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Svenska kyrkan på
Svenska kyrkan i Umeås huvudsakliga
uppgift är att fira gudstjänst, bedriva
undervisning samt utöva diakoni och
mission. I praktiken innebär det att:
Vi samlas i kyrkan varje vecka för att
reflektera över livet, utveckla relationen
till Gud och till varandra. Det gör vi bland
annat genom att läsa, be och sjunga till
sammans – en tradition som hållits
levande i Umeå i drygt 500 år.
Vi skapar tillfällen för barn, ungdomar
och vuxna att prata om tro och liv. Alla
som vill får möjlighet till teologisk för
djupning och andlig vägledning.
Vi försöker finnas där vi behövs som
mest. Arbetet med socialt utsatta
människor präglar vår verksamhet och
vårt engagemang på många sätt. Vi sprider
vårt budskap och berättelsen om Jesus
för att fler ska komma till tro. Vi försöker
göra det i både ord och handling

3 minuter

1. Tavelsjö kyrka
2. Ersmarkskyrkan
3. Ersbodakyrkan
4. Västerslättskyrkan
5. Umeå stads kyrka
6. Mariakyrkan
7. Backens kyrka
8. Grisbackakyrkan
9. Ålidhemskyrkan
1o. Carlskyrkan
11. Böleängskyrkan
12. Tegs kyrka
13. Röbäcks kyrka

3%

Tavelsjö
församling

1

Umeå
stadsförsamling

33%

Umeå landsförsamling

2

16%

3

Produktion: Svenska kyrkan i Umeå.
Foto: Svenska kyrkan i Umeå
Ikon, Shutterstock, Lars Segerstedt, Matilda Audas.
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En Svanenmärkt och klimatkompenserad
produkt, tryckt av Tryckeri City, Umeå.
Alla siffror och statistik i den här produkten avser
Svenska kyrkan i Umeå 2019 om ej annat anges.
Siffror inom parentes anger resultat från 2018.
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Umeå Maria
församling
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Ålidhems
församling

Tegs församling

19%

Antal medlemmar i
Svenska kyrkan i Umeå.
(66 574)
Siffror inom parantes anger resultat 2018.

19%

Andel medlemmar i
Svenska kyrkan i Umeå.

Några höjdpunkter under 2019

29 januari
Svenska kyrkan i Umeå deltar
i rekryteringsmässan Uniaden.

3 februari
Jubileumsgudstjänst
Tegs kyrka 50 år.

3 februari
Nya andaktsrummet på Norrlands
universitetssjukhus invigs.

17 februari
Littsöndag på Gammlia med
gudstjänst och författarsamtal.
3

Utvalda nyckeltal i korthet
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Andel medlemmar i procent.

Antal aktiva inträden.

6

Antal församlingar.

250000

Röster från kyrkoherden
och kyrkorådets ordförande
Lena Fagéus, kyrkoherde
Den 1 maj 2019 körde jag
och maken in i Umeå med
bil och släpvagn. Den 2 maj
började jag min tjänst som
kyrkoherde i Umeå pastorat.
Det är en lång rad vägval
som fört hit. När jag nu tit
tar tillbaka på 2019 fram
träder ett år med många
vägval, inte bara för mig
som person utan för hela
Svenska kyrkan i Umeå.
Att få en budget i balans
var ett självklart uppdrag
– men valet att göra bes
paringar snabbt eller lång
samt var inte lika självklart.
Det är svårt att sia om hur
kyrkan kommer att se ut i
framtiden, och ändå måste
vi nu fatta beslut och välja
riktning. Hur ser visionerna
ut?
Mitt under allt arbete
med besparingar har
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Leif Hognert, kyrkorådets ordförande
visionen varit levande och
tagit form i vardagen. Vi
tror att vi som kyrka be
hövs i samhället mer än
någonsin tidigare. Att räcka
hopp mitt i hopplösa situ
ationer, att erbjuda ett
språk för djupdimensioner
i livet, att finnas när livet
går sönder är bara några
exempel.
Under hela året har sam
tal pågått som läkt sår,
gudstjänster har firats i
glädje, barn har lekt och
skrattat, gemenskap har
burit och skapat mening.
Så ska vi fortsätta.
Psalm 599 har varit min
följeslagare det här året:
O låt ditt rike komma,
förnimmas av oss så som
foten känner stigen, där
den i mörkret går, du som
gör allting nytt

19 april

2 maj

Umeåpremiär för
Matteuspassionen.

Lena Fagéus börjar arbeta
som kyrkoherde i Umeå.

2019 blev ett år präglat av
fortsatt förändring och
många vägval. Ny kyrko
herde, fyra nya församlings
herdar, ny kansliorganisation,
nya former för ledning och
kommunikation, ett utveck
lat samrådsförfarande
inom förtroendemanna
organisationen var några av
ingredienserna i ett positivt
förändringsarbete. En eko
nomi som inte var i balans
och som på sikt hotade vårt
uppdrag om vi inte gjorde
något var en mörk bak
grund. ”Våga välja verklighet”
kanske kan ses som mottot
för det budgetarbete som
till slut ledde fram till be
slut om försäljning av kyrko
lokaler och neddragning av
personal. Tidigare beslut om
att bygga ny församlings
gård i Umeå stad och ny

15 juli
Minnesceremoni med ljuständning
efter flygolyckan med nio döda.

kyrka på Tomtebo fick ock
så återtas. De vägval vi
gjorde i budgetarbetet var
nödvändiga men gjorde
samtidigt ont för många,
vilket kändes tungt.
Och så den viktigaste
frågan under året: Hur ska
vi kunna vara en relevant
kyrka för barn, unga, medel
ålders och äldre i vår tid
med nya förutsättningar,
ökade behov och nya frågor
om tro och liv? Det spirande
samtal kring lärande och
undervisning och om för
samlingstillväxt som vi fått
inleda skapar hos mig hopp
om en ljus och spännande
framtid för oss i Svenska
kyrkan i Umeå

9 september
Diakonicentralen öppnar för
ekonomisk rådgivning.
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Intäkter i tusental kr.
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Andel medlemmar i
Svenska kyrkan i Umeå. (63 %)

Resultat i tusental kr.

Strategiska områden
Församlingsinstruktionen är Svenska kyrkan i Umeås viktigaste
lokala styrdokument. Där identifieras viktiga strategiska områden
med tillhörande mål som följs upp årligen. November 2018
klubbades en ny församlingsinstruktion av kyrkofullmäktige.
Den ska gälla fram till 2022

17 september
Öppen gemenskap firar
namnbytet till Umeå stadsmission.

16 oktober
Familj och sorg firar tio år
med temadagen ”Hur gör vi
sorgen pratbar?

20 oktober

12 november

Blå träffen på
Grisbackakyrkan fyller 30 år.

Beslut i kyrkofullmäktige om att sälja
tre kyrkor de närmaste åren.
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”Som Fadern har sänt mig
sänder jag er”

JOH 20:21

MISSION
Mål för mission
•
•
•
•
•
•

FINNAS PÅ PLATS SOM KYRKA DÄR MÄNNISKOR FINNS
ÖKA ANTALET DÖPTA, SÅVÄL BARN SOM VUXNA
VISA PÅ FLERA OLIKA VÄGAR TILL TRO OCH VÄXANDE I TRO

Nytt namn, samma uppdrag

STÄRKA ENGAGEMANGET FÖR INTERNATIONELL DIAKONI OCH MISSION
MINSKA VÅR EGEN KLIMATPÅVERKAN SAMT PÅVERKA SAMHÄLLET I EN EKOLOGISKT, SOCIALT OCH
EKONOMISKT HÅLLBAR RIKTNING

ANVÄNDA OLIKA KULTURELLA UTTRYCK FÖR ATT TOLKA KRISTEN TRO OCH EXISTENTIELLA FRÅGOR

Den 5 maj byter Svenska kyrkans internationella arbete namn och logotyp.
Redan lördag den 4 maj firades namnbytet till Act Svenska kyrkan med sång och tal på Rådhustorget.

Mission				
2016
Insamlade medel till ändamål med internationell inriktning inklusive samarbetskyrkor. (Kronor)

2017

2018

2019

1 283 000

1 094 331

1 049 254

1 262 725

202

205

200

214

13

13

9

8

Antal kollekter med mottagare med internationell anknytning inklusive samarbetskyrkor. (Kollekter)
Antal grupper med arbete med internationell inriktning. (Grupper)			

För första gången på flera år ökade de
insamlade medlen till internationell
diakoni och mission. Förklaringarna är
fler insamlingar, uppmärksamheten
kring namnbytet Act Svenska kyrkan
samt fler digitala betalmöjligheter. De
församlingar som använder swish har
ökat sina insamlingar.
Miljödiplomeringens andra fas god
kändes i maj. Under fas två har kyrko
rådet antagit en vision och en policy

för miljöarbetet. Några av de godkända
delmålen är: Mäta vattenförbrukning
på kyrkogårdarna, servera vegetarisk
mat vid personalsamlingar och hitta
mer energisnåla alternativ för belys
ning.
Även arbetet med att minska klimat
avtrycket fortsätter. Antalet mil med
tåg ökar och flygresorna minskar så
koldioxidutsläppen för inrikesresor har
nästan halverats sedan 2017.

Antalet döpta fortsätter att öka. 532
personer döptes jämfört med 517 år
2018.
Under brännbollshelgen nattvandrade
personal från Svenska kyrkan i Umeå på
förfrågan från kommunen

– Det här känns bra! Act Svenska
kyrkan; det är kort och det är tydligt.
Det gör tydligt att vi är en del av ett
internationellt nätverk av kyrkor, säger
Åsa Kjellgren, en av flera engagerade
på torget, som informerade och de
lade ut tablettaskar.

Åsa medverkar i en kort film som Act
Svenska kyrkan delade i samband med
namnbytet på sociala medier.
Namnbytet sker för att avsändaren
ska bli tydligare så att insamlingsre
sultatet kan öka och engagemanget
växa. Act betyder agera och det finns

Predikar på 60 sekunder

Se filmerna: svenskakyrkan.se/umea/enminutliv

Tankar kring söndagens tema har flyt
tat in på instagram. Tre av Umeås präs
ter turas om att säga något på en minut
om helgonen, ett nådens år och vak
samhet och väntan under rubriken ”En
minut liv”. Avsnitten publiceras varje
fredag på instagram och facebook.
Inläggen har nått mellan 1 500 och
40 000 personer varje vecka

Ålidhem + Tumaini = sant

1 262 725 kr
Insamlade medel till internationell diakoni och mission
(Act Svenska kyrkan och EFS mission).

19 710 mil

5 391 mil

0,197 ton co₂

7 ton co²

(13 204 mil)

(0,132 ton co₂)

(8 860 mil)
(11 ton)

Så många mil reste medarbetarna i
Svenska kyrkan med tåg respektive flyg.

en koppling till samarbetet i ACT-alli
ansen (Action by Churches Together).
Totalt samlas cirka 180 miljoner kronor
in till Svenska kyrkans internationella
arbete varje år på nationell nivå

I månadsskiftet oktober får Ålidhems
församling besök av fem personer
från vänförsamlingen Tumaini Parish i
Mufindi, Tanzania. Gästerna bor i värd
familjer och deltar i verksamhet och
gudstjänster. Församlingspedagog
Karin Vesterberg var med på försam
lingens resa till Tanzania för två år sedan.

– De har så mycket att ge oss som
inte är kronor och ören. Vi behöver
känna att vi hör ihop med andra som
tror, säger hon.
I april bildades Umeå Tumainifören
ing för att ytterligare utveckla sam
arbetet

Premiär för Littsöndag
När Littfest och Bokveckan sätter sin
prägel på Umeå en vecka i mars bjuder
även Svenska kyrkan in till författar
samtal och radiosänd gudstjänst i
Helena Elisabeth kyrka på Gammlia.
Författaren Andrea Lundgren sam
talar med dramatikern Gustav Tegby
om det mänskliga och djuriska i oss.
Författaren och poeten Johannes
Anyuru möter teologen och prästen
Teresa Callewaert i ett samtal om för
tryck, autenticitet och kroppslighet,
om religion och konst som motstånd
och som hopp

6 | MISSION
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”De deltog troget i apostlarnas 		
undervisning och den inbördes		
hjälpen, i brödbrytandet och
bönerna”
APG 2:42

GUDSTJÄNST
Mål för gudstjänst
•
•
•

Massor av mässor

STÄRKA DELAKTIGHETEN VID GUDSTJÄNSTERNA
ATT GUDSTJÄNSTEN SKA VARA ÖPPEN OCH INKLUDERANDE SAMT UPPLEVAS MENINGSFULL
GE STÖRRE UTRYMME FÖR BARN OCH UNGAS GUDSTJÄNSTLIV

Gudstjänst

Morgon, lunch och kväll. Det firas många veckomässor i Umeå varje vecka.
Det är tisdag lunch och tid för veckomässa i Tegs kyrka.

