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Vision:
Tillsammans
för Livet –
möte mellan
Gud och
människor
i Uppsala.



Lyftkranen på domkyrkoplan syns långt utanför pastoratets 
gränser och har lockat många nyfikna besökare till domkyr-
kans torn. Ett arbete som syns.
 Emmausprojektet hösten 2019 är ett exempel på ett arbete 
som inte syns lika tydligt. Diakonins hus sökte och fick del 
av statliga projektpengar för arbete bland ensamkommande 
i Uppsala i samarbete med migrationsverket och Uppsala 
kommun.

Uppsala stift fick en ny biskop den 3 mars då Karin Johan-
nesson vigdes till biskop i Uppsala domkyrka. Den årliga 
gemensamma personaldagen blev därför en stiftsdag när 
medarbetare och förtroendevalda åkte till Gävle och mötte 
kollegor och deltog i föreläsningar och gudstjänster. Den 
nya biskopen påminde oss om att ”Kristus förkunnar vi” i 
allt vårt arbete.

Dopet är vägen in i livet med Kristus därför vi vill under-
lätta möjligheten till dop. S.k. drop in-dop har hållits under 
året och en möjlighet att boka dop på nätet gör nu att en 
tredjedel av de dop som bokas i våra kyrkor bokas på detta 
sätt.

Sommaren 2019 tog Uppsala pastorat huvudansvaret för det 
konfirmandläger som Uppsala stift tidigare drev på stifts-
gården Undersvik. De flesta av deltagarna är Uppsalaungdo-
mar och därför fortsätter vi som huvudansvariga också för 
lägren kommande år.

AKKA är en förkortning för arbetsklimat i Svenska kyrkan 
och utgörs av en enkät med många frågor kring arbetsmiljö. 
Vi har liksom ett flertal andra pastorat i landet genomfört 
denna undersökning och fått goda resultat som nu ska 
analyseras och utvecklas vidare.

För att möta framtiden lite bättre förberedda har kyrkoråd, 
församlingsråd och ledningsgrupper under 2019 haft sam-
lingar och samtal kring tolkningar av roller och uppgifter 
och vikten av att fatta strategiska beslut. En nödvändig 
kunskap inför fortsatta ekonomiska besparingar. Beslutet 
om i genomsnitt 5 miljoners besparing per år 2020–2024 
genomförs i varje års budgetarbete. Vi sparar men satsar 
också – kyrkorådet har beslutat om fem utvecklingsprojekt 
som på lång sikt kan bli bärkraftiga både vad gäller ekonomi 
och ett sätt att nå det långsiktiga målet som strävar mot att:

”Församlingarna i pastoratet verkar för att människor i Uppsala  
har en positiv relation och känner glädje över att tillhöra kyrkan”.

Synligt och osynligt  
i Svenska kyrkan i Uppsala

Den omvärldrapport som kyrkokansliet genomför varje år 
till stöd och hjälp för hela Svenska kyrkan speglar också 
Uppsalas situation med bl.a. ökad oro för hot och våld och 
bristande tillit till demokrati. Den kyrkliga traditionen för-
ändras samtidigt som Svenska kyrkan har ett stort förtroen-
de i samhället.  
 Under hösten 2019 presenterades statistiken som gäller 
våra fem församlingar för både förtroendevalda och led-
ningsgrupp. Detta som ett sätt för att följa upp och utvärde-
ra att vi är på rätt väg med våra verksamheter. Ett annat sätt 
är den sammanfattande årsredovisningen och verksamhets-
uppföljningen som nu presenteras på följande sidor.

Församlingarna, kansliet och begravningsverksamheten 
har redovisat hur man har uppfyllt de kortsiktiga målen för 
2019. Det är svårt att göra rättvisa åt all den verksamhet som 
bedrivs men vi hoppas att läsningen av detta dokument både 
ger en överblick över hela pastoratet och visar på delar i 
församlingarna som lockar till besök.

Tillsammans för Livet – möte mellan Gud och människor i 
Uppsala – så har vi velat förkunna Kristus under 2019.

