan på grund av ekonomiska anledningar kan återvända
till Svenska kyrkan.
Svenska kyrkan i Malmö, medlemmar och anställda
Tillhöriga per 31 de-

2017

2016

2015

2014

2013

131 430

135 197

138 331

139 425

141 548

39,4

41,2

42,9

43,8

45,2

517

527

511

496

484

cember (antal)
Tillhöriga per den 31
december (andel av
invånare)
Medeltalet anställda
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Sverigedemokraterna föreslår kyrkofullmäktige besluta att:
-

Fastställa kyrkoavgiften för Malmö pastorat till 75 öre.

En ekonomisk hållbar kyrka
Sverigedemokraterna anser att Malmö pastorat ska anpassa sina utgifter till intäkterna ge
nom att använda sig mer av frivilliga krafter. Verksamhetens storlek och kostnader måste an
passas till engagemanget och det medlemmarna efterfrågar.
En anledning till att många lämnar Svenska kyrkan idag är att många tycker att kyrkoavgiften
är alltför hög. Därmed kan man dra slutsatsen att medlemmarna efterfrågar en lägre kyrko
avgift. Samtidigt väljer majoriteten av medlemmarna i Malmö pastorat att vara passiva med
lemmar. Större resurser måste satsas på just de tjänster som dessa passiva medlemmar ef
terfrågar.
Sverigedemokraterna vill att Malmö pastorats sammanlagda budget för kommunikation ska
vara på 4 miljoner kr. Detta är en besparing jämfört med föregående år. Vi menar att en allt
för stor budget på kommunikation inte är vad Malmö pastorats medlemmar efterfrågar. De
flesta medlemmarna i Malmö pastorat vill på sina egna villkor engagera sig i Svenska kyrkan.
När de väljer att engagera sig så söker de upp kyrkan och efterfrågar specifika tjänster. De
aktiva medlemmarna i Svenska kyrkan är i ständig kontakt med kyrkans personal och är inte i
behov av större kommunikationsinsatser.
De fyra miljoner kr som Sverigedemokraterna satsar på kommunikation är en satsning med
stark betoning på mission. Malmö pastorat ska upprätta en missionsstrategi och dess kom
munikation ska ha som syfte att öka antalet medlemmar i Svenska kyrkan.
Malmö pastorat har stora ekonomiska utmaningar under åren framöver. Sverigedemokra
terna menar att så länge dessa ekonomiska utmaningar kvarstår så är det inte rimligt att pas
toratet ger flera miljoner i bidrag till andra organisationer. Den främsta mottagaren av bi
drag från Malmö pastorat är Skånes Stadsmission. Sverigedemokraterna menar att Skånes
Stadsmission, precis som Malmö pastorat, måste sträva efter ekonomisk hållbarhet. Om va
let står mellan att höja kyrkoavgiften eller slopa bidragen till organisationer så väljer Sverige-
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demokraterna att slopa bidragen till utomstående organisationer. Malmö pastorats medlem
mar ska inte belastas när Malmö pastorat väljer att leva över sina tillgångar. Vill kyrkan ge
bidrag till utomstående organisationer bör det ske genom upptagande av kollekt.

sverigedemokraterna föreslår kyrkofullmäktige besluta att:
-

Malmö pastorats sammanlagda budget för kommunikation ska vara 4
miljoner kr.

-

Malmö pastorats bidrag till utomstående organisationer ska slopas.

Bun keflo kyrka
Bunkeflo kyrka är en kyrka i Limhamns församling och är en skyddad kyrka enligt Kulturmiljö
lagen. Våren 2017 valde Malmö pastorats kyrkoråd att stänga ner Bunkeflo kyrka fram till 30
juni 2018, då det fanns skaderisk med nedfallande tegel på grund av bristfälligt underhåll.
Den 16 april 2018 beslutade kyrkorådet att Bunkeflo kyrka ska hållas stängd även efter 30
juni 2018. Vid detta beslutstillfälle framförde Sverigedemokraterna att man skulle börja pla
nera för hur man ska renovera kyrkan.
Det finns många församlingsmedlemmar i Limhamn som har en stark andlig och kulturell re
lation till Bunkeflo kyrka. Kyrkan är en del av stadsbilden i Bunkeflo, en stadsdel som är un
der stark framtida utveckling. Flera skrivelser har kommit in till kyrkorådet där anställda och
förtroendevalda vid Bunkeflo kyrka lyfter fram vilken enorm betydelse denna kyrka har för
församlingen. Uppenbarligen finns det ett starkt stöd för att renovera Bunkeflo kyrka.
Sverigedemokraterna ser inte någon anledning till varför pastoratet ska låta en av Sveriges
skyddade kyrkor förfalla. I Kyrkoordningen 40 kap. 2 § kan man läsa att kyrkobyggnader och
deras inventarier ska underhållas på ett sådant vis att de kan tjäna sitt ändamål. Sverigede
mokraterna menar att det är viktigt att kyrkorådet tar sitt ansvar och upprättar en handlings
plan på hur man kan finansiera renoveringen av Bunkeflo kyrka.
Enligt en beräkning från Malmö pastorats fastighetsenhet från april månad så kostar renove
ringen av Bunkeflo kyrka 74 miljoner kr. Just den höga kostnaden på renoveringen har an
vänts som ett argument för att inte renovera och istället framställa rivningen av kyrkan som
det enda alternativet. Beräkningen från fastighetsenheten visar att renoveringen kan delas
upp i fem delarbeten.
Detta innebär att renoveringen kan genomföras i etapper så pastoratets ekonomi inte behö
ver belastas. Precis som vilken investering som helst så kan man dela upp kostnaden för in-
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vesteringen och betala för investeringen under flera år. Sverigedemokraterna anser att reno
veringen av Bunkeflo kyrka är en investering i församlingen och i det kyrkliga engagemanget
i densamma.
Sverigedemokraterna avsätter 6 miljoner kr för att påbörja renoveringen av Bunkeflo kyrka.
Dessa resurser ska gå till att påbörja en första etapp av renoveringen av Bunkeflo kyrka.
Även en ny underhållsplan ska tas fram för Bunkeflo kyrka då den nuvarande underhållspla
nen är från 2005. Ett arbete ska också inledas för att finna externa finansieringskällor för re
noveringen av Bunkeflo kyrka.