			
2016

2017

2018

2019

Antalet ideella som medverkar i huvudgudstjänst per gudstjänsttillfälle. (Personer)		

18

33

25

39

Antalet gudstjänster där barn 0–14 år medverkar. (Personer)			

116

159

248

206

Antalet gudstjänster där ungdomar 15–18 år medverkar. (Personer)			

36

152

140

103

Antal besök på gudstjänster och kyrkliga handlingar. (Personer)			

122 939

109 906

117 842

107 330

Det totala antalet gudstjänstbesökare
går ner, men i flera kyrkor har antalet
besökare under huvudgudstjänsten på
söndagsförmiddagar blivit fler. I Back
ens kyrka har exempelvis snittet ökat
från 67 till 80 personer. En förklaring
kan vara en satsning på kvalitet och
engagemang, där bland annat fler ide
ella deltar. I kyrkor som satsar på stora
temagudstjänster blir antalet besökare

varierande från söndag till söndag.
Inom barnverksamheten finns ett
önskemål om tydligare koppling mellan
vardagsaktiviteter och gudstjänster.
Församlingarna prövar olika varianter,
som att barnen får förbereda guds
tjänsten genom att skriva egna böner
och öva på psalmerna. Öppna barn
grupper tycks göra kopplingen till
gudstjänsten svårare.

Den nya kyrkohandboken definierar
huvudgudstjänst och andra gudstjäns
ter på annat sätt än tidigare år, vilket
gör det svårt att följa statistiken för
gudstjänsttyper bakåt i tiden. Ett par
församlingar har också bytt typning på
musikgudstjänster till konserter, vilket
avspeglar sig i statistiken

-9%

107 330
Antal besökare på gudstjänster och
kyrkliga handlingar. (117 842)
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Minskning antal besökare på
gudstjänst jämfört med 2018.

I kapellet längst fram i kyrkorummet
läser en handfull människor inlednings
orden. Efter bibelläsning och en reflek
tion, nattvard och psalmsång är vecko
mässan slut, en halvtimme efter att
den börjat. En återkommande besökare
är Ulla Orring, som trivs med det lilla
formatet.
– Jag har levt ett ganska hektiskt liv
som riksdagsledamot och har ännu
inte släppt samhällsengagemanget.

Här får jag stillhet och gemenskap.
Efter att hon tagit emot nattvarden
känner hon sig stärkt med nya pers
pektiv.
– Det kan vara lätt att döma
människor man möter och tänka
”varför gör de så?”. I nattvarden får
jag en inre kraft att se det positiva i
människor, varje människas själ.
Prästen Lars-Martin Nygren ser natt
varden som en plats där varje människa

blir insatt i en större berättelse, som
handlar om att hon är helt beroende
av Gud och andra människor.
– Det är en motståndshandling mot
tanken att jag av egen kraft ska lyckas
i mitt liv. Nattvarden visar att min
identitet inte är grundad i vad jag
åstadkommer, utan i att jag är en
människa som är älskad av Gud

House of metal-helgen började i Umeå stads kyrka
På fredagkvällen den 1 mars fylls Umeå
stads kyrka med rök, ljusshow och
hårdrock. I stället för psalmer spelas
låtar av band som Whitesnake, Me
tallica, Stryper och Bon Jovi. Några
band är uttalat kristna, men de flesta
har helt enkelt existentiella texter som
passar på en gudstjänst.
– Det är roligt att få fylla ett gam
malt kyrkorum med ett musikuttryck
som är så olikt det som fanns när
kyrkorummet byggdes, säger prästen
Ingrid Holmström Pavval som tagit
med sig konceptet metal-mässa från
sina år i Arvidsjaur

GUDSTJÄNST | 9

”Brann inte våra hjärtan när
han talade till oss på vägen och
utlade skrifterna för oss?”

LUK 24:32

UNDERVISNING
Mål för undervisning
•
•
•
•
•

FORTSÄTTA UTVECKLINGEN AV KONFIRMANDVERKSAMHETEN OCH GE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR INNEHÅLLSRIKA 		
KONFIRMANDALTERNATIV SOM TILLTALAR ALLA UNGDOMAR
ATT MINST 40% AV DE KYRKOTILLHÖRIGA 15-ÅRINGARNA I SVENSKA KYRKAN I UMEÅ VÄLJER ATT KONFIRMERAS
GE MÖJLIGHETER TILL UNDERVISNING OCH SAMTAL FÖR VUXNA OCH STÄRKA FORMERNA FÖR LÄRANDE FÖR 		
ATT SKAPA TRO, FÖRDJUPNING OCH ENGAGEMANG
GE REDSKAP TILL VUXNA ATT SAMTALA MED BARN OM KRISTEN TRO OCH LIVSFRÅGOR

Metoo i Bibeln

FÖRSTÄRKA DELAKTIGHET OCH ANSVARSTAGANDE FÖR IDEELLA MEDARBETARE I UNDERVISANDE VERKSAMHET

Undervisning				
2016

2017

2018

2019

Andel konfirmander av totalt antal 15-åringar i pastoratets geografiska område. (Andel)		

25 %

23 %

19 %

24%

Andel konfirmander av totalt antal 15-åriga medlemmar. (Andel)			

33 %

31 %

27 %

36%

Deltagare i bibelgrupper och samtalsgrupper om kristen tro. (Personer)			

1 217

1 283

409

388

Deltagare i retreater och pilgrimsvandringar. (Personer)				

324

210

235

191

Antalet konfirmerade ökade från 199
till 261. Det är resultatet av en med
veten långsiktig satsning på konfirma
tionsarbetet med många alternativ,
huvuddelen på läger. Arbetet med
ledarteam och utbildning ger hög kva
litet.
Tio medarbetare, främst pedagoger,
gick deltidskursen ”Tala tro, tala liv –

Kyrkans grundkurs i Luleå stift”. Kursen
bedrevs i Tegs församlingsgård av
Älvsby folkhögskola i samarbete med
Svenska kyrkan i Umeå. Anställda fick
gå den på arbetstid motsvarande 20
procent som en satsning på att höja
den kyrkliga kompetensen.
Antalet deltagare i bibelgrupper och
samtalsgrupper har minskat.

Den breda barnverksamheten märks
tydligt i kyrkor och församlingsgårdar
under veckorna. De flesta veckodagar
pågår grupper, öppen verksamhet,
barnkörer och familjemiddagar

Innan kvällens lekar och fika
samlas 25 högstadieungdo
mar i kyrksalen framför ett
blädderblock med texten
”Metoo i Bibeln eller Gud är
inget pojknamn”. Efter att
ledaren Anneli Aronsson frå
gat ungdomarna vad de vill
lära sig mer har hon bjudit in
studentpräst Susanne Dahl
som gäst.
– Metoo är en väldigt
Jesuslik grej, säger Susanne.
Befrielse och upprättelse är

en självklar del av evangeliet.
Under kvällen går hon ige
nom bibelsyn och språkets
betydelse för en jämställd
teologi. Susanne tipsar ung
domarna att ställa sig frågan:
”Finns det något som är be
friande i den här texten?”
En av Bibelns mest våld
samma skildringar av en
våldtäkt och ett mord finns i
Domarboken.
– Jag ser den som en av
flera berättelser i Bibeln som

skildrar mänskligt liv. Det är
klart att det här har hänt.
För mig är det inte Guds ord,
däremot beskriver den
skuggsidan hos människan,
säger Susanne.
Efter att ungdomarna fått
prata i grupper om denna
Metoo-berättelse säger
Ingrid Stenberg att hon blev
förvånad över att det fanns
så grova berättelser i Bibeln.
– Den var ju så vidrig, men
det är viktigt att prata om

svåra ämnen. Tänk om jag
kommit till en sån berättelse
själv och inte haft det här
perspektivet med mig, sä
ger hon.
Som avslutning tipsar
Susanne Dahl om Höga vi
san, med berättelser om
lust, längtan och samtycke.
– Bildspråket kan vara lite
komiskt, men jag kan helt
klart rekommendera den

Ella Andersson och Lina Sörlin rekommenderar Blå konfa

30%
Ökning antal konfirmerade.
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Tonåringarna i Grisbackakyrkan vill prata om #metoo i Bibeln. Så en fredagskväll
blir det snabbkurs i bibelsyn och feministteologi.

Vad gjorde ni på Blå konfa?
Ella: – Vi har lärt känna nya människor, skapat,
skrattat och pratat om Gud och om våra liv.
Det är viktigt att prata om våra liv.
Lina: – Jag har döpt mig och det var jätte
kul och bra!
Ni använde armbandet Frälsarkransen.
Har du någon favoritpärla?
Ella: – Hemlighetspärlorna. Det var viktigt att
prata om att det finns både bra och dåliga
hemligheter.

Lina: – Det är nog kärlekspärlorna. Då pratade
vi om kärlek.
Vad var bäst med konfan?
Ella och Lina: – Ett särskilt minne var när vi
sjöng med en gospelartist. Om du undrar om
du ska gå Blå konfa så säger vi: Gör det! Det
var jättekul och bra för alla.
Blå konfa är ett alternativ för ungdomar som
går i särskolan
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”Vem är min nästa?”
LUK 10:29

DIAKONI
Mål för diakoni
•
•
•

ERBJUDA MÖTESPLATSER DÄR MÄNNISKOR KAN VÄXA I TILLIT, GEMENSKAP OCH DELAKTIGHET
SÖKA EN UTÖKAD OCH FÖRDJUPAD SAMVERKAN TILL STÖD FÖR MÄNNISKOR I UTSATTA LIVSSITUATIONER
VARA ETT SJÄLVKLART SAMMANHANG FÖR PERSONER SOM VILL ENGAGERA SIG IDEELLT FÖR MÄNNISKOR
I UTSATTA LIVSSITUATIONER OCH ANNAT DIAKONALT ARBETE

Diakoni				
2016

2017

2018

2019

Antal besökta personer i hemmet. (Personer)				

931

886

815

807

Antal besökta personer under året (på sjukhus eller annan institution). (Personer)		

870

2 186

693

575

Antal hushåll som fått ekonomiskt stöd. (Hushåll)				

363

366

411

297

Antal kontakttillfällen.* (Personer)				

3 325

7 842

9 353

9 106

Utbetalade medel. (Kronor)				

302 949

303 894

236 629

294 160

* Med reservation för viss statistisk osäkerhet på grund av svårberäknade faktorer

Diakonicentralen öppnade med nya
lokaler för den gemensamma diakonin.
Diakonicentralen präglas av omsorg
om människan och tro på den egna
förmågan till förändring. Här finns rum
för sorgegrupper, enskilda samtal och
utbildningar, juridisk rådgivning för asyl
sökande och ekonomisk rådgivning.
Sedan den gemensamma ekonomiska
rådgivningen startade i september har
50 personer besökt den, nästan hälften
var ensamstående kvinnor.
Under året genomfördes elva sorge
grupper.
Ett ökat antal personer som fått
avslag på sin asylansökan söker stöd i

församlingarna och på Mötesplatsen,
en del av ett ”Idéburet offentligt
partnerskap” med Pingstkyrkan och
Umeå kommun. Här får även utsatta
EU-medborgare stöd. För att kunna
förmedla enklare jobb samarbetar
Svenska kyrkan med det sociala före
taget Swedish at work. Arbetet med
integration, psykosociala insatser för
unga ensamkommande och unga hem
lösa har haft projektstöd med medel
från Luleå stift, staten och stiftelsen
Sandina Johanssons donation.
Partnerskapet med Vän i Umeå,
Röda Korset och Umeå kommun av
slutades under hösten. Nätverket Vän

i Umeå har bildat en förening, så sam
arbetet som pågått i flera år tar nu
nya former.
Öppen Gemenskap blev under året
Umeå stadsmission.
Sjukhuskyrkan märker ett ökat an
tal besökare för stillhet och ljuständ
ning i det nya andaktsrummet intill
biblioteket.
I alla kyrkor finns mötesplatser för
gemenskapande, såsom promenader,
skapande, sång, rörelse, föreläsningar
och samtalsgrupper