AnnicA AnderbrAnt, kyrkoherde och domprost
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Gudstjänster och kyrkliga handlingar

6 
-29 127 000
verksamhetsbudget 2019

långsiktigt mål
Gudstjänsten är en mötesplats mellan Gud och människor. Vi ska fira olika typer av gudstjänster på olika tider med målet att flera 

människor ska bli gudstjänstfirare. Huvudgudstjänst ska som regel firas varje söndag i alla församlingar. Domkyrkans gudstjänster ska 

spegla uppdraget att vara rikshelgedom, stiftskyrka och alla Uppsalabors kyrka. Pastoratet ska utarbeta en långsiktig strategi för att 

inbjuda odöpta i alla åldrar till dopgudstjänst. Alla antecknade samt odöpta medlemmar ska få en inbjudan till dop under de kommande 

fyra åren.

kortsiktiga mål
• Ha ett varierat utbud av gudstjänster utspritt över hela veckan 

• Öka delaktigheten för fler unga volontärer i gudstjänsterna

• Underlätta för barnfamiljer att kunna fira söndagens gudstjänst 

• Prioritera planering, genomförande och uppföljning av de kyrkliga handlingarna 

• Beakta miljö- och hållbarhetsfrågor i alla gudstjänster och kyrkliga handlingar  

Gudstjänster och kyrkliga handlingar



     

Gudstjänster och kyrkliga handlingar

  7
-29 127 000 -29 287 000

verksamhetsutfall 2019
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Ha ett varierat utbud av gudstjänster 
utspritt över hela veckan 

domkyrkoförsamlingen
Domkyrkoförsamlingen firar gudstjänster, andakter och 
kyrkliga handlingar med varierande omfattning och inne-
håll varje dag i veckan med tyngdpunkten på söndagen då vi 
firar gudstjänster kl 8.30, 11, 16 och 18 samt 20 sommartid. 
Såväl församlingens egna som externa körer och musiker 
medverkar i ett stort antal gudstjänster. Gudstjänsterna och 
andakterna äger rum i våra fyra kyrkor, men också på bland 
annat äldreboenden och sjukhus. I domkyrkan sker varje år 
ett antal gudstjänster i samarbete med nationell nivå, stift 
och andra kyrkliga organisationer. I Almtunakyrkan firas 
finskspråkiga gudstjänster varannan söndag och i domkyr-
kan arrangeras varje månad en gudstjänst på engelska.

gamla uppsala församling
Gamla Uppsala församling har under år 2019 firat guds-
tjänster i olika former under hela veckan. Varje söndag firas 
fyra ordinarie gudstjänster (Kl 9.30 och 11.15 Morgonguds-
tjänst/morgonmässa resp Högmässa/gudstjänst i Lötenkyr-
kan, kl 10 Högmässa/mässa med små och stora/funkaguds-
tjänster  i Tunabergskyrkan och kl 17 Mässa i Gamla U-a 
kyrka. Veckomässor firas tis kl 18.30 i Tunabergskyrkan 
och ons kl 9.40 i Lötenkyrkan. Utöver dessa firas också 
vardagsgudstjänster flera gånger per termin, gudstjänster 
på swahili en gång/mån, på teckenspråk en gång/mån och 
andakter på äldreboenden. Gudstjänsterna i Lötenkyrkan 
tolkas till engelska. Tillsammans med Österledskyrkan firas 
ekumeniska gudstjänster.

gottsunda församling
Har genomförts i Gottsunda församling i söndagliga guds-
tjänster på olika tider: kl. 11 i Gottsunda, kl. 15 i Sunnersta 
och 19:30 (en gång i månaden) i Gode herdens kapell. 
Gudstjänsterna är varierade genom olika karaktär i respek-
tive kyrka. Varje vecka firas kvällsmässa på torsdagar kl. 
18 i Gottsunda kyrka. I samband med längre personalmöte 
(ungefär var tredje vecka) firas morgonmässa på onsdagar. I 
Sunnersta kyrka firas gudstjänst utan nattvard ungefär var 
tredje vecka. Gudstjänsterna följer en igenkännbar grund-
rytm och får samtidigt olika karaktär beroende på kyrkoåret 
eller deltagande av någon av församlingens körer eller andra 
teman.

helga trefaldighets församling
Helga Trefaldighets församling har ett rikt gudstjänstliv 
med stort deltagande. Söndagens huvudgudstjänst är navet 
i alla våra tre kyrkor och firas som Högmässa, Mässa, Mässa 
med små och stora eller Gudstjänst med små och stora. Un-
der veckan firas veckomässor i olika former, främst i Helga 
Trefaldighets kyrka och Eriksbergskyrkan. Kommer därtill 
utlysta bönegudstjänster under veckan samt ett stort antal 
kyrkliga handlingar.