Sverigedemokraterna föreslår kyrkofullmäktige besluta att:
-

Avsätta 6 miljoner kr för att påbörja första etappen av renoveringen av
Bunkeflo kyrka.

-

Ge fastighetsenheten i uppdrag att ta fram en ny underhållsplan för Bun
keflo kyrka.

-

Upprätta en etappindelad handlingsplan för att renovera Bunkeflo kyrka.

-

Ge kyrkorådet i uppdrag att finna externa finansieringskällor för renoveringen av Bunkeflo kyrka, utöver kyrkoantikvarisk ersättning.
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Personalkostnader
De senaste åren har antalet medlemmar i Malmö pastorat minskat med flera tusen medlem
mar medan antalet anställda har ökat. Sverigedemokraterna menar att detta är en negativ
utveckling som gör Svenska kyrkan i Malmö till en byråkratisk koloss med en ohållbar eko
nomi.
Personalkostnaderna är den mest kostsamma budgetposten i pastoratets budget. Svenska
kyrkan i Malmö står inför ett vägval. Ett val är att pastoratet dras med höga personalkostna
der som förvisso ger människor jobb, men som kommer resultera i att kyrkoavgiften behöver
höjas. Ett annat val är att Svenska kyrkan i Malmö anpassar sina personalkostnader till de in
täkter som finns idag. Det är det senare alternativet som sverigedemokraterna förordar.
Istället för att höja intäkterna genom höjd kyrkoavgift så vill sverigedemokraterna istället
sänka personalkostnaderna och ge större utrymme till frivilligverksamhet i Svenska kyrkan i
Malmö.
Mindre personal och sänkta personalkostnader behöver inte innebära en mindre verksam
het. Sverigedemokraterna anser att kyrkans verksamhet ska bygga på medlemmarnas enga
gemang. Malmö pastorat ska garantera att kyrkorna får ett bra underhåll och församlingarna
får sina behov tillgodosedda medan kyrkolivet ska utgå från församlingsmedlemmarnas en
gagemang.
Sverigedemokraterna motsätter sig att höga personalkostnader bibehålls genom att höja
kyrkoavgiften och belasta församlingsmedlemmarnas ekonomi. Malmö pastorat ska inte leva
över sina tillgångar och låta Svenska kyrkans medlemmar betala skulderna.
För varje år som Malmö pastorat har personalkostnader som pastoratet inte har råd med in
nebär det att underhåll av kyrkor, renoveringar och stöd till medlemmar får stå tillbaka. Där
för menar Sverigedemokraterna att pastoratet så fort som möjligt måste agera och ändra in
riktning.

Sverigedemokraterna vill minska personalkostnaderna för församlingsverksamheten med 15
miljoner kr. Detta är en 5-procentig minskning av personalkostnaderna jämfört med 2017.
Detta innebär att personalen måste minska med ca 25 heltidsanställningar. Medeltalet an
ställda i pastoratet hamnar på den nivå som Svenska kyrkan i Malmö hade 2014. Sedan 2014
har dessutom antalet medlemmar i pastoratet minskat med ca 8 000 medlemmar, vilket in
nebär att denna besparing på personalkostnader är helt enkelt en anpassning till att antalet
medlemmar har minskat. Budgeten för personalkostnaden för församlingsverksamheten för
2019 blir 165 miljoner kr. Trots denna besparing så fortsätter personalkostnaderna ta alltför
stora resurser i anspråk. Men Sverigedemokraterna tar ett försiktigt steg i rätt riktning.
Samtidigt vill sverigedemokraterna att pastoratet inrättar en avdelning för frivillighetsverk
samhet inom Svenska kyrkan i Malmö, som ska fungera som ett nav för hela pastoratets fri
villighetsverksamhet. Tanken är att verksamhet baserad på frivillighet ska ta större plats i
pastoratet medan verksamhet baserad på avlönade medarbetare ska ta mindre plats.

Sverigedemokraterna föreslår kyrkofullmäktige besluta att:
Malmö pastorats budget för personalkostnader för församlingsverksam
heten ska vara 165 miljoner kr.
-

Kyrkorådet får i uppdrag att ta fram en plan på hur personalkostnaderna
ska anpassas till pastoratets intäkter.

-

Inrätta en avdelning för frivillighetsverksamhet inom Svenska kyrkan i
Malmö.
Införa anställningsstopp i Malmö pastorat.
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Förtroendemannaorganisationen
sverigedemokraterna anser att inriktningen inom förtroendemannaorganisationen ska vara
att kostnaderna ska vara minimala. Vägen dit kräver många diskussioner och ett samför
stånd. Det vi kan vara överens om är att ju mindre resurser förtroendemannaorganisationen
suger upp desto mer resurser finns det över för verksamheten. sverigedemokraterna vill se
en medlemsstyrd kyrka framför en politiskt styrd kyrka.
I denna budgetreservation föreslår Sverigedemokraterna att nomineringsstödet till nomine
ringsgrupperna ska avskaffas. Många församlingar runtom i landet delar inte ut nominerings
stöd. Vi anser att det finns bättre sätt att använda dessa resurser än att skicka dem till poli
tiska partier. Svenska kyrkan är en folkrörelse och kyrkopolitiken ska baseras på ett engage
mang för kyrkan. Nomineringsstödet som Malmö pastorat delar ut är pengar som skulle
kunna investeras i verksamheten.
Kyrkorna och verksamheten i Malmö pastorat ska ha en tydlig budget och planera långsik
tigt. När detta blir en norm så finns det inte något syfte med kyrkorådets budgetreserv. Det
ska inte kunna vara möjligt att snabbt äska pengar från kyrkorådet som om Malmö pastorat
vore en kommunal förvaltning. Kyrkor måste vänja sig vid att planera långsiktigt eller an
vända sig av kollekten som ett verktyg, precis som kyrkor ska göra. Engagemanget för kyrkan
ska användas för att samla pengar till olika ändamål.
Det är viktigt att arbetet med att upprätta ett ungdomsråd i Malmö pastorat kommer igång
så fort som möjligt. Sverigedemokraterna anslår en halv miljon kr för att ett ungdomsråd ska
upprättas. Det är viktigt att ungdomarna får en röst i kyrkans verksamhet. Sverigedemokra
terna vill att ungdomsrådet fungerar som en referensgrupp till kyrkorådet. Ungdomarnas
synpunkter ska höras och påverka det kyrkopolitiska arbetet i Malmö pastorat.