147 110 kr
Insamlade kronor i den lokala
julinsamlingen, Ge fler julklappar. (140 238)
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Stödet efter flygolyckan
Mitt i sommaren omkommer nio personer i en flygplansolycka. Umeå blir en stad i chock och sorg.
Svenska kyrkan är snabbt på plats, och fortsätter med stöd hela året.
Söndag den 14 juli kl 14.10 störtar ett
flygplan med fallskärmshoppare på
Storsandskär. Alla nio personer ombord
omkommer. På uppdrag av polisen
upprättar Svenska kyrkan samma efter
middag ett stödcenter för anhöriga
på flygplatsen och ett stödcenter för
vittnen och vänner i Ålidhemskyrkan.
Präster, diakoner och annan personal
finns på plats för samtal och stöd.
– Det handlar om att finnas till
hands, stötta, lugna och skapa trygg
het och någon form av struktur för

människor som precis har fått det
värsta av alla tänkbara besked, säger
Mikael Åström, operativ ledare för
kyrkans stödgrupp, till tidningen Dagen
i en av många intervjuer.
Dagen efter hålls en minnesceremoni
med ljuständning i Umeå stads kyrka
med cirka 500 deltagare.
– Den typen av samling är som en
symbolhandling, som vi fått under se
nare tid. Man lägger blommor och tän
der ljus på olycksplatser. Det är jätte
viktigt. Man behöver få fysiskt agera

och vara delaktig, säger Ingrid Holm
ström Pavval, vikarierande kyrkoherde
till Aftonbladet.
Svenska kyrkans personal deltar i
olyckans olika faser. Efter akutfasen
med stödcenter, minnesceremoni och
visning av de avlidna i samarbete med
rättsmedicin hålls minnesstunder, be
gravningar och stödsamtal. Den lång
siktiga fasen pågår resten av året med
uppföljningssamtal och sorgegrupp

Här får asylsökande juridisk hjälp

Asylsökande får juridisk rådgivning
via volontärer som studerar juridik.
Ett par timmar i veckan lämnar jurist
studenterna Ellen Jarl och Celin Grahns
lärosalarnas teorier och möter ”riktiga
människor”.

– Det är en helt ny situation att möta
utsatta i rollen som sakkunnig, säger
Ellen, som fick tips om att vara volontär
av Erik Andersson, jurist på Rådgivnings
byrån, när han föreläste under en kurs
i asylrätt. Det är också han som ytterst
står för råden till dem som söker hjälp.
Under året har fyra volontärer i
Umeå träffat 41 personer som vill ha
hjälp i sin asylprocess. De flesta har
fått tre avslag på sin asylansökan och
måste lämna Sverige om de inte hit
tar något verkställighetshinder. Hos
många finns en misstro om att allt inte

gått rätt till, så volontärerna lyssnar
på deras berättelser och går igenom
alla handlingar. Sedan rådgör de med
juristen på Rådgivningsbyrån innan de
träffar personerna igen.
Både Ellen och Celin är glada att
rådgivningen sker tillsammans med
Svenska kyrkan så de kan hänvisa vi
dare till andra personer för stöd och
samtal. Rådgivningen sker i samarbe
te med Asylrättscentrum och Luleå
stift, samt i samverkan med flera an
dra aktörer
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Svenska kyrkan
som arbetsgivare
Vartannat år genomför Svenska kyrkan i Umeå en medar
betarundersökning för att mäta det upplevda arbetsklimatet
på våra arbetsplatser. Många andra församlingar och pas
torat använder också verktyget AKKA, vilket ger en möjlighet
till jämförelser med andra. I år har fler än 3 000 medarbetare
i Sverige deltagit i undersökningen. I Umeå besvarade 88
procent av medarbetarna enkäten (90 % år 2017)

Vad visar årets
medarbetarundersökning?
– Den genomfördes i ok
tober, under en period som
präglades av en oro och
ovisshet inför framtiden.
Trots detta visar resultatet
på en tydlig förbättring sedan
förra mätningen 2017. Jäm
fört med andra församlingar
och pastorat som gjort sam
ma undersökning, har Umeå
ett väldigt bra resultat. Vi har
mycket att vara tacksamma
och stolta över, men sam
tidigt mycket kvar att för
bättra.
Efter förra mätningen ut
talade vi ett tydligt behov
av att prioritera frågor om
arbetsbelastning. Det är väl
digt glädjande att se att vi
nu har ett betydligt mer po
sitivt resultat på det området.
77 procent svarar positivt på
frågor om arbetsbelastning
jämfört med 68 procent för
ra gången.
Ett av de områden som
även fortsättningsvis är en
utmaning för oss, är styrning

och ledning. Här är vi redan
igång med ett utvecklings
arbete som bland annat
syftar till att öka tilliten i
organisationen.
Hur har besluten om
besparingar påverkat
medarbetarna?
– Svenska kyrkan i Umeå
har aldrig tidigare gått ige
nom en sådan minskning av
de ekonomiska förutsätt
ningarna som under 2019.
Det har påverkat alla med
arbetare och arbetsgrupper
mycket. Närmare 20 med
arbetare har sagts upp på
grund av arbetsbrist och
många verksamheter jobbar
med att tänka om och pla
nera framåt utifrån de nya
förutsättningarna. Jag upp
fattar att många medarbe
tare har upplevt både oro
och sorg under processens
gång. Redan vid årsskiftet
var flera personer inne i en
omställning med sikte på
framtiden och de möjligheter
som finns

77 83
Medarbetarindex

Ledarskapsindex

Ett genomsnittligt mått på hur nöjda
medarbetarna är med sina arbetsför
hållanden. Det sammanfattar frågorna
om medarbetarskapet. (75)
Rikssnitt: 72

Ett genomsnittligt mått på hur
nöjda medarbetarna är med ledar
skapet. Det sammanfattar frågorna
om närmaste chefens ledarskap. (77)
Rikssnitt: 75

Kyrkans grundkurs
88%
Andel medarbetare som
svarat på enkäten. (90%)

77%
Andel som svarat positivt på
frågor som rör arbetsbelastning.
(68%)
,
,

,%
,%

,
Procent

Hallå där,
Jenny Björk, HR-strateg!

66%

,%

,
,

Våren 2019 gick det för första gången
att läsa ”Tala liv – tala tro: Kyrkans
grundkurs i Luleå stift” i Umeå. Det är
Älvsby folkhögskola som driver ut
bildningen på distans tillsammans med
Svenska kyrkan i Umeå. Fyra dagar i
månaden samlas 25 personer från olika
orter i Tegs kyrka. Schemat är späckat
med ämnen som bibeltolkning, själavård
och studiebesök. De deltagare som
jobbar i Svenska kyrkan i Umeå får gå
kursen på arbetstid, eftersom de för

troendevalda vill höja den kyrkliga kom
petensen.
En av de som nappade på uppdraget
var Annika Fredriksson, pedagog i
Mariakyrkan sedan fyra år tillbaka.
Tack vare sin lärarutbildning känner
hon sig väl rustad kring pedagogiken,
men när det gäller kyrkans tro och liv
är hon jätteglad för kursen.
– Det är väldigt förmånligt. Jag har
så mycket som jag vill ta med mig till
min arbetsplats, säger hon.

Förutom fakta och föreläsningar finns
mycket tid för samtal. Mellan träffarna
har deltagarna också olika uppgifter,
som att prata med någon om kallelse
eller visa sin favoritbild av Jesus.
Kyrkorådet beslutade att anställda
får gå kursen på arbetstid, motsvarande
20 procent. Erbjudandet gäller före
trädesvis pedagoger, men är öppet
för alla anställda att söka. Samma
möjlighet finns även 2020

,
,


Fördelning anställda kvinnor/män





Från att ha legat stabilt på en sjuk
frånvaro på 7–8 procent, minskar
det långsamt men tydligt från 2017.
En av orsakerna kan vara den ökade
medvetenheten om att aktivt arbeta
med arbetsbelastning.

Fem nya herdar under året
Fyra av sex församlingar fick en ny församlingsherde under året. Dessutom började en ny kyrko
herde i maj. De nya är Lena Fagéus (kyrkoherde), Malou Wirström (Umeå landsförsamling),
Ingrid Pavval Holmström (Ålidhems församling), Katrin Nymberg (Tegs församling) och Johannes
Nord (Tavelsjö församling). Johannes saknas på bilden.
Anders Sandberg (Umeå stadsförsamling) och Maria Lundgren (Umeå Maria församling)
fortsätter som församlingsherdar
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Tio medarbetare gick Kyrkans grundkurs på deltid under våren.
– Jag är supernöjd. Det har väckt så många tankar, säger Annika Fredriksson, pedagog i Mariakyrkan.

Grattis
Årets medarbetare på Teg!
Personerna bakom Bebiscaféet i Tegs kyrka blev årets med
arbetare i Luleå stift. Priset gick till sex ideella medarbetare
och de två församlingspedagogerna Catrin Ström och
Kerstin Olofsson för att de skapat en mötesplats för föräldrar
och barn där alla frågor ryms. Omkring 200 personer kom
mer till bebiscaféet varje vecka.
Ann-Mari Grahn har varit volontär på Bebiskaféet i sju år
och längtar dit nästan varje dag:
– Det är en väldigt trivsam samvaro, att få mötas av de
här små barnen och gemenskapen
ATT ARBETA I SVENSKA KYRKAN I UMEÅ | 15

En grönare kyrkogård
Raps i stället för eldningsolja, små sprinklers för att minska vattenförbrukningen och fler
batteridrivna maskiner. Det är några av åtgärderna för att göra kyrkogårdsverksamheten mer hållbar.
Arbetet med hållbarhetsfrågor inom
kyrkogårdsverksamheten fortsätter.
Störst effekt på koldioxidutsläppen un
der 2019 hade bytet av bränsle i kre
matoriet.
En kremationsugn förvärms upp till
700-800 grader innan kistan förs in.
Fram till april 2019 använde krematoriet
på Norra kyrkogården eldningsolja som
bränsle. I samband med att oljetanken
var tom och skulle besiktas övergick
man till biodiesel RapsMetylEster,RME,
som tillverkas av raps. Koldioxidutsläp
pen som sker vid förbränning motsva
ras av den mängd som tas upp av raps
plantan när den växer upp, vilket gör
att bränslet kallas klimatneutralt. Sett
till hela livscykeln, inklusive odling och

2019 genomfördes inga nya stora
fastighetsprojekt, utan fram
för allt löpande underhåll. Fotot
är från paviljongen vid Backens
prästgård som invigdes 2017.
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transporter, beräknas utsläppen av
växthusgaser minska med cirka 60
procent jämfört med fossilt bränsle.
– Rent tekniskt har omställningen
varit väldigt enkel, sedan känns det
också mycket bra att kunna förbättra
något som är en stor del av vår verk
samhet, säger Anna-Karin Danielsson,
kyrkogårdsföreståndare.
Ute på kyrkogårdarna fortsätter
arbetet med att prova fler batteridrivna
handmaskiner, svårigheten är att många
maskiner är gjorda för hemmabruk.
Men utvecklingen går framåt, konsta
terar landskapsingenjör Anna Hansen.
Fördelen med batteridrivna maskiner
är både minskade utsläpp och den låga
ljudnivån. Så med en gräsklippare hörs

35 %

Andel av gravsättningar som utfördes
med kista (32 %). Urna 25%. (26 %)
Minneslund 16 %. (19 %) Askgravlund 24 %. (24 %)

enbart ljudet av själva kniven. Minskat
buller är både trevligare för besökare
på kyrkogården och en arbetsmiljö
vinst.
Ytterligare en miljöåtgärd är att
minska vattenförbrukningen. På ett par
gravkvarter på Norra kyrkogården har
vattenspridare som täcker stora områ
den ersatts med enskilda spridare vid
de gravar som har skötselavtal. På så
sätt vattnas varken grusgångar eller
gräsmattor i onödan. Det innebär även
mindre ogräs i grusgångar.
Under sommaren provplanterades
även olika perenna växter. År 2020
kommer gravrättsinnehavare kunna
beställa fleråriga växter istället för ett
åriga sommarblommor