vaksala församling
Vaksala församling har ett varierat gudstjänstliv utspritt 
på flera tillfällen under veckan. Församlingens tre kyrkor 
har olika karaktär både i arkitektur och församling vilket 
påverkar vilken gudstjänstform som firas. I Vaksala kyrka 
firas söndaglig gudstjänst i form av högmässa kl 11 samt en 
gång i månaden under terminerna och varje söndag i juli 
musikgudstjänst kl 18, I Årsta kyrka eftersträvas en enklare 
gudstjänstform som även präglas av kyrkans ekumeniska 
historia och att Årsta är centrum för församlingens barn 
och familjeverksamhet. Söndagsgudstjänst, söndagsmässa, 
familjegudstjänst/mässa eller temamässa firas i Årsta kl 11, 
Salabacke är centrum för Sinnesro och för ungdomsarbetet. 
I området finns många ensamboende och det diakonala 
anslaget är starkt.  Salabackemässa, familjegudstjänst eller 
musikgudstjänst firas i Salabackekyrkan kl 16 och följs av 
samkväm över en lättare måltid. Varannan söndag kl 16 firas 
finskspråkig gudstjänst i Almtunakyrkan. 
Första fredagen i månaden kl 18 firas Sinnesrogudstjänst i 
Salabackekyrkan. 
Veckomässor firas i Årstakyrkan torsdagar kl 18 och i 
Salabackekyrkan (Mässa med musik) onsdagar kl 18 under 
terminerna. 
Varje torsdag firas gudstjänst på minst ett av församlingens 
äldreboenden.
En gång i månaden firas vardagsgudstjänst på dagtid i någon 
av församlingens öppna förskolegrupper.
Till detta kommer andakter vid samlingar i församlingens 
verksamheter.
Under storhelger firas flera gudstjänster i församlingens 
kyrkor vid olika tider. Två exempel på detta är julafton som 
firas med familjegudstjänst kl 11, musikgudstjänst kl 17 samt 
midnattsmässa kl 23.30 och långfredagen som öppnas med 
korsandakt i Salabackekyrkan kl 9, traditionell Långfredags-
gudstjänst i Vaksala kl 11, Musikgudstjänst ”Jesu sju ord på 
korset” i Årsta kl 15 samt andakt vid graven kl 18 i Vaksalas 
Minneslund. 



     

Gudstjänster och kyrkliga handlingar8 

Öka delaktigheten för fler  
unga volontärer i gudstjänsterna 

domkyrkoförsamlingen
Barn och ungdomar medverkar regelbundet i församlingens 
gudstjänstliv, inte minst som körsångare, men också genom 
andra uppgifter som att delta i procession, läsa bibeltexter, 
be förbön, ta upp kollekt och som solister i liturgisk sång. 
Eftersom detta sker kontinuerligt och på ett medvetet sätt 
har inte någon särskild satsning gjorts på att ytterligare öka 
denna form av delaktighet. 

gamla uppsala församling
Fler unga volontärer har blivit delaktiga i församlingens 
gudstjänster, främst i Taizemässorna i Tunabergskyr-
kan (exempelvis som kyrkvärdar och nattvardsutdelare). 
Delaktigheten finns också i mässans efterföljande samtals-
grupper. I Lötenkyrkan är många unga volontärer delaktiga 
i gudstjänsterna, exempelvis som ljudskötare, förebedjare, 
musiker och gudstjänstledare.

gottsunda församling
Har genomförts i framförallt Gottsunda kyrka med unga 
volontärer som medhjälpare i gudstjänstfirandet, i t.ex. litur-
gisk sång, nattvardens utdelande, förbön och före och efter 
gudstjänsten.

helga trefaldighets församling
Detta mål har genomförts genom att församlingen aktivt 
arbetar för att unga ska hitta till och kunna medverka i våra 
gudstjänster. I Helga Trefaldighets kyrka finns t.ex. många 
unga volontärer i samband med söndagens huvudgudstjänst. 
Dessa medverkar bland annat som ministranter i högmäs-
san, som förebedjare, som korsbärare och sådant. Även 
volontärmedverkan vid kyrkkaffet samt andra uppgifter 
i kyrkorum och församlingssal. I Eriksbergskyrkan har 
antalet unga volontärer knutna till ungdomsgruppen ökat 
under året. Dessa har olika uppgifter i kyrkan, bland annat i 
samband med gudstjänstlivet.

vaksala församling
Målet har delvis genomförts. Det är främst genom musik-
verksamhet som församlingen satsat på att öka delaktighe-
ten för fler unga volontärer i gudstjänsterna. Främst har det-
ta skett genom att möjliggöra musik- och sångmedverkan 
i gudstjänster. Genom barn- och ungdomsverksamhet har 
unga också erbjudits delaktighet i gudstjänstfirandet på ett 
lustfyllt sätt. Den finskspråkiga församlingsgruppens am-
bition att satsa på fler ungdomar i gudstjänster och annan 
verksamhet gick inte att helt genomföra då personalstyrkan 
minskade under året. De krafter som fanns togs dock väl 
tillvara och medverkade t ex under det stora arrangemanget 
Finska Körfestivalen (samling av finska körer som är statio-
nära utanför Finland) som