Sverigedemokraterna föreslår kyrkofullmäktige besluta att:
Nomineringsstödet ska avskaffas.
Kyrkorådets budgetreserv ska slopas.
Ett ungdomsråd ska upprättas i Malmö pastorat.
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Våra ekonomiska satsningar
Renoveringen av Bunkeflo kyrka
Avdelning för frivillighetsverksamhet

6 miljoner
1 miljon

Ungdomsråd

0,5 miljoner

Totalt

7,5 miljoner
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Våra ekonomiska besparingar
Kommunikation
Minskat anslag till kommunikationsavdelningen
Minskat anslag till kyrkornas kommunikationsbudget

6,1 miljoner
5,4 miljoner
0,7 miljoner

Bidrag till organisationer

4,9 miljoner

Minska personalkostnaderna för församlingsverksamheten

15 miljoner

Förtroendemannaorganisationen
Nomineringsstöd
Kyrkorådets budgetreserv

1,71 miljoner
0,21 miljoner
1,5 miljoner

Totalt

27,7 miljoner

Bilaga 1: Sammanfattning av Sverigedemokraternas budgetförslag
Tkr
Intäkter
Kostnader
1 % mål till internationell verksamhet
Resultat före finansiella poster
Finansiella intäkter
Resultat

285 184
-284 696
-395
93
2 164
2257

Kostnader
Församlingsverksamhet
Personalkostnad
Förtroendemannaorganisation
Pastoratgemensamt administration/IT
Kyrkans hus/kyrkoherden
Fastighet och orglar
Städ
Extern finansiering
Summa

-40 069
-165 280
-3 087
-15 128
-8 266
-50 441
-625
-1 800
-284 696

Bilaga 2: Satsningar och besparingar i olika verksamheter
Tkr

Satsningar
Förtroendemannaorganisationen

500

Ungdomsråd

500

Kyrkans hus/kyrkoherden

1 000

Avdelning för frivillighetsverksamhet

1 000

Fastighet och orglar

6000

Renoveringen av Bunkeflo kyrka

6000

Totalt

7 500

Besparingar
Församlingsverksamhet
Minskat anslag till kyrkornas kommunikat-

700
700

ionsbudget

Personalkostnad för församlingsverksam-

15 000

heten
Minska personalkostnaderna

15 000

Förtroendemannaorganisationen

1710

Kyrkorådets budgetreserv

1 500

Nomineringsstöd

210

Kyrkans hus/kyrkoherden

5400

Minskat anslag till kommunikationsavdel-

5400

ningen

Extern finansering

4900

Bidrag till organisationer

4 900

Totalt

27710
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Verksamhetsplanering och budget 2019 samt ekonomisk plan för p{rioden 2020-2021
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Föreligger förslag till verksamhetsplan och budget för år 2019, samt ekonomisk plan för
perioden 2020-2021, jämte förslag till kyrkoavgift för år 2019 samt förslag till budget för
begravningsverksamheten 2019,
MBL-förhandling ägde rum 2018-10-11.
Beslutsförslag
Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige besluta
att räntekompensation till verksamheten Frivillig gravskötsel under 2019 skall utgå i enlighet
med Kyrkokansliets fastställda beräkningsmodell avseende internränta (genomsnittlig
reporänta minus 0,25 procentenheter, dock lägst 0%),
att anslå 1 500 000 kr till Kyrkorådets förfogande,
att fastställa kyrkoavgiften för tillhöriga inom Malmö Pastorat för år 2019 till 0,90 kr per
skattekrona,
att föreslå Kammarkollegiet att fastställa framlagd budget för begravningsverksamheten inom
Malmö Pastorat för år 2019,
att godkänna en investeringsbudget för nya investeringar år 2019 med 44 373 tkr och besluta
att förnya tidigare fattade investeringsbeslut, där arbetet är påbörjat men inte är slutfört, där
summan uppgår till 42 078 tkr vilket ger en total investeringsbudget för 2019 pä 86 451 tkr
samt att ge Kyrkorådets arbetsutskott mandat att göra omdisponeringar inom denna budget
och ge pastoratets kyrkoherde mandat att göra omdispineringar inom ramen för äskanden
från de lokala kyrkorna och Kyrkans hus samt
att godkänna Kyrkorådets förslag till verksamhetsplanering , resultatbudget, balansbudget och
kassaflödesbudget för 2019 samt ekonomisk plan för 2020-2021.
Mot detta beslut reserverade sig Nima Gholam Ali Pour (SO)

Svenska kyrkan

MALMÖ
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samt plan 2020 - 2021
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Inledning

Denna verksamhetsplan och budget avser Svenska kyrkan Malmö åren 2019-2021.
Styrningen av verksamheten sker från Kyrkofullmäktige och Kyrkorådet. Ledningen utövas av en
kyrkoherde tillsammans med ledningsgrupp.
De sex församlingarna (S:t Petri, S:t Johannes, Husie, Hyllie, Fosie och Limhamn) utgör pastorala
administrativa ansvarsområden med utgångspunkt i de lokala kyrkorna. Detta innebär att den lokala
verksamheten verkar oberoende av församlingsgräns rna. På det lokala planet i och kring kyrkorna
formas verksamheten utifrån de verksamhetsplaner om arbetats fram. 1 ill varje kyrka finns ett
verksamhetsråd bestående av fem förtroendevalda. Yerksamhetsråden bildar för amlingsråd i de
ex forsarnlingarna med uppgifter enligt kyrkoordningen avseende bland annat gudstjänst,
församlingskollekt, kyrkliga inventarier och att utse kyrkvärdar. Det är Kyrkorådet och
kyrkoherden, biträdda av verksamhetsråd och församlingsherdar i de sex för amlingama ·om
ansvarar för att kyrkans grundläggande uppgift blir utfurd: att fira gudstjänst, bedriva und rvisning
samt utöva diakoni och mission.
Det finns också ett antal pastoratsövergripande verksamheter. Dessa verksamheter leds av
kyrkoherden eller den arbetsledare denne har utsett.
Alla som tillhör Svenska kyrkan betalar en kyrkoavgift som finansierar den kyrkliga verk amheten.
Alla boende i Malmö, oberoende av kyrko- och religionstillhörighet, betalar en begravning avgift
som finansierar begravningsverksamheten. Att vara huvudman för begravning verksamheten är ett
uppdrag från staten till venska kyrkan. Begravningsverksamheten särredovisas därför alltid. Både
kyrkoavgiften och begravningsavgiften tas in via skattsedeln.