680

Antal utförda gravsättningar. (659)

921

Antal kremationer i
Umeå krematorium. (979)
494 kom inte från Umeå pastorat. (513)
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Svenska kyrkan i Umeå
syns i media

Svenska kyrkan i Umeå vill vara en tydlig och närvarande röst i media. På så sätt förmedlas
viktiga budskap i prioriterade frågor och därmed stärks kyrkans position i samhället. I för
längningen påverkar det också hur Svenska kyrkan i Umeå uppfattas av människor som säl
lan möter kyrkan i andra sammanhang, en uppgift som är viktig för en folkkyrka.
Här följer ett axplock av publiceringar från 2019

Den blomstertid nu kommer
Backens kyrka var full när elever
från förskoleklass till årskurs 6 hade
skolavslutning.
Västerbottens-Kuriren

Återvunnen metall
Sedan 2017 återvinns metalldelarna
som blir kvar efter en kremering.
Överskottet går till Allmänna
arvsfonden.
Västerbottningen

Ljuständning efter flygolyckan
500 personer deltar i minnes
ceremonin dagen efter flygolyckan.
Nio ljus brinner till minne av de
omkomna. Aftonbladet

Umepride
Under Umepride firas tio år av
samkönade vigslar med drop invigslar. Det är även regnbågsmässa
lördag 28 september. Dagen efter
åt har prideflaggan skurits ned av
okänd person. Folkbladet

Radiogudstjänst
”Ansikte mot ansikte”
Med temat Samhällsansvar sänds
radiogudstjänsten från Ersbodakyrkan.
Sveriges Radio P1

Väderbönen
Ett facebook-inlägg med bön om
vår når 20 000 personer. Det leder
till flera samtal om bön.
SVT Nyheter

Livesänd ljuständning
Fredag den 1 november livesänder
Svenska kyrkan från ett kapell på
Norra kyrkogården på sin face
book-sida. Över hundra personer
skrev en kommentar.
SVT Nyheter

Ekonomiska beslut
Kyrkofullmäktige beslutar om
att sälja tre kyrkor och dra ner 14
tjänster. Flera medier rapporterar.
Västerbottens-Kuriren

Dansar för att må bra
Pedagog Emma Örnberg dansar
gärna i hallen på Ålidhemskyrkan. Hon
ifrågasätter kroppsnormen att man
måste vara smal för att vara lycklig.
Västerbottens-Kuriren
Kläder för de allra minsta
Organist Lisa Oscarsson uppmärk
sammas för sitt ideella arbete att sy
kläder till små barns begravningar.
Västerbottens-Kuriren

897

Nya följare på Svenska
kyrkan i Umeås Facebook. (868)
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1 231

Antal införanden i media där
Svenska kyrkan i Umeå omnämns. (849)
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Budgetuppföljning
Resultaträkning

Kostnadernas fördelning
Bokfört 2019

Budget 2019

Avvikelse

Kyrkoavgift

151 100

149 736

Begravningsavgift

38 567

44 426	-5 859
65

Utdelning från prästlönetillgångar

12

222

210

6

0

6

11 224

10 472

752

Nettoomsättning

15 941

9 071

6 870

Övriga verksamhetsintäkter

2 055

752

1 303

Förändring av lager	-	-	201 857

0

0

0

Externa kostnader	-73 790	-74 487

697

Personalkostnader	-118 358	-115 628	-2 730
Av- och nedskrivning av anläggningstillgångar	-14 635	-14 250	-385
Övriga verksamhetskostnader	-	-	-

Verksamhetsresultat

Valnämnd

Kyrkoherde

-206 783

-204 365

-2 418

-413

-2 508

2 095

Ledning 4 % (4)
Övrig kyrklig verksamhet 1 % (2)
Församlingsverksamhet
Gudstjänster, undervisning, diakoni och mission enligt kyrkoordningen.
Övrig kyrklig verksamhet
Kyrkans stödgrupp, förskola.
Styrning
Kyrkoråd, församlingsråd och kyrkofullmäktige.
Ledning
Kyrkoherde, församlingsherdar och övriga verksamhetsansvariga.
Stödjande verksamhet
Kyrkans fastigheter samt gemensam administration och kommunikation.

Fördelning församlingsverksamhet 2019
Mission 5 % (5)

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från Långfristiga värdepapper och fordringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

491	-	
3 940

3 150

491

Revisorer

Kyrkoråd

Styrning 1 % (1)

4 513

Verksamhetens kostnader

Summa kostnader

Styrning
Kyrkofullmäktige

Pastoratskansli: kanslichef, kommunikationschef,
kyrkogårdschef, administrativ chef, HR strateg, diakonistrateg.

Erhållna gåvor
Erhållna bidrag

206 370

Församlingsverksamhet 58 % (56)

1 364

Ekonomisk utjämning - bidrag eller kostnad	-12 745	-12 810

Kostnad för varor, material och vissa köpta tjänster

Ledning

Stödjande verksamhet 36 % (37)

Verksamhetens intäkter

Summa intäkter

Organisation Umeå pastorat 31 december 2019

Fördelning exklusive begravningsverksamhet 2019

Kyrkogårdsutskott

Arbetsutskott

Tavelsjö församling
Församlingsherde

Församlingsråd

Tegs församling
Församlingsherde

Församlingsråd

Umeå landsförsamling
Församlingsherde

Församlingsråd

Umeå Maria församling
Församlingsherde

Församlingsråd

Umeå stadsförsamling
Församlingsherde

Församlingsråd

Ålidhems församling
Församlingsherde

Församlingsråd

Verksamhetsgemensamt 9 % (10)

Samarbetskyrkorna EFS 8 % (8)

Diakoni 16 % (16)

Begravningsverksamhet

790

Räntekostnader och liknande resultatposter	-16	-	-16
Summa resultat från finansiella investeringar

4 414

3 150

1 265

Resultat efter finansiella poster

4 002

642

3 360

Skatt på näringsverksamhet	-	-	Årets resultat

4 002

642

Gudstjänster och
kyrkliga handlingar 25 % (26)

3 360
Undervisning 37 % (35)

Budgetramar per enhet (tkr) exklusive begravningsverksamheten
		

Bokfört

Budget

Pastoratet personalbudget	-88 439	-89 313
Pastoratet

132 432

129 296

Avvikelse
874
3 136

Verksamhetsgemensamt
Utbildning, arbetsmiljö etc.

Fördelning totalt 2019
Begravningsverksamhet 22 % (20)
(bekostas genom begravningsavgiften)

Samarbetskyrkor	-7 855	-7 825	-30

Finansiering av verksamhet exklusive
försäljning lägenhet
Församlingsverksamhet 45 % (44)

Medlemsavgifter 84 % (85)

Finansiella intäkter 3 % (3)

Pastoratet fastighetsverksamheten	-20 016	-18 836	-1 180
Förskola (Prästkragen, Sandalen)	-664

1 431	-2 095

Umeå stadsförsamling	-2 473	-2 556

83

Serveringsintäkter 2 % (2)

Ålidhems församling	-1 443	-1 393	-50
Umeå Maria församling	-621	-749

128

Umeå landsförsamling	-874	-965

91

Övriga
intäkter 4 % (3)

Tavelsjö församling	-387	-382	-5
Tegs församling	-1 281	-1 275	-6
Pastoratets övergripande församlingsverksamheter	-4 377	-6 791
Summa
22

4 002

642

2 414
3 360

Bidrag 7 % (7)
Stödjande
verksamhet 28 % (30)

Styrning 1 % (1)

Övrig kyrklig
verksamhet 1 % (2)
Ledning 4 % (4)
23

Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
I Umeå pastorat (252003-8890) samverkar följande
församlingar:
• Umeå stadsförsamling (252002-5053)
• Ålidhems församling (252002-5095)
• Umeå Maria församling (252002-6424)
• Umeå landsförsamling (252002-5061)
• Tavelsjö församling (252002-5079)
• Tegs församling (252002-5087)
Församlingarnas grundläggande uppgift är ”fira gudstjänst,
bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission” Syftet
är att människor ska komma till tro, en kristen gemenskap
skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen åter
upprättas. Varje församling har ansvar för den kyrkliga verk
samheten för alla som vistas i församlingen.
I pastoratets årsredovisning anges belopp i tusentals kronor
(tkr) om inget annat anges. Uppgifter inom parentes avser
föregående år.
Pastoratet har sitt säte i Umeå kommun.
Den kyrkliga indelningen
Pastoratet har som pastoralt område det övergripande lokala
ansvaret för att församlingarna fullgör sin grundläggande upp
gift och
• har det ekonomiska ansvaret för alla församlingars uppgifter
• ska anställa och avlöna den personal som behövs

• anskaffar och underhåller den egendom som behövs
• får lämna bidrag till internationell diakoni och mission
• får bedriva näringsverksamhet om den har naturlig anknyt
ning till den grundläggande uppgiften
• har ansvar för begravningsverksamheten i enlighet med
begravningslagen.
Organisation
Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ och
sammanträder minst två gånger per år.
Kyrkorådet är pastoratets verkställande organ (styrelse)
som ansvarar för den löpande verksamheten och förvaltningen.
Kyrkorådet har utsett ett arbetsutskott och ett kyrkogårds
utskott som förbereder kyrkorådets sammanträde och ären
den till kyrkorådet. Kyrkorådet sammanträder cirka tio gånger
per år. I respektive församling inom pastoratet finns ett för
samlingsråd som ska fullgöra de grundläggande uppgifterna
gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.
Utöver gällande lagstiftning och förordningar etc., tillämpar
pastoratet inomkyrkliga regelverk och dokument såsom
kyrkoordningen (KO), Svenska kyrkans bestämmelser (SvKB),
församlingsinstruktion och medelsförvaltningspolicy. Inom
personalområdet tillämpar pastoratet Svenska kyrkans kollek
tivavtal. Pastoratet har även upprättat olika typer av policys
för t ex jämlikhet, inköp och resor.

Flerårsöversikt
			
Allmänna förutsättningar
Tillhöriga per den 31 december

2019

2018

2017

2016

2015

antal

66 119

66 574

66 927

67 713

68 122

Tillhöriga per den 31 december, andel av invånarna

%

61,28

62,60

64,20

66,30

68,00

Kyrkoavgift exklusive stiftsavgift

%

0,96

0,96

0,96

0,96

0,96

Medelantalet anställda 		

212

216

210

210

193

206 370

198 706

209 350

189 829

169 484

15 675 	-2 321

1 962

Resultat (tkr)
Verksamhetens intäkter 		

Verksamhetens resultat 		-413 	-5 518
Resultat från finansiella investeringar 		

4 415

Årets resultat 		

4 228

2 542

4 002 	-1 290

779

5 060

18 217 	-1 542

7 022

Kyrkoavgift exklusive stiftsavgift

tkr

151 100

149 326

140 859

134 122

132 604

- varav slutavräkning

tkr

8 795

10 343

7 348

5 482

6 442

Begravningsverksamhetens nettokostnader 		

38 567

34 957

35 295

34 655

24 567

Personalkostnader/verksamhetens intäkter

%

57,35

59,90

53,30

56,70

56,90

Av- och nedskrivningar/verksamhetens intäkter

%

7,09

6,90

6,10

5,70

6,10

Fastställt mål för det egna kapitalets storlek

tkr

260 000

260 000

220 000

220 000

200 000

Eget kapital

Ekonomisk ställning
tkr

303 371

299 369

300 659

282 442

283 984

Soliditet

%

85,15

86,40

86,40

84,70

84,90

Värdesäkring av eget kapital

%

Likviditet

%

1,34 	-0,40
421,95

383,40

6,50 	-0,50
378,70

315,40

2,50
346,60

Definitioner
• Kyrkoavgift (%) - Anges i procent av den kommunalt beskattningsbara inkomsten.
• Begravningsverksamhetens nettokostnader - Begravningsverksamhetens totala kostnader minus övriga intäkter och ränteintäkter

Verksamhetsinformation
2018

2017

Antal gudstjänstdeltagare (i samtliga gudstjänster)

107 330

117 842

109 906

- varav antal deltagare i kyrkliga handlingar

44 068

42 294

39 034

• Av- och nedskrivningar/verksamhetens intäkter (%) - Uppgiften beräknas som resultaträkningens av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar
dividerat med resultaträkningens summa verksamhetens intäkter.