Pastoratets ekonorniska förutsättningar

Malmö pastorat följer två grundläggande principer i. sin ekonomiska förvaltning:
människovärdesprincipen och förvaltarskapstanken. En strävan ska vara att använda resurserna på
ett sätt som främjar långsiktig hållbar ulveckling också i ett global't perspektiv.
Del konkreta ekonomiska läget för Svenska kyrkan Malmö påverkas förutom av den allmänna
ek norni ka utvecklingen i omvärlden även av befolkningsutvecklingen och utvecklingen av antalet
tillhöriga saml av förändringar i de inomkyrkliga bidragen till exempel bidrag till tjänster inom
institution själavård. Även tillhörigas inkomstförhållanden påverkar.
En viktig faktor för bedömningen av ekon min för det en kilda året är att d n kyrkoavgift som tas
in är preliminär och att" lutavräkningen kommer först två år enare. Det medför bland annat att en
konjunktur vängning om påverkar skatteunderlaget syns i kyrkans ekonomi med två års
fördröjning.
Kyrkoavgiften för år 2019 föreslås bli 90 öre. Stiftsavgiften ligger för närvarande på 3 öre.
Från och med 2017 år avgift. har Kammarkollegiet till uppgift att bestämma en gemensam
begravningsavgift för begravningsverksamheten i hela landet. Denna avgift gäller för alla som bor
i områden där venska kyrkan sköter begravningsverksamheten. Varje huvudman inom Svenska
kyrkan förslår hur stor kostnaden för sin begravning verksamhet ska vara. Begravning ombudet
yttrar sig om förslaget och utifrån alla inkomna förslag bestämmer sedan Kammarkollegiet hur stor
avgiften blir.

2019-års verksa1nhetsplanering

I arbetet med verksamhetsplaner och budget för år 2019 har Malmö pastorats församlingsinstruktion
legat som grund för de verksamhetsplaner som har utarbetats i varje kyrka. av medarbetare och
verksamhetråd. Kyrkorådets arbetsutskott har under augusti månad lillsammans med respektive
vt:rksamhct:sråds presidium, för amlingsherde och samtliga lokala arbetsledare gått igenom
samtliga verksamhetsplaner.
Verksamhetsplanema i detta dokument är en sammanfattning för alla lokala kyrkor och enheter i
pastoratet.
Personalkostnaderna för försam lingsan tällda och enheterna på Kyrkans hus är budgeterade centralt
lik om kostnader för administration och IT, medan verk amhetsmedel for de lokala delarna lik om
för de pastoratsgemensamma verksamheterna disponeras av de lokala arbetsledarna. 1 budgeten
2019 är det räknat med en löneökning enligt avtal. Tjänsteorganisationen för församlings
organisationen och Kyrkan hu består av 260 tjän ter och därutöver finns tädenheten. För
kyrkogårdsförvaltningen fortsätter verksamheten som tidigare.
Pastoratets fastighetsbestånd kommer även fortsättningsvis att vara föremål för översyn.

Barnkonsekvensanalys

Vid framtagande av verksamhetsplanerna för 2019 har barn och ungdomar i diskussion och
visionstänkande beretts möjlighet att framföra sina tankar om vilken verksamhet som borde
bedrivas. I möjligaste mån har dessa uppfattningar också vävts in planeringen. Detta är
dokumenterat och dokumentationen har legat till grund för de verksamhetsplaner som
verksamhetsråd och församlingsråd har ställt sig bakom och som har diskuterats vid möten med
Kyrkorådets arbetsutskott.

Budget 2019

Budgeten visar totalt ett överskott på 17 573 tkr.

Verksamhetens intäkter

Vid jämförelse med prognos 2018 är pastoratets totala intäkter 47,9 mkr högre år 2019 exklusive
de interna mellanhavandena mellan begravningsverksamheten och församlingsverksamheten. Den
främsta förklaringen är den föreslagna höjningen av kyrkoavgift som beräknas öka med 46,4 mkr
jämfört med 2018.

Verksamhetens kostnader

Vid jämförelse med prognos 2018 är pasloratets totala kostnader 40 mkr högre år 2019 exklusive
de interna mellanhavandena mellan begravningsverksamheten och församlingsverksamheten. De
enskilt största posterna som förklarar ökningen är:
• Ökade personalkostnader med 29,5 mkr vilka främst förklaras av:
o Årlig löneökning enligt avtal
o Intentionen att samtliga tjänster ska vara tillsatta. Dock ska totalt antal tjänster
minska på sikt.
• Ökningen av Övriga externa kostnader beror framförallt på ökade kostnader för
fastighetsunderhållet men även på generella kostnadsökningar.
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Begravningsverksamhet enligt lag

Under ett antal år har begravningsverksamheten byggt upp ett större positivt ackumulerat resultat
genom att verksamheten redovisat överskott.
Från och med 2017 infördes en gemensam begravningsavgift för hela Sverige med undantag från
Stockholm och Tranås. Alla pastorat lämnar förslag på en kostnadsbudget till Kammarkollegiet,
som sedan beräknar och avgör kommande års begravningsavgift.

Resultat från finansiella investeringar

Bedömningen är att avkastningen från våra finansiella investeringar hamnar kring 2,2 mkr.

Plan 2020-2021

Plan för år 2020 visar på ett överskott på 19,6 mkr och planen för 2021 visar på ett överskott på
21,4 mkr.
Intäktsprognosen (augustiprognosen) för 2020 och 2021 visar att intäkterna från kyrkoavgifterna
beräknas ligga på samma nivå 2020 och 2021 som budget för 2019. Detta beror på att de beräknade
inkomsterna på kort sikt kommer att väga upp det minskade medlemsantalet som är en följd av
generationsväxling och utträde. Stor osäkerhet råder dock kring dessa prognoser med anledning av
den fortsatta ekonomiska oro som föreligger i vår omvärld. Kyrkokansliet i Uppsala har utifrån
Sveriges kommuner och Landstings augustiprognos beträffande skatteunderlagsutvecklingen gjort
följande prognos avseende utvecklingen av kyrkoavgiften: "Den starka skatteunderlagstillväxten vi
vant oss vid består fram till och med i år, men dämpas sedan märkbart från och med 2019 och
framåt. Främsta skälet till detta är att sysselsättningen utvecklas betydligt svagare från 2019 och
framåt."
Den föreslagna höjningen av kyrkoavgiften till 90 öre beräknas generera en ökning av intäkterna
med 47,l mkr 2020 samt 47,0 mkr för 2021 jämfört med 2018. I prognosen har hänsyn tagits till att
höjningen av avgiftssatsen medför årliga utträden med 3% jämfört med historiska 2,5%.
Bidrag och gåvor beräknas I igga i nivå med budget 2019. Personalkostnaderna har räknats upp
enligt avtal respektive år samtidigt som kostnaderna justerats för personalminskningar med fem
personer per år. En generell uppräkning på 2,0 % har gjort av övriga externa kostnader.

Eget kapital och målkapital 2019 och plan 2020-2021

Budgeterat överskott på 17,6 mkr för 2019 innebär att posten eget kapital ökar med motsvarande
belopp. De resultat som planen för år 2020 och 202 l visar skulle innebära att eget kapital ökar med
respektive belopp.
En översyn av målkapitalnivån gjordes hösten 2015 då Kyrkofullmäktige fastställde nytt
målkapital. Ett nytt beslut ska fattas under kommande mandatperiod 2018-2021.

Investeringsbudget 2019

Investeringsbudgeten, efter avdrag för kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) och gåvor omfattar 84,5
mkr varav 44,4 mkr är nyinvesteringar och 42,0 mkr avser tidigare investeringsbeslut som ännu inte
är avslutade. Det nya regelverket K3 innebär för pastoratets del att en del kostnader som tidigare
ansågs vara underhåll nu ska klassas som investeringar med komponentindelning.
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De enskilt största investeringarna avser:
• S:t Andreas kampanil (finansieras i huvudsak av KAE)
• S:t Andreas församlingshus ombyggnad källare och anpassning bottenplan
• Begravningsverksc1mhe:te:n ny hall för målning och blästring
• Bunkeflo strandkyrka tillbyggnad
Underhå\lsbehovet för pastoratets fastigheter de kommande åren beräknas enligt fastighetsenheten
till minst 50 mkr per år baserat på nuvarande fastighetsbestånd. Hänsyn till detta har, på grund av
planerade förändringar i fastighetsbeståndet, inte tagits med i den ekonomiska planen för de närmsta
åren. Förhoppningen är att kyrkoantikvarisk ersättning även ska erhållas för nya projekt de
kommande åren.

lnvesteringsplan 2020-2021

De investeringar som finns upptagna i plan 2020 i investeringstabellen är sådant som redan nu har
uppmärksammats eller som är en fortsättning på redan igångsatta projekt. Investeringsplanen för
2020 för nya investeringar är högst preliminär och kan komma att ändras till dess det är dags för
beslut om investeringsbudget för 2020, vilket kommer fattas under 2019. Exempelvis pågår redan
arbete med att på sikt ersätta de centrala församlingshemmen genom ombyggnation och
nybyggnation.

Pågående projekt avseende byggnader

Investeringarna kommer främst innebära:
• Högre avskrivningskostnader
• Försämrad likviditet
• Möjlighet att bättre utnyttja byggnaderna
• Möjlighet att avyttra byggnader som inte är ändamålsenliga

Likviditet

Likvida medel vid slutet av 2019 beräknas, under förutsättning att samtliga planerade investeringar
är genomförda innan dess, att bli -25,8 mkr. Investeringar påverkar inte resultatet på kort sikt, men
varje investering innebär ett utflöde av pengar. Pastoratet har beviljade men ej utnyttjade krediter
som kan utnyttjas för att täcka likviditetsbehovet de närmsta åren.
I likviditetsberäkningen har hänsyn inte tagits till eventuell försäljning av fastigheter. Skulle
avyttring ske under året kommer likviditeten att förbättras med motsvarande försäljningspriset.
Kyrkorådet har givit tydliga instruktioner att de fastigheter som inte används i verksamheten ska
avyttras under de närmsta åren. Utöver likvida medel finns långsiktiga placeringar och
marknadsvärdet för denna värdepappersportfölj uppgår till 98,9 mkr per den siste augusti 2018
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Resultatbudget 2019 och plan 2020-2021

Alla belopp är i tusentals kronor (tkr).

Utfall
Verksamhetens intäkter
Kyrkoavgift *
Begravningsavgift **
Ekonomisk utjämning *
Utdelning från prästlönetillgångar
Erhållna gåvor och bidrag
Övriga verksamhetsintäkter
Summa verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader * * *
Personalkostnader
Avskrivning av
materiella anläggningstillgångar
Summa verksamhetens kostnader

2017

Prognos Budget
2018
2019

Plan

Plan

2020

2021

232 375 244 198 291 162 291 213 289 588
131 337 133 677 140 295 140 955 144 099
-3 357
-1 840
-3 442
-4 026
-4 824
I 284
I 284
I 284
1 284
1 284
12 920
11 000 10 904 11 000 11 000
30 000 24 994 25 000 25 000
29 330
402 422 416 717 464 613 466 095 469 131

-126 178 -126 000 -138 034 -140 795 -143 611
-259 762 -260 000 -289 539 -286 464 -283 389
-19 736 -23 000 -21 431 -23 000 -24 500
-405 676 -409 000 -449 004 -450 259 -451 500

Verksamhetens resultat

-3 254

7 717

15 609

15 836

17 631

Resultat frän finansiella investeringar
Resultat från finansiella anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat från finansiella poster

8 542
85
-152
8 475

10 237
0
-200
10 037

2 164
0
-200
1 964

4 000
0
-200
3 800

4 000
0
-200
3 800

Årets resultat

5 221

17 754

17 573

19 636

21 431

-113

0

0

0

0

5 108

17 754

17 573

19 636

21 431

Skatt på näringsverksamhet
Årets resultat

*

Kyrkoavgiften och den ekonomiska utjämningen baseras på ett preliminärt beslut från
Kyrkokansliet i Uppsala.