24 481

24 708

24 665

• Soliditet (%) - Uppgiften beräknas som utgående eget kapital dividerat med balansomslutningen (totala tillgångar i balansräkningen).

Antal döpta

532

517

455

• Värdesäkring av eget kapital (%) - Uppgiften beräknas som årets resultat dividerat med ingående eget kapital.

Antal konfirmerade

261

199

216

• Likviditet (%) - Uppgiften beräknas som utgående omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder.

Antal begravningsgudstjänster

568

648

625

Antal vigselgudstjänster

- varav antal nattvardsgäster (kommunikanter)

199

210

167

Antal aktiva inträden

91

67

88

Antal aktiva utträden

800

922

1 309

Fasta grupper
Antal deltagare i barn- och ungdomsverksamhet

1 003

1 247

1 901

- varav antal körmedlemmar

494

617

580

Antal deltagare i vuxenverksamhet

1 413

1 743

5 502

- varav antal körmedlemmar

886

673

736

Antal besökare i barn- och ungdomsverksamhet

17 677

16 311

17 192

Antal besökare i vuxenverksamhet

45 165

53 451

51 940

Öppen verksamhet
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• Varav slutavräkning - För förklaring se redovisningsprinciper.

2019

		

• Personalkostnader/verksamhetsintäkter (%) - Uppgiften beräknas som resultaträkningens personalkostnader dividerat med resultaträkningens summa 		
verksamhetens intäkter.

Resultat och ställning
Årsresultatet är positivt och medför en ökning av det egna
kapitalet med 4 002 tkr (-1 290 tkr). Pastoratet budgeterade
med ett överskott på 642 tkr vilket innebär att resultatet är
3 360 tkr bättre jämfört med budget.
Verksamhetsresultatet visar ett underskott på 413 tkr vilket
är 2 094 tkr bättre än budget.
Intäkterna översteg budget med 4 513 tkr och då främst
nettoomsättningen i form av serveringsintäkter och övriga
intäkter för olika diakoniprojekt. Pastoratet har erhållit 1 364
tkr mer i kyrkoavgift än budget till följd av bättre kyrkoavgift
underlag. Vidare har pastoratet fått bidrag utöver budget
med 752 tkr och då främst bidrag från stiftet i form av er
sättning för att kyrkoherden tjänstgjort som kontraktsprost.
Under året sålde pastoratet en lägenhet vilket resulterade i
en vinst på ca 1 000 tkr.
Övriga externa kostnader understeg budgeterade kostnader
med 696 tkr till följd av lägre kostnader för reparationer av
byggnader och mark. Personalkostnader översteg budget
med 2 730 tkr och kan bland annat kopplas till anställningar

utanför personalbudgeten. Några anställningar är projekt
anställningar och lönebidragsanställningar vilket innebär att
pastoratet har fått bidrag för dessa. Under 2019 beslutades
om ett antal uppsägningar varav några blev arbetsbefriade
vilket inneburit en uppbokad kostnad på 2 240 tkr.
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångarna är 384
tkr högre jämfört med budget och beror bland annat på en
nedskrivning av fasaden på stadskyrkan i samband med fär
digställandet av den nya fasaden.
Finansiella investeringar uppvisar ett resultat på 4 415 tkr
jämfört med budget på 3 150 tkr vilket är 1 265 tkr bättre än
budget. Anledningen till att de finansiella intäkterna överstiger
budget är att pastoratet fått utdelningar på värdepapper
samt ränta på kyrkkontot.
Målsatt kapital
Pastoratets mål för det egna kapitalets storlek uppgår till
260 000 tkr (260 000 tkr). Eget kapital överstiger fastställt
målkapital med 43 371 tkr (39 369 tkr).
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Om budgeten som KF tog i november:
I budgeten för 2020 beslutade kyrkofullmäktige att Svenska
kyrkan i Umeå ska:
•		Minska antalet heltidstjänster med 14,25 tjänster till totalt
154,50. (Antalet anställda minskar med ytterligare tre tjänster
per år 2021 och 2022.)
•		Avsluta projekten med ny församlingsgård vid Umeå stads
kyrka och kyrka på Tomtebo.
•		Sälja Västerslättskyrkan, Böleängskyrkan och Kyrkans hus i
Yttersjö under åren 2020–2022.
• Sänka kyrkorådets medel till förfogande med 300 000 kronor.
•		Genomföra en översyn av förtroendemannaorganisationen
och arvodesreglerna
I budgeten finns även beslut att:
• Utöka antalet konfirmationslägeralternativ.
• Bygga parkering vid Backens prästgård och fortsätta fasad
renoveringen på Umeå stads kyrka.
…och ett antal andra händelser:
Mötesplatsen öppnade i samarbete med bl a Öppen Gemen
skap. Målgruppen är EU-medborgare och andra personer som
tillfälligt vistas i Umeå och befinner sig i utsatthet.
Lena Fagéus tillträdde sin tjänst som ny kyrkoherde i Umeå
pastorat den 1 maj.
Nya församlingsherdar anställdes i Ålidhems församling,
Tavelsjö församling, Tegs församling och Umeå landsförsam
ling.
Kyrkorådet beslutade den 16 maj 2019 att inte längre driva
förskolorna Prästkragen och Sandalen. Om ingen annan
huvudman tar över läggs förskolorna ner den 30 juni 2020.
Umeå pastorat godkändes i fas 2 i miljödiplomeringen.
Medarbetarundersökningen AKKA genomfördes.
Diakonicentralen i Umeå stads församlingsgård öppnade i
september.
Umeå pastorat tecknade ett utökat tilläggsavtal med Ser
vicebyrån i Luleå stift avseende ekonomitjänster.
Partnerskapet med Vän i Umeå, Röda Korset och Umeå
kommun avslutades under hösten. Nätverket Vän i Umeå har
bildat en förening, så samarbetet som pågått i flera år tar nu
nya former.
Finansiella instrument
Pastoratets riktlinjer för kapitalförvaltning regleras i ett av
kyrkofullmäktige fastställt medelsförvaltningsreglemente.
Gällande reglemente antogs av kyrkofullmäktige i november
2016 och innehåller tydliga kriterier för hållbara placerings
avtal, avkastningsmål, samt regler för portföljsammansätt
ning. Pastoratet har placerat merparten av sina tillgångar i de
av Svenska kyrkan upphandlade produkterna. De produkter
na är noga utvalda för att uppfylla hållbarhetskriterierna i
placeringspolicyn. En utvärdering av placeringarna görs
årligen av Svenska kyrkan på nationell nivå. Vid utgången
av 2019 uppgick marknadsvärdet på pastoratets kortfristiga
placeringar till 142 miljoner kronor (120 mkr).
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Framtida utveckling, väsentliga risker, osäkerhetsfaktorer
				
Förändring
						2019-2020
		
Plan 2022 Plan 2021 Budget 2020 Utfall 2019
(%)
Kyrkoavgift

151 119

151 756

151 018

151 100 	-

Ekonomisk
utjämning 	-11 736 	-11 707 	-12 626	-12 745 	-1
		

139 383

140 049

138 392

138 355

-

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
I början av 2020 drabbades världen av en pandemi med
coronaviruset, som för närvarande pågår med mycket stora
och negativa följder för folkhälsan och den ekonomiska ut
vecklingen på både nationell och global nivå. Detta innebär att
vår utveckling och våra utmaningar är under ständig föränd
ring. Det är i nuläget mycket svårt att förutse konsekvenserna
av pandemin och hur dessa kommer påverka Umeå pastorat.
De ekonomiska prognoserna kommer sannolikt att förändras
åt det negativa hållet. Umeå pastorat har aktiverat krisledning
och gör löpande verksamhetsanpassningar för att följa myn
digheters riktlinjer.
Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt
miljöbalken
Umeå pastorat bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt
miljöbalken. Tillståndet avser krematorieverksamhet vid Norra
kyrkogården med en kremationsfrekvens om 4 500 kreme
ringar över en period av tre år löpande. Verksamheten påver
kar miljön genom utsläpp av rökgaser och partiklar till luften.
Till tillsynsmyndigheten Umeå kommun lämnas årligen mil
jörapport med uppgifter om kremationsverksamhetens om
fattning, om miljövillkoren för verksamheten följs, redovisning
av mängden miljöfarligt avfall från krematoriet m m. Utförda
kontroller visar att utsläppen understiger uppsatta gränsvär
den. Miljörapporten innehåller även uppgifter om bränsle och
kemikalieanvändningen vid krematoriet. Kylanläggningen för
krematoriet kontrolleras och servas årligen för att säkerställa
att anläggningen uppfyller köldmediekungörelsens krav.
Köldmedierapport lämnas också till kommunen.

Kollekter
2019

2018

2017

2016

2015

Förmedlade rikskollekter

394

516

408

342

378

Förmedlade stiftskollekter

92

131

96

76

79

425

558

312

400

441

5 	- 	-	-

8

Förmedlade församlingskollekter
Församlingskollekter till egen verksamhet
Summa kollekter

916

Kollekter tas upp i samband med offentlig gudstjänst eller
andaktsstund. En riks- eller stiftskollekt tas upp till samma
ändamål och på samma dag i hela landet/hela stiftet.
Kollektändamål och dagar fastställs av kyrkostyrelsen res
pektive domkapitlet. Församlingskollekter beslutas i försam
lingen. En förmedlad församlingskollekt tas upp till förmån
för en annan juridisk person. Förmedlade kollekter tas inte
upp i pastoratets resultaträkning.
Under 2019 uppgick kollekter och andra insamlingar till
994 tkr till ändamål med internationell inriktning. Tillsam
mans med samarbetskyrkornas insamlingar uppgick insam
lade medel till internationella ändamål under året totalt till 1 263
tkr. Umeå pastorat har tagit ett beslut om att skänka 1 % av
medlemsavgifterna till internationell diakoni och mission.
Det beloppet uppgick för 2019 till 1 510 tkr.
• Svenska kyrkans internationella arbete: 1 057 tkr
• EFS: 453 tkr

1 205

816

818

906

Förvaltade stiftelser
Pastoratet förvaltade fyra stiftelser under 2019. Förvaltnings
ansvaret ligger i vissa fall på de olika församlingsråden och i
två fall på pastoratet. Nedan presenteras behållning i dessa
stiftelser per 2019-12-31.

Stiftelsen Samfonden

2019

2018

1 974

1 651

Alma Jonssons stiftelse

884

761

Syskonen Perssons stiftelse

180

150

2 510

2 145

5 548

4 707

Elsa Lundbergs stiftelse
Summa förvaltat stiftelsekapital

Pastoratets resultat och ställning i övrigt framgår av efter
följande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys
med tilläggsupplysningar.
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Resultaträkning 		

Not

2019

2018

Verksamhetens intäkter
Kyrkoavgift 			

151 101

149 325

Begravningsavgift 		

2

38 567

34 957

Ekonomisk utjämning 		

3 	-12 745 	-12 952

Utdelning från prästlönetillgångar 		

4

222

213

Erhållna gåvor 		

5

6

2

Erhållna bidrag 		

6

11 224

11 677

Nettoomsättning 		

7

15 941

14 745

Övriga verksamhetsintäkter 			

2 054

739

Summa verksamhetens intäkter 			

206 370

198 706

Balansräkning 		

Not

2019-12-31

2018-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar 		

12

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 		

13

170 152

174 564

Inventarier, verktyg och installationer 		

14

17 940

19 695

Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

15

91

8 372

Summa			
188 183

202 631

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav 		

16

2 734

2 754

Långfristiga fordringar 		

17

300

300

Summa			

3 034

3 054

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar 			-14 635	-13 749

Summa anläggningstillgångar 			

191 217

205 685

Övriga verksamhetskostnader 			- 	-77

Omsättningstillgångar
Kundfordringar 			

1 834

1 940

Övriga fordringar 			

1 466

2 028

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 		

18

4 189

1 440

Summa			

7 489

5 408

Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader 		

8, 9 	-73 790 	-71 420

Personalkostnader 		

10 	-118 358 	-118 978

Kortfristiga fordringar
Summa verksamhetens kostnader 			

-206 783

-204 224

Verksamhetens resultat 			

-413

-5 518

Resultat från finansiella investeringar 		11
Resultat från finansiella anläggningstillgångar 			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 			