** Begravningsavgiften fastställs från och med 2017 års budget av Kammarkollegiet. I det
nya regelverket K3 ska begravningsverksamhetens resultat redovisas som ökning
respektive minskning av begravningsavgiften, se sid 8 för begravningsverksamhetens
budget.

*** 1 %-mål till internationell verksamhet, 403 tkr, ingår i budget 2019.

5

Balansbudget 2019 och plan 2020-2021

Alla belopp är i tusentals kronor (tkr).

Förutsättningar budget 2019 och plan 2020-2021:
Anläggningstillgångarnas förändring är baserade på ingående balans+ årets inköp- årets avskrivningar.
Investeringar i materiella anläggningstillgångar är upptagna i enlighet med investeringsplan.

Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Korta fordringar
Kassa och bank
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Avsättningar pensioner
Långfristiga skulder
Finansiering investeringar *
Skuld till
begravningsverksamheten
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
*

Utfall
2017

Prognos
2018

Budget

Plan

Plan

2019

2020

2021

336 082 348 082 413 102 425 102 435 602
90 625 96 951 96 175 96 175 96 175
5 914
9 580
7 240
15 449 11 580
10 716 11 415 -25 782 -38 417 -30 860
452 872 468 027 493 075 490100 506 831

311 936 329 690 347 263 366 899 388 331
2 695
3 500
2 900
2 900
3 200
39 078 40 000 40 000 40 000 40 000
0
0
0
0
0
9 406
89 757

5 437
90 000

7 912
95 000

0
80 000

0
75 000

452 872 468 027 493 075 490100 506 831

Finansiering av investeringarna i listan på sidan 11-14 kommer under 2019 att beslutas
efterhand beroende på vilket alternativ som är mest gynnsamt för pastoratet. Det finns flera
alternativ som till exempel ta en byggkredit under pågående byggnationer, säija av
värdepapper (beroende på rnarknadsläget) eller använda egna medel.
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Analys kassaflöde

Alla belopp är i tusentals kronor (tkr).
Utfall
Resultat efter finansiella poster
Avskrivningar
Justering övriga poster som inte ingår i kassaflödet
Förändring korta fordringar
Förändring gravskötselskuld
Förändring korta skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

2017
5 221
19 736
89
-2 879
8 761
-5 049
25 879

Plan

Plan

17 754
23 000
1 127
3 870
-3 969
243
42 025

2019
17 573
21 431
0
2 000
2 475
5 000
48 479

2020
19 636
23 000
300
2 340
-7 912
-15 000
22 364

2021
21 431
24 500
300
1 326
0
-5 000
42 557

Prognos
2018

Budget

Investeringsverksamheten
Investering och försäljning materiella
anläggningstillgångar

-38 774

-35 000

-86 451

-35 000

-35 000

lnvestering och försäljning finansiella
anläg$tningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

1 579
-37 195

-6 326
-41 326

776
-85 675

0
-35 000

0
-35 000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

-11 316
22 032

699
10 716

-37 196
11 415

-12 636
-25 782

7 557
-38 417

Likvida medel vid årets slut**

10 716

11 415

-25 782

-38 417

-30 860

Finansieringsverksamheten
Finansiering investeringar *
Förändring långfristiga skulder
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

*
**

Finansiering av investeringarna se sid 6 Balansbudget för förklaring.
Under förutsättning att samtliga beviljade investeringar genomförs till fullo kommer denna
min kning av likvida medel bli en realitet.
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Begravningsverksamhetens resultatsammanställning

Alla belopp är i tusentals kronor (tkr).

Verksamhetens intäkter
Begravningsavgift
Övriga intäkter
Summa verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Personalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar av
anläggningstillgångar
Summa verksamhetens kostnader
Finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader
Begravningsverksamhetens
resultat*
Begravningsverksamhetens
ackumulerade resultat
Reglering tidigare års resultat
Årets resultat
Utgående ackumulerat resultat
*

Utfall
2017

Prognos
2()/8

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

132831 132733
4 793
4 560
137 624 137 293

140 295
3 167
143 462

140 955 144 099
3 300
3 300
144 255 147 399

-78 506
-46 133

-75 000
-44 000

-86 590
-46 339

-85 755
-46 500

-87 899
-47 000

-10 233

-11 000

-10 533

-11 500

-12 000

-134 872 -130 000 -143 462 -143 755 -146 899

0
-1 258

0
-1 206

0
0

0
-500

0
-500

1 494

6 087

0

0

0

4 362

5 437

15 493

6 087

0

-419
1 494
5 437

3 969
6 087
15 493

-9 406
0
6 087

-6 087
0
0

0
0

I det nya regelverket K3 ska begravningsverksamhetens resultat redovisas som ökning
respektive minskning av begravningsavgiften i pastoratets totala resultaträkning, se sid 5
Resultatbudget och plan, rad Begravningsavgift, för att se detta.
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Investeringsbudget 2019 och plan 2020-2021

Alla belopp är i tusentals kronor (tkr .

Budget
2019
Äskanden från de lokala kyrkorna och kyrkans hus
S:t Petri Upphängningsanordning antependium
S:t Petri Anpassningar Petrisalen
S:t Andreas Bildprojektor och duk
S:t Johannes Ny arbetsdator till organist
S:t Pauli Altare, ambo och pall till dopfunt
S:ta Maria Fristående sopstation
S:ta Maria Bom till parkeringen
Husie Möbler till kyrksalen
Husie Förvaringsskåp till textilier och kalkar
Heliga Trefaldighet Digitalpiano
Heliga Trefaldighet Ytterbelysning till parkering
Oxie Ljudsystem
Hyllie Projektor och duk till församlingssalen
Hyllie Stolar (65 st) till församlingssalen
Hyllie Seriekopplat brandlarm
S:t Mikael Nytt kök
Kommunikation Fasadloggor till församlingshem
IT Fastighetsnät i kyrkor och församlingshem
IT Lan till kyrkor och församlingshem
IT Wlan till kyrkor och församlingshem
Summa
Fastighetsenheten
Generell investering byte styrsystem för YVS
Generell investering inbrottslarm
Utredning för att sälja byggnader
S:t Petri Förprojektering lokaler torn
S:t Petri åtgärder dagvatten, tillägg till ombeslut
S:t Andreas Ny kampanil
S:t Andreas Projektering byte installationer
S:t Johannes kyrka Renovering av fönster
S:t Johannes kyrka Brandlarm
S:t Johannes kyrka Omläggning granittrappor
S:t Johannes församlingshem Ny entretrappa
S:t Pauli kyrka Projektering av mark runt kyrkan
S:t Pauli kyrka Ny hiss från källare till kyrkplan
S:t Matteus Dimmer k yrksal
S:ta Maria Ny hiss
Bunkeflo strandkyrka Tillbyggnad samt nytt tak
Tygelsiö kyrka Byte kondenspanna

451
2 000
45
33
50
150
85
500
50
46
35
42
44
130
37
400
300
100
80
50
4 628
1 000
375
300
200
250
17 000
300
2 800
600
300
70
75
600
200
300
10 000
225

Finansieras Finansieras
med
med
gåvomedel KAE/KBB

Plan
2020

-135
-45
-50

-46
-42

-183

-135

0

-15 244
-1 907
-443
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Hyllie församlingshem Nya ytskikt och kök förskola
S:t Mikaels kyrka Omfogning och byte tegelbalkar
S:t Mikaels FH Nya undertak och anpassning belysning
Fosie kyrka Bortforsling oljepanna
Fosie kyrka Utvändig belysning till församlingsgård
Fosie väntrumsbygnad Ny ventilation
V Skrävlinge kyrka Bortforsling oljepanna
V Skrävlinge kyrka Renovering pannrum under
marknivå
V Skrävlinge kyrka Belysning på kyrkogården för
kyrkan
Heliga Trefaldighetskyrkam Kyrktrappa
Heliga Trefaldighetskyrkan Reparation dimmer i kyrkan
Heliga Trefaldighetskyrkan Renovering kyrkport
Heliga Trefaldighetskyrkan FH Omläggning tak
Heliga Trefaldighetskyrkan FH Renovering teakfön ter
Heliga Trefaldighetskyrkan FH Nya glaspartier mot
söder
Heliga Trefaldighetskyrkan FH Omfogning tegelfasad
och reparation burspråk
Heliga Trefaldighetskyrkan FH Dimmer församlingssal
Heliga Trefaldighetskyrkan FH Nytt golv utanför
Helgas
Oxie kyrka Ommålning kyrkan
Oxie kyrka Elbyte och byte uppvärmning
Oxie kyrka Dränering och asfaltering
Oxie FH Omläggning tak
Oxie FH Ny linoleum församlingssalar
Husie kyrka Uppdatering VS
allerups_prästgård Byte till kondenspanna
Konfirmandhuset Totalrenovering
Malmgatan Renovering källarväggar
Diverse jobb klockstaplar
Summa

.

Finansieras Finansieras
Budget
med
med
2019
e:åvomedel KAE/KBH
500
750
1 100

Plan
2020

200

250
50
450
500
100
500
150
50
2 500
300

-1 188

100
250
100
75
l 000
500
250
2 250
100
225
l 000
300
100
48 045

-200

125

0

325

-18 982
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Budget
20 19

Finansieras Finansieras
med
med
e;åvomedel KAE/KBB

Plan
2020

Kyrkogårdsförvaltningen
Flytt av toalett Pauli Norra
Kompressor till verkstad
Stensaxar och borrverktyg till stenverkstad
Plåtvikmaskin
Glassektion till portar verkstad
Gravgrävare
Transportvagn till grävare
Sopbil
Materialfack Miljödepån
Truckar till Fosie 2 st
Omklädnadsskåp Limhamn
Byte takstolar V Skrävlinge
Utbyggnad vagnhall V Skrävlinge
Portar stora vagnhallen Östra
Ogräsbekämpningsmaskin Heatweed
Handmaskiner
Trafiklösning Pauli Mellersta
Post från förslagslistan
Kyrkogårdsutrustning
Summa

250
100
120
1 000
100
1 100
150
1 400
2 500
1 000
220
250
500
280
620
100
500
560
250
11000

0

0

0

Summa totala investerin2:ar

63 673

-183

-19117

325

Lunds stift har beviljat kyrkoantikvarisk ersättning till Malmö pastorat för fastighetsinvesteringar år
2019 med 19 117 tkr. Belopp en! igt investeringsbudget är beräknad totalkostnad utan avdrag för KAE
eller gåvor. Nettoinvesteringen efter avdrag för gåvomedel och KAE uppgår till 44 373 tkr.
Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige besluta att godkänna en investeringsbudget för nya investeringar
för år 2019 med 44 373 tkr efter avdrag för KAE och gåvor samt besluta att förnya tidigare fattade
investeringsbeslut (se tabell nedan), där arbetet är påbörjat men ännu inte slutfört. Total
investeringsbudget för 2019 uppgår till 86 451 tkr. Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige att ge
Kyrkorådets arbetsutskott mandat att göra omdisponeringar inom denna budget samt ge pastoratets
kyrkoherde mandat att göra omdisponeringar inom ramen för äskanden från de lokala kyrkorna och
Kyrkans hus.
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Tidigare investeringsbeslut

Alla belopp är i tusentals kronor (tkr).

I tidigare års budgetar har följande investeringar beslutats men de är ännu inte slutförda. Summan av
tidigare investeringsbeslut där arbete fortfarande är pågående or.h ,färför hehöver ombeslutas uppgår
enligt nedan för år 2019 till 42 078 tkr och för 2020 till 2 419 tkr (alla belopp i tabellen är i tkr).