491 	-443
3 940

4 696

Kortfristiga placeringar 		

16

110 344

106 247

Räntekostnader och liknande resultatposter 			-16 	-25

Kassa och bank 		

19

47 378

29 636

Resultat efter finansiella poster 			

4 002

-1 290

Summa omsättningstillgångar 			

165 211

141 291

Årets resultat 			

4 002

-1 290

Summa tillgångar			

356 428

346 976

299 369

300 659

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Balanserat resultat 			
Årets resultat 			
Summa eget kapital 			

4 002 	-1 290
303 371

299 369

Skuld begravningsverksamhet 			

8 762

5 840

Gravskötselskuld 		

4 778

4 911

Långfristiga skulder
20

Övriga skulder 			
Summa långfristiga skulder 			

264 	13 804

10 751

Skuld begravningsverksamhet 			

5 840

4 627

Leverantörsskulder 			

9 816

9 575

Kortfristiga skulder
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Gravskötselskuld 		

20

755

813

Övriga skulder 		

21

9 845

8 274

Villkorade bidrag 		

22

715

609

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 		

23

12 282

12 958

Summa kortfristiga skulder 			

39 253

36 856

Summa eget kapital och skulder			

356 428

346 976
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Noter

Rapport över förändringar i eget kapital		
			
			
Eget kapital 2018-01-01 		
Omföring av föregående års resultat 		

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Summa eget
kapital

282 442

18 217

300 659

18 217 	-18 217 	-

Årets resultat 			-1 290 	-1 290
Utgående balans 2018-12-31 		

300 659

-1 290

299 369

Ingående balans 2019-01-01 		

300 659 	-1 290

299 369

Omföring av föregående års resultat 		-1 290

1 290 	-

Årets resultat 			

4 002

4 002

Eget kapital 2019-12-31 		

299 369

4 002

303 371

Kassaflödesanalys 			

2019

2018

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 			-413 	-5 518
Rörelseresultat 			

-413

-5 518

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Av- och nedskrivningar 			

14 635

13 748

Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar 			-1 191 	-653
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet 			-2

937

Erhållen ränta 			

280

85

Erhållen utdelning 			

4 154

3 730

Erlagd ränta 			-16 	-25
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet

17 860

17 822

Minskning/ökning av kortfristiga fordringar 			-2 225

2 097

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital, långfristig gravskötselskuld
och begravningsverksamheten
Ökning/minskning av kortfristiga skulder 			

2 539 	-1 321

Ökning/minskning av långfristig gravskötselskuld 			-133 	-2
Ökning/minskning av långfristig skuld till begravningsverksamheten 		

2 921

1 213

Kassaflöde från den löpande verksamheten 			

20 549

14 291

Investeringsverksamheten
Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar 			-186 	-16 343
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 			

174

1 108

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 			- 	-300
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 			

1 037 	-

Kassaflöde från investeringsverksamheten			

1 025

-15 535

Årets kassaflöde 			

21 574

-1 244

Likvida medel vid årets början 			

135 883

137 127

Likvida medel vid årets slut 			

157 457

135 883

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Pastoratets årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen
(1995:1554), begravningslagen (1990:1144) och Bokföringsnämndens BFNAR
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Vidare tillämpas rekom
mendationer utgivna av Svenska Kyrkans Redovisningskommitté (KRED).
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år,
om inget annat anges.
Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värde av vad som erhållits eller kommer
att erhållas.
Kyrkoavgift och begravningsavgift
Svenska kyrkans huvudintäkt utgörs av kyrkoavgiften. I enlighet med lag om
avgift till registrerat trossamfund får Svenska kyrkan statlig hjälp med upp
börd, taxering och indrivning av kyrkoavgiftsmedlen. Det slutliga utfallet
av kyrkans avgiftsunderlag erhålls först två år efter avgiftsgrundande år och
därför är Svenska kyrkan berättigad att uppbära ett förskott från staten,
fördelat med en tolftedel per månad. Samtidigt med utbetalningen av för
skottet sker en avräkning av det slutliga avgiftsunderlaget två år tillbaka.
Kyrkoavgiften intäktsredovisas i takt med utbetalningarna från staten.
Från och med 2017 har en enhetlig begravningsavgift införts i hela landet
förutom i Stockholm och Tranås. Den begravningsavgift som församlingen
erhåller för året fastställs av Kammarkollegiet utifrån det preliminära kost
nadsunderlag som församlingen redovisar. Den i resultaträkningen intäkts
redovisade begravningsavgiften motsvarar det faktiska kostnadsunderlaget
d v s det belopp som erfordrats för att bedriva årets begravningsverksamhet.
Se även Begravningsverksamhetens särredovisning, not 2.
Erhållna gåvor och bidrag
Erhållna gåvor redovisas som intäkt i den period de mottagits. Bidrag intäkts
redovisas efter hand som villkor som är förknippade med bidragen uppfylls.
Bidrag till anläggningstillgångar har reducerat anskaffningsvärdet på anlägg
ningstillgångarna.
All leasing, både när pastoratet är leasetagare och leasegivare, redovisas
som operationell leasing, dvs leasingavgifterna, inklusive en första förhöjd
avgift, redovisas som intäkt/kostnad linjärt över leasingperioden.
Ersättning till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och lik
nande kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster.
Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificeras som avgiftsbestämda
redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in.
Skattepliktig näringsverksamhet
Pastoraten bedriver, förutom sin ideella verksamhet, näringsverksamhet
som är skattepliktig. Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och
skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån
de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra fram
tida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att
avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.
Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt
till kvittning. Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i
resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en händelse eller transak
tion som redovisas direkt i eget kapital, då skatteeffekten redovisas där.
Inkomstskatt
Pastoratets inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen
(1999:1229). I den mån pastoratet bedriver näringsverksamhet är huvudregeln
att näringsverksamheten är skattepliktig.
Näringsverksamhet kan undantas från skatteplikt om den har naturlig
anknytning till det allmännyttiga ändamålet eller är hävdvunnen finansie
ringskälla. Även normalt sett skattepliktig näringsverksamhet kan i vissa
fall undantas från beskattning om huvudsaklighetsprincipen är tillämplig.
Vid fastighetsinnehav kan fastighetsinkomsten undantas från beskattning
om fastigheten till mer än 50 % används för att främja det allmännyttiga
ändamålet alternativt att hyresinkomsterna har naturlig anknytning till
det allmännyttiga ändamålet. Pastoratet är befriat från inkomstskatt i sin
ideella verksamhet eftersom den uppfyller kraven som samhällsnyttig enligt
skattelagstiftningen.
Materiella anläggningstillgångar
I pastoratet finns materiella anläggningstillgångar redovisade enligt två olika
definitioner i K3:
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Som grundregel gäller att en materiell anläggningstillgång är en fysisk
tillgång som innehas för att bedriva näringsverksamhet (ge ekonomiska
fördelar/kassaflöde).
För ideell sektor gäller att materiell anläggningstillgång också omfattar
fysisk tillgång som innehas för det ideella ändamålet även om grundregeln
inte är uppfylld.
De flesta anläggningstillgångar har klassificerats utifrån den senare regeln
då församlingens ändamål är religiös verksamhet.
Nedskrivningsprövning sker alltid för sådana tillgångar som inte längre
uppfyller något av kraven ovan för att definieras som materiella anläggnings
tillgångar.
Inventarier med ett anskaffningsvärde under 50% av prisbasbeloppet har
utifrån väsentlighetsbedömning redovisats som kostnad.
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat
med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras
till förvärvet av tillgången.
Bidrag som avser förvärv av materiell anläggningstillgång reducerar
tillgångens anskaffningsvärde.
En materiell anläggningstillgång som har betydande komponenter där
skillnaden i förbrukning förväntas vara väsentlig, redovisas och skrivs av
som separata enheter utifrån varje komponents nyttjandeperiod.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens
bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp
fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskriv
ningsmetod används.
Mark, med undantag av begravningsplatsens mark har, obegränsad nytt
jandeperiod och skrivs inte av. Begravningsplatsens mark skrivs av på 50 år.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Kyrkogårdsmark

50 år

Markanläggning

10–50 år

Byggnader
Bilar
Datautrustning
Övriga inventarier,
installationer och verktyg

10–100 år
5–10 år
3–5 år
5–10 år

Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3, kapitel 11, vilket
innebär att värdering sker utifrån anskaffningsvärdet.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värde
papper, kundfordringar och övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leveran
törsskulder och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när
församlingen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla
kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och församlingen
har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med
äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har
reglerats eller på annat sätt upphört.
Långfristiga värdepappersinnehav – post för postvärdering
Innehaven i posten innehas på lång sikt och redovisas inledningsvis till an
skaffningsvärde. I efterföljande redovisning värderas posten fortsatt till an
skaffningsvärde, dock med avdrag för nedskrivning när värdet på balansdagen
är lägre än redovisat värde.
Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Resultat från finansiella
anläggningstillgångar.
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga
enskilda finansiella anläggningstillgångar som är väsentliga.
Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde, t ex
så kallade nollkupongsobligationer, beräknas som skillnaden mellan tillgång
ens redovisade värde och nuvärdet av ledningens uppskattning av de fram
tida kassaflödena, diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta.
För tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan
som diskonteringsränta.
Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster
med förfallodag mer än tolv månader efter balansdagen, vilka klassificeras
som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas
bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
Kortfristiga placeringar
Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas in
ledningsvis till anskaffningsvärde och i efterföljande värderingar i enlighet med
31

lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde.
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde
efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet
från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras
mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instru
mentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten
det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
När det finns en indikation på att en finansiell anläggningstillgångs värde
har minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. För tillgångar som
tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring
bör göras. Tillämpad metod för nedskrivningar beskrivs i tilläggsupplysning
i förekommande fall.
Avsättningar
Med avsättningar avses förpliktelser på balansdagen som är säkra eller san
nolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de ska
infrias. Avsättning redovisas med det belopp som motsvarar den bästa upp
skattningen av den utbetalning som krävs för att reglera åtagandet.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod och visar pastoratets
in- och utbetalningar uppdelade på löpande verksamheten, investerings
verksamheten eller finansieringsverksamheten. Det redovisade kassaflödet
omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. Som
likvida medel klassificerar församlingen, förutom kassamedel, disponibla
tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut, kyrkkontot samt
kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats.

Not 2 Begravningsverksamheten
Umeå pastorat är huvudman för begravningsverksamheten inom pastoratets
geografiska område. Begravningsverksamheten finansieras av begravnings
avgiften. Begravningsavgiften får inte användas till annat än de uppgifter
som anges i begravningslagen.
		
2019
2018

Begravningsverksamhetens särredovisning
Verksamhetens intäkter
Begravningsavgift - erhållet för året 		

47 328

40 797

Övriga intäkter		

3 095

3 800

huvudmännen under 2019 oaktat nivå på begravningsavgiftssatsen för 2019.
Berörda myndigheters olika syn på hur slutavräkningen ska hanteras har
medfört att slutavräkningen inte har beaktats vid fastställande av 2019
års begravningsavgiftssats och därmed har avgiftssatsen blivit för hög.
Detta förklaras i sin tur delvis av otydligheter i nuvarande lagreglering kring
enhetlig begravningsavgift. Pastoratets skuld till begravningsverksamheten
är 14 602 tkr.
Avvikelser mot budget, större poster:
• Externa kostnader var ca 3 500 tkr lägre än budget och då främst repa
rationskostnader byggnader och mark samt förbrukningsmaterial.
• Personalkostnaderna har understigit budget med ca 1 600 tkr.
• Av- och nedskrivningar är ca 200 tkr lägre än budget.

Huvudmannens skuld avseende begravningsverksamheten		
2019
2018
Ingående skuld 		

10 467

7 990

Reglering av 2016 års kvarvarande överskott 		-3 363
Reglering av 2017 års överskott 		-4 627
Årets överskott		

8 762

5 840

Utgående skuld 		

14 602

10 467

Varav långfristig skuld 		

8 762

5 840

Varav kortfristig skuld 		

5 840

4 627

Not 3 Ekonomisk utjämning
Alla församlingar och pastorat omfattas av ett inomkyrkligt utjämningssys
tem. Syftet med utjämningen är att omfördela en del av kyrkoavgiften och
därigenom bibehålla möjligheten till en rikstäckande kyrklig verksamhet.
Kyrkomötet beslutar om kriterierna för utjämningen.

Not 4 Utdelning från prästlönetillgångar
Umeå pastorat innehar 3,7 (3,7) andelar i avkastningen från de stiftsvis för
valtade prästlönetillgångarna. Prästlönetillgångarna är stiftelseliknande för
mögenheter. Minst 50 % av avkastningen går till andelsägande församlingar
och pastorat som har andelar i avkastningen och resterande går till det
inomkyrkliga utjämningssystemet. Andelarna innebär inget inflytande i för
valtningen och går ej heller att överlåta.

Not 5 Erhållna gåvor

44 597

2019

2018

Personalkostnader 		-16 745 	-15 586

Gåvor redovisade i resultaträkningen
Församlingskollekter till egen verksamhet 		

5

1

Övriga kostnader 		-18 241 	-16 750

Gåva till församlingens verksamhet 		

1

1

Av- och nedskrivningar av materiella
anläggningstillgångar 		-6 329 	-6 048

Summa 		

6

2

Summa verksamhetens kostnader 		

Pastoratets verksamhet bygger till viss del på ideella arbetsinsatser. En
uppskattning är att ca 19 300 (17 910) timmar har utförts i pastoratet. Värdet
av utfört ideellt arbete 2019 uppskattas till 3,7 (3,4) mkr.

50 423

Verksamhetens kostnader

-41 315

-38 384

Finansiella poster
Räntekostnader 		-346 	-373
Begravningsverksamhetens överskott 		

8 762

5 840

Begravningsavgift - erhållet för året 		

47 328

40 797

Avgående överskott enligt särredovisningen 		-8 762 	-5 840
Summa begravningsavgift redovisad i 		
38 566
resultaträkningen 			

34 957

Kommentarer till årets verksamhet
I resultaträkningen redovisas begravningsavgiften reducerad med begrav
ningsverksamhetens resultat det aktuella året. Det betyder att begravnings
verksamhetens resultat är eliminerat i pastoratets resultaträkning.
Begravningsverksamheten budgeterade med ett nollresultat 2019.
Resultatet blev ett överskott på 8 762 tkr och består till en del, 2 902 tkr,
på extra utbetalningar av begravningsavgiften under året som beror på
att slutavräkningen för 2017 betalas ut av Skatteverket till begravnings
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2019

2018

119

408

Bidrag och offentliga bidrag redovisade i resultaträkningen

Kyrkoantikvarisk ersättning 		
Kyrkobyggnadsbidrag 		

Gravskötselintäkter 		

5 951

5 536

Hyresintäkter 		

386

397

Kvinnor 		

140

141

Män 		

72

75

Summa		

212

216

Deltagaravgifter 		

190

229

Serveringsintäkter i övrig verksamhet 		

3 186

2 925

Övriga intäkter 		

6 228

5 658

Summa		

15 941

14 745

Medelantalet anställda

I medelantalet anställda ingår inte anställda som uppburit ersättning som
understiger ett halvt prisbasbelopp 23 250 (22 750 kr). Detta har gjorts
med stöd av BFNAR 2006:11.
Könsfördelningen i kyrkorådet och bland ledande befattningshavare

Not 8 Leasing

Antal på balansdagen

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till
betalning enligt följande:
		
2019
2018

Inom ett år 		

944

2 176

Senare än ett år men inom fem år 		

1 634

5 370

Summa		

2 578

7 546

Den operationella leasingen utgörs i allt väsentligt av hyrda inventarier och
lokaler.

Not 9 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

Kyrkorådsledamöter
Kvinnor		

7

7

Män		

6

6

Summa		

13

13

Ledande befattningshavare
Kvinnor		

6

2

Män		

3

6

Summa		

9

8

Löner, arvoden och andra ersättningar

Ledamöter i kyrkoråd 		
Med revisionsuppdrag avses arbetsuppgifter som det enligt lag ankommer
på pastoratets revisorer att utföra, rådgivning eller annat biträde som för
Anställda 		
anleds av iakttagelser vid sådana arbetsuppgifter samt verksamhetsrevi
sion och granskning av kollekträkenskaper enligt kyrkoordningen.
Summa		
		
2019
2018
Arbetsmarknadsbidrag
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Under året erhållet arbetsmarknadsbidrag 		
Revisionsuppdrag 		

220

220

Skatterådgivning 		

4

5

Övriga tjänster		

10

15

Summa		

234

240

Revisionsuppdrag 		

25

24

Summa		

25

24

1 558

1 410

81 895

81 516

83 453

82 926

1 389

1 221

61

68

Ersättning till ordföranden i kyrkonämnd eller kyrkoråd
Till ordföranden i kyrkorådet har ersättning utgått med
Pensionskostnader och andra sociala avgifter
Pensionskostnader exklusive särskild löneskatt

4 813

4 996

Andra sociala avgifter enligt lag och avtal 		

27 055

27 010

Summa		

31 868

32 006

Pastoratet har inga övriga utfästelser om pensioner eller avgångsvederlag
till personer i ledande ställning.

Not 11 Resultat från finansiella investeringar
		
2019
2018
Resultat från finansiella anläggningstillgångar
Utdelning 		

491

57

Nedskrivning 		- 	-500

Not 6 Erhållna bidrag
		

Begravningsavgift redovisad i resultaträkningen

Not 10 Personal

		
2019
2018
		
2019
2018

Förtroendevalda revisorer

		

Summa verksamhetens intäkter 		

Not 7 Nettoomsättning

43 	-

Övriga bidrag från stiftet 		

3 710

3 677

Driftbidrag till kyrkans förskola 		

5 535

5 440

Arbetsmarknadsbidrag 		

1 389

1 221

Övriga bidrag 		

428

931

Summa 		

11 224

11 677

Summa		

491

-443

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntor 		

262

61

Utdelning 		

3 662

3 673

Realisationsvinster 		-

938

Summa		

3 924

4 672
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Not 12 Anläggningstillgångar som inte får
redovisas i balansräkningen

Not 15 Pågående nyanläggning och förskott
avseende materiella anläggningar

Pastoratet innehar tillgångar, kyrkliga inventarier, som enligt kulturmiljölagen
(SFS 1988:950, 4 kap) ska bevaras, förtecknas och vårdas enligt lagens
regler. Tillgångarna finns upptagna i särskild förteckning. Det går inte att
koppla tillgångarna till mätbara ekonomiska fördelar i framtiden och postens
anskaffningsvärde eller värde kan inte mätas på ett tillförlitligt sätt.

		
2019-12-31 2018-12-31

2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 		

355 752

350 065

Inköp 		

9 093

5 687

Försäljningar/utrangeringar 		-546 	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

364 299

355 752

Årets bidrag och offentliga bidrag 		-3 076 	Utgående ackumulerade bidrag och offentliga bidrag -3 076
Netto anskaffningsvärde 		

8 372

3 808

Utgifter under året 		

78

8 638

Under året erhållna statlig stöd 		-3 076	-

361 223

Utgående balans 		

91

355 752

Not 16 Värdepappersinnehav
		 Redovisat värde
Långfristiga värdepappersinnehav
Onoterade långfristiga placeringar

2 734

2 734

Försäljningar/utrangeringar 		

Övriga långfristiga placeringar 		

20

Summa långfristiga
2 734
värdepappersinnehav 		

2 754

Utgående ackumulerade avskrivningar 		

-191 073

Försäljningar/utrangeringar 		

-181 189

183	-

Årets nedskrivningar 		-183	Utgående ackumulerade nedskrivningar 		-	Utgående redovisat värde 		

170 152

174 563

Not 14 Inventarier, verktyg och installationer
		

2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 		

39 691

38 245

Inköp 		

2 497

6 091

Försäljningar/utrangeringar 		-1 378 	-4 645
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

40 810

39 691

Årets bidrag och offentliga bidrag 		-47 	Utgående ackumulerade bidrag och offentliga bidrag
Netto anskaffningsvärde 		

-47

40 763

39 691

Ingående avskrivningar 		-19 995 	-20 378
Försäljningar/utrangeringar 		

1 342

4 178

Årets avskrivningar 		-4 170 	-3 795
Utgående ackumulerade avskrivningar 		
Försäljningar/utrangeringar 		

-22 823

-19 995

Marknadsvärde
bokslutsdag

Detta år Föreg. år Detta år Föreg. år

Ingående avskrivningar 		-181 189 	-171 248
362	-

8 372

Pågående nyanläggningar avser passersystem Umeå stads kyrka och be
räknas vara färdigställd under 2020. Under året har fasad etapp 1 stadskyr
kan och markarbeten prästgården södra färdigställts. Pastoratet beslutade
under året att avsluta pågående projekten med ny församlingsgård Umeå
stad och ny kyrka Tomtebo som då kostnadsfördes.

-

Årets avskrivningar 		-10 246 	-9 941
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Ingående balans 		

Under året färdigställda tillgångar 		-5 283 	-4 074

Not 13 Byggnader och mark
		

Not 17 Långfristiga fordringar

39 750

38 518

78 059

58 115

Noterade räntebärande värdepapper 68 325

66 863

61 781

60 651

866

2 269

866

Övriga kortfristiga placeringar

2 269

Summa kortfristiga
värdepappersinnehav

110 344

106 247 142 109

119 632

Summa värdepappersinnehav

113 078

109 001 142 109

119 632

Ideella placeringar
Pastoratet har tre ideella placeringar, Oiko Credit, Nordic Microcap och
Jamii Bora, med ett totalt bokfört värde på 1,7 mkr (1,7 mkr). Av dessa 1,7
mkr utgörs allt av Oiko Credit. Tidigare år har pastoratet beslutat att göra
nedskrivningar på Nordic Microcap och efter nedskrivningarna är Nordic
Microcaps bokförda värde 0 kr. Samtliga ideella placeringar klassificeras
som långfristiga värdepappersinnehav. Avkastningen på de ideella place
ringarna var 17 tkr för räkenskapsåret (17 tkr). Innehavet redovisas bland
onoterade långfristiga placeringar.
		
2019-12-31 2018-12-31

Förändring av långfristiga värdepappersinnehav
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 		

2019-12-31 2018-12-31

		

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 		

300	-

Ingående skuld 		

311

457

Under året mottagna bidrag 		

1 403

1 219

Omklassificering 		-	

300

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

300

300

Ingående ackumulerade nedskrivningar 		-	Utgående ackumulerade nedskrivningar 		

-

-

Utgående bokfört värde 		

300

300

Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter
		

2019-12-31 2018-12-31

Förutbetalda hyror 		

422

348

Försäkringspremier 		

525

547

Övriga poster 		

3 242

545

Summa		

4 189

1 440

8 548

8 548

Av behållningen på kassa och bank utgör 47 331 tkr (29 636 tkr) behållning
på det så kallade Kyrkkontot. Kyrkkontot utgör i juridisk mening en fordran
på Svenska kyrkans nationella nivå eftersom det är en del av Svenska kyrkans
koncernkonto. De regelverk som styr Kyrkkontot är dock av sådan karaktär
att fordran i redovisningssammanhang ses som ett ordinärt banktillgodo
havande.

2019-12-31 2018-12-31

Långfristig gravskötselskuld
Begravningsverksamhetens åtaganden 		

799

803

Pastoratets åtaganden (serviceverksamheten)

3 979

4 108

Summa		

4 778

4 911

Pastoratets åtaganden (serviceverksamheten)

755

813

Summa		

755

813

Kortfristig gravskötselskuld

Andel av gravskötselskulden som förfaller senare än fem
år efter balansdagen

Försäljningar/avyttringar 		-20 	-

Pastoratets åtaganden (serviceverksamheten)

1 720

1 664

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Summa		

1 720

1 664

8 528

8 548

Ingående ackumulerade nedskrivningar 		-5 794	-5 294
Årets nedskrivningar 		-	-500

36	-

Årets nedskrivningar 		-36 	-

Utgående ackumulerade nedskrivningar 		

-5 794

-5 794

Utgående ackumulerade nedskrivningar 		

-

-

Utgående bokfört värde 		

8 528

2 754

Utgående redovisat värde 		

17 940

19 696

Utgående skuld 		

355

311

Not 22 Villkorade bidrag
2019-12-31 2018-12-31

Ingående balans 		

609

445

Erhållet under året 		

863

522

Ianspråktaget under året 		-757 	-358
Summa		

715

609

Diakonal gåvokassa 		

538

437

Bidrag till deltagaravgift för konfirmationsläger

58

58

Vänförsamling 		

119

114

Summa		

715

609

Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
		

2019-12-31 2018-12-31

Upplupna semesterlöner 		

5 768

Upplupna pensionskostnader 		Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 20 Gravskötselskuld
		

2019-12-31 2018-12-31

Under året förmedlade bidrag 		-1 359 	-1 365

		

Not 19 Kassa och bank

Kortfristiga placeringar
Noterade aktier

Not 21 Vidareförmedlade bidrag

		

Summa		

5 680
125

6 514

7 153

12 282

12 958

Not 24 Eventualförpliktelser
		

2019-12-31 2018-12-31

I budgeten beslutade bidrag till utomstående

8 755

8 838

Summa		

8 755

8 838

Not 25 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets
slut
Se text om Covid-19 i förvaltningsberättelsen under rubriken Väsentliga
händelser efter räkenskapsårets slut.

Skötselåtaganden påbörjade före år 2000 utgör begravningsverksamhet
medan åtaganden påbörjade från år 2000 utgör pastoratets åtaganden
(serviceverksamhet). Gravskötselåtaganden tecknade före 1995 som inte
redovisas i balansräkningen: 827 (831) åtaganden för evig tid med en årlig
skötselkostnad: 344 tkr (347 tkr) 793 fasttidsavtal med en uppskattad
skuld: 1 663 tkr (2 026 tkr) Kvarvarande skuld fem år efter räkenskapsårets
utgång: 423 tkr (612 tkr)
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Revisionsberättelse
Till kyrkofullmäktige i Umeå pastorat organisationsnummer 252003-8890

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Umeå pastorat för år 2019.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild
av Umeå Pastorats finansiella ställning per den 31 december 2019 och av
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att kyrkofullmäktige fastställer resultaträkningen och
balansräkningen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar
enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns
ansvar samt De förtroendevalda revisorernas ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till pastoratet enligt god revisorssed i
Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsen
liga som grund för våra uttalanden.
Annan information än årsredovisningen
Det är kyrkorådet som har ansvaret för den andra informationen. Den andra
informationen består verksamhetberättelse samt budgetuppföljning som
distribueras som tryckt årsredovisning sidorna 1-22.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna informa
tion och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra
information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att
läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen
i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna ge
nomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen
samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga
felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information,
drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felak
tighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det
avseendet.
Kyrkorådets ansvar
Det är kyrkorådet som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och
att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Kyrkorådet an
svarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar kyrkorådet för bedöm
ningen av pastoratets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser,
när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om stiftet avser att upp
lösa pastoratet, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt
alternativ till att göra något av detta.
Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad
av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti
för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktig
heter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka
de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i års
redovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag,
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att
utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en
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väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig infor
mation eller åsidosättande av intern kontroll.

pastoratets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen
och pastoratets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett be
tryggande sätt.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av pastoratets interna kontroll
som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder
som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala
mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

Revisorernas ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande
om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av
säkerhet kunna bedöma om någon ledamot av kyrkorådet i något väsentligt
avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot pastoratet.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en
revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upp
täcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot pastoratet.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den
auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns
professionella bedömning och övriga valda revisorers bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse
för pastoratets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, besluts
underlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för
vårt uttalande om ansvarsfrihet.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och
rimligheten i kyrkorådets uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
• drar jag en slutsats om lämpligheten i att kyrkorådet använder antagandet
om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också
en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om pastoratets förmåga
att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en vä
sentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärk
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osä
kerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera
uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisions
bevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan
framtida händelser eller förhållanden göra att en pastorat inte längre kan
fortsätta verksamheten.
• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet
i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt
som ger en rättvisande bild.
Jag måste informera kyrkorådet om bland annat revisionens planerade om
fattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera
om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland eventuella be
tydande brister i den interna kontrollen som jag, i förekommande fall, iden
tifierat.
De förtroendevalda revisorernas ansvar
Vi har att utföra en revision enligt kyrkoordningen och revisionslagen och
därmed enligt god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig
grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild
av pastoratets resultat och ställning.

Umeå 2019-04-26
Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Håkan Jonsson
Auktoriserad revisor
Umeå 2019-04-26

Jan-Erik Ögren			
Förtroendevald revisor			

Lars Jansson
Förtroendevald revisor

Rapport om andra krav enligt
lagar och andra författningar
samt kyrkoordningen
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av
kyrkorådets förvaltning för Umeå Pastorat för år 2019.
Vi tillstyrker att kyrkofullmäktige beviljar kyrkorådets ledamöter an
svarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt
denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorernas ansvar. Vi är oberoende i
förhållande till pastoratet enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktori
serad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamål
senliga som grund för vårt uttalande.
Kyrkorådets ansvar
Kyrkorådet ansvarar för pastoratets organisation och förvaltningen av pas
toratets angelägenheter enligt kyrkoordningen. Detta innefattar bland annat
att fortlöpande bedöma pastoratets ekonomiska situation och att tillse att
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Årsredovisningens undertecknande

Förtroendevalda ledamöter

För Umeå pastorat för verksamhetsåret 2019-01-01–2019-12-31
Organisationsnummer 252003-8890
Umeå, april 2020
Kyrkorådets ledamöter:

Kyrkofullmäktige

Kyrkoråd1

Inge-Bert Täljedal, ordförande
(POSK)
Bertil Holmberg 1:e vice ordförande
(S)
Monika Sandström 2:e vice ordförande (C)

Leif Hognert, ordförande
Levi Bergström, vice ordförande
Bengt Bergius
Birgitta Bernspång
Sture Eriksson
Elisabeth Lindahl
Rune Sjöström
Annika Vikström
Astrid Wolff Feychting
Marie-Louise Nilsson
Roland Samuelsson
Titti Ådén

Leif Hognert
Ordförande

Bengt Bergius

Levi Bergström

Birgitta Bernspång

Rune Sjöström

Titti Ådén

Elisabeth Lindahl

Sture Eriksson

Marie-Louise Nilsson

Astrid Wolff-Feychting

Roland Samuelsson

Lena Fagéus
Kyrkoherde

Vår revisionsberättelse har lämnats 2 maj 2019.

Jan-Erik Ögren
Förtroendevald revisor

Lars Jansson
Förtroendevald revisor

Håkan Jonsson
Auktoriserad revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Annika Vikström

Ordinarie ledamöter inom Umeå pastorat under 2019

Titti Ådén
Yngve Gustafsson
Roland Samuelsson
Annika Vikström
Glenn Sjöström
Monika Sandström
Leif Hognert
Marie-Louise Nilsson
BrittInger Forsell
Jari Prosi
Bengt Bergius
Torbjörn Arvidsson
Carina Aminoff
Rune Sjöström
Gun Bergström
Åsa Kjellgren
Levi Bergström
Inge-Bert Täljedal
Astrid Wolff Feychting
Ewa Miller
Elisabeth Lindahl
Peter Samuelsson
Helena Karlsson
Göran Isberg
Bernt Andersson
Petter Nilsson
Johnny Sandström
Maria Karlsson
Åsa Lindgren Heikka
Birgitta Bernspång
Torbjörn Lindqvist
Helen Salomonsson
Thommy Bäckström
Ewa Ögren
Jan Bergström
Lena Hallgren
Owe Persson
Rolf Appelblad
Stig Johansson
Charlotte Lundkvist
Emma Mushi
Dennis Larsson
Solvig Jonsson
Harry Gustafsson
Stefan Nordström
Lars Hedlin
Bertil Holmberg
Lars Johansson
Ulla-Britt Färm Wallgren, till juni
Anna Bengtsson
Erika Danielsson
Doris Grellman, från juni
Anders Karlsson
Anders Kristoffersson

(S)
(POSK)
(S)
(POSK)
(S)
(C)
(POSK)
(S)
(POSK)
(S)
(POSK)
(KR)
(S)
(C)
(MP)
(POSK)
(S)
(POSK)
(S)
(BA)
(FK)
(S)
(POSK)
(S)
(S)
(SD)
(POSK)
(C)
(S)
(POSK)
(S)
(KR)
(POSK)
(S)
(MP)
(POSK)
(S)
(C)
(POSK)
(S)
(POSK)
(S)
(S)
(POSK)
(BA)
(FK)
(S)
(POSK)
(C)
(S)
(POSK)
(C)
(KR)
(POSK)

Församlingsråd Umeå landsförsamling1
(POSK)
(S)
(POSK)
(POSK)
(KR)
(FK)
(C)
(POSK)
(S)
(S)
(S)
(S)

Kyrkorådets arbetsutskott2
Leif Hognert, ordförande
Levi Bergström, vice ordförande
Bengt Bergius
Roland Samuelsson
Rune Sjöström

(POSK)
(S)
(POSK)
(S)
(C)

Kyrkorådets kyrkogårdsutskott2
Johnny Sandström, ordförande
Glenn Sjöström, vice ordförande
Curt Lindgren

(POSK)
(S)
(KR)

(POSK)
(S)
(POSK)
(C)
(BA)
(S)

Församlingsråd Umeå Maria församling1
Britt-Inger Forssell, ordförande
Solveig Jonsson, vice ordförande
Annika Vikström
Jakob Forsström
Johanna Hedlund
Charlotte Lundkvist

(POSK)
(S)
(POSK)
(UN)
(C)
(S)

Församlingsråd Umeå stadsförsamling1
Bertil Johansson, ordförande
Jari Prosi, vice ordförande
Tommy Bäckström
Lena Hallgren
Åsa Kjellgren
Lars Johansson
Birgit Aronsson
Lovisa Carneland

(UN)
(S)
(POSK)
(POSK)
(POSK)
(POSK)
(S)
(S)

Valberedning1

Församlingsråd Ålidhems församling1

Bengt Bergius, ordförande
(POSK)
Roland Samuelsson, vice ordförande
(S)
Monika Sandström
(C)
Torbjörn Arvidsson
(KR)
Gun Bergström
(MP)
Ewa Miller
(BA)
Elisabeth Lindahl
(FK)
Tobias Lindgren
(SD)

Anders Kristoffersson, ordförande
(POSK)
Torbjörn Lindquist, vice ordförande
(S)
Inge-Bert Täljedal
(POSK)
Tobias Gillberg
(C)
Anders Karlsson
(KR)
Astrid Wolff Feychting
(S)

Församlingsråd Tavelsjö församling1
Monika Sandström, ordförande
Rolf Appelblad, vice ordförande
Stefan Ahlgren
Åke Jonsson

(C)
(C)
(POSK)
(S)

Församlingsråd Tegs församling1
Helena Karlsson, ordförande
Titti Ådén, vice ordförande
Kjell Dahlberg
Erika Danielsson
Emma Mushi
Roland Samuelsson

1.
2.

(POSK)
(S)
(KR)
(POSK)
(POSK)
(S)

Revisorer1
Jan-Erik Ögren, ordförande
Lars Jansson
Valnämnd1
Leif Hognert, ordförande
Levi Bergström, vice ordförande
Olle Edblom
Daniel Andersson
Gun Bergström
Ewa Miller
Torkel Lindahl
Petter Nilsson

(POSK)
(S)
(C)
(KR)
(Mp)
(BA)
(FK)
(SD)

Kyrkoråd, valberedning, församlingsråd, revisorer och valnämnd utses av kyrkofullmäktige.
Kyrkorådets arbetsutskott och kyrkorådets kyrkogårdsutskott utses av kyrkorådet.

Det här betyder förkortningarna
(S)
Socialdemokraterna
(POSK) Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
(C)
Centerpartiet
(KR) Kristdemokrater i Svenska kyrkan
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Stig Johansson, ordförande
Lars Sandberg, vice ordförande
Bo Glas
Maria Karlsson
Ewa Miller
Örjan Aronsson

(MP)
(BA)
(FK)
(SD)
(UN)

Miljöpartister i Svenska kyrkan
Borgerligt alternativ
Frimodig kyrka
Sverigedemokraterna
Utan nomineringsgrupp

39

adress: Östra Esplanaden 9, 903 30 Umeå
telefon: 090-200 25 00
www.svenskakyrkan.se/umea
www.facebook.com/SvenskaKyrkanUmea