Beslutat år
& instans

Beviljat
belooo

Upparbetat
Ombeslut
per
2018-09-30 för år 2019

S:t Petri kyrka Orgel

2014 KF

15 324

7 682

7 642

Kallförråd Östra kyrkogården

2015 KF

2 000

1 358

642

Limhamns kyrka Orgel

2016 KF

3 100

1 246

1 854

S Sallerup ?utslagning på sockel

2016 KF

125

0

125

Fastighetssystem

2016 KF

400

51

200

S:t Petri kyrka Brandlarm

2016 KF

500

0

500

S:t Andrea Ny dimmeranläggning
församlingssal

2016 KF

100

0

100

Husie kyrka Uoodatering VS

2016 KF

125

2

S Salleruos kyrka Uoodatering VS

2016 KF

125

2

123

Östra Kyrkogården elslingor och
klistrat grus

2016 KF

l 000

0

1 000

Östra kyrkogården målnings- och
bl ästringshal I

2016 KF

13 000

625

12 375

S:t Petri Åtgärda dagvatten
dränerings!edningar

2016 KF

250

0

250

Ersättningsbyggnad Fosie
prästgård

2017 KF

4 900

1 520

3 380

-S:t-Petri kyrka Elrenoveting

2017-KF

7 400

4 448

2 952
-

S:t Andreas ombyggnad FH källare
och anpassning bottenplan

2017 KF

10 300

306

9 994

Tygelsjö Fasadrenovering kyrktorn
tre sidor

2017 KF

2 500

204

S:t Johannes Kororgel
S:t Petri Textilskåp sakristia

2017 KF
2017 KF

650
249

58
0

592
249

Limhamn Projektering
glasbrukskaj en
SUMMA

2017 KF

100
62 148

0
17 502

100
42 078

Ombeslut
2020

123

2 296

2 419
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Motion
Handlingsplan för att finansiera renovering av Bunkeflo kyrka
Det finns många församlingsmedlemmar i Limhamn som har en stark andlig och kulturell
relation till Bunkeflo kyrka. Sverigedemokraterna ser inte någon anledning till varför pastoratet
ska låta en av Sveriges skyddade kyrkor förfalla.

I Malmö har mindre trossamfund än Svenska kyrkan byggt moskeer som kostar 120 miljoner kr.
Med tanke på att Svenska kyrkan fortfarande är det största trossamfundet i Malmö och det finns
ett starkt engagemang för denna kyrka är det märkligt att man anser att 74 miljoner kr i
renovering är omöjlig att delfinansiera.
Dessutom är totalkostnaden på 74 miljoner uppdelad i fem olika renoveringsarbeten:
Tegelrenovering
Takkostnad
Fönsterrenovering
Invändig återställning och målning
Installationer
Den totala kostnaden av alla dessa fem renoveringar blir enligt pastoratets fastighetsenhet 74,4
miljoner kr. Att det handlar om fem separata renoveringsarbeten innebär att man kan genomföra
hela renoveringen i flera olika etapper på ett sådant sätt att kostnaden inte utsätter pastoratets
ekonomi för påfrestningar.
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I Kyrkoordningen 40 kap. 2 § kan man läsa att kyrkobyggnader och deras inventarier ska
underhållas på ett sådant vis att de kan tjäna sitt ändamål. Pastoratet har åsidosatt denna
skyldighet när det gäller Bunkeflo kyrka.
Bunkeflo kyrka är en skyddad kyrka enligt Kulturmiijölagen och på grund utav Jess
kulturhistoriska värde får den inte på något väsentligt sätt ändras utan tillstånd utav
Länsstyrelsen. Tanken med en sådan lagstiftning är att beskydda och bevara kyrkor som
Bunkeflo kyrka, inte riva dem eller låta dem förfalla.
Kyrkans renoveringsbehov har varit känt i flera år utan att man gjort någonting för att åtgärda
detta. Sverigedemokraterna har inte sett ett enda dokument där man utrett olika alternativ på hur
man skulle finansiera renoveringen utav kyrkan. Det har överhuvudtaget inte heller förts någon
diskussion om att på något sätt rädda kyrkan, trots att många församlingsbor vill ha kvar den.
Flera utav Sverigedemokraternas ledamöter i Kyrkofullmäktige har varit i kontakt med
stiftsantikvarie Heikki Ranta som menar att systemet med kyrkoantikvarisk ersättning kommer att
ändras 2019. Detta kommer att öppna för långsiktig samverkan kring dyra renoveringar av våra
skyddade kyrkor, bl.a. Bunkeflo kyrka.
Kyrkorådet har inte fått någon beräkning kring hur stor del utav kostnaden på 74 miljoner kr som
kommer att betalas utav staten genom kyrkoantikvarisk ersättning. Det underlag som däremot
finns är att Lunds stifts stiftsantikvarie med ansvar för kyrkoantikvariska frågor menar att
förutsättningarna för att renoveringen av Bunkeflo kyrka ska få statligt stöd, kan förbättras redan
nästa år. Sverigedemokraternas uppmaningar till Kyrkorådet att uppmärksamma detta och bjuda
in stiftsantikvarien till Kyrkorådet har inte hörsammats.
Sverigedemokraterna menar att pastoratet måste försöka rädda denna kyrka. Något som ännu inte
gjorts är att försöka kartlägga finansieringskällor för en renovering utav kyrkan. Hur stort
ekonomiskt stöd skulle pastoratet kunna få genom kyrkoantikvarisk ersättning?
EU har också satt igång initiativet "European Y ear of Cultural Heritage 2018" där man försöker
lyfta europeiskt kulturarv genom olika satsningar. Här kan det finnas finansieringskällor för
renovering utav Bunkeflo kyrka som även i högsta grad är en del utav det svenska kulturarvet.
Engagemanget i Limhamns församling ska också värderas och ses som en resurs. Många i
Limhamn-Bunkeflo ser kyrkan som ett naturligt inslag i stadsmiljön. Det finns mycket som talar
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för att en renovering av kyrkan kan finansieras utan att belasta pastoratets ekonomi alltför
mycket.
Dessa potentiella finansieringskällor måste kartläggas och det måste läggas fram en
handlingsplan på hur en finansiering utav kyrkan kan genomföras. Först när ett sådant alternativ
finns tillgängligt för pastoratets förtroendevalda kan man ha en diskussion om Bunkeflo kyrkas
framtid.

Med bakgrund av ovanstående föreslås Kyrkofullmäktige besluta:
Att uppdra åt Kyrkorådet att ta fram en handlingsplan på hur pastoratet kan finansiera
renoveringen utav Bunkeflo kyrka.

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rolf Hansson (SD)
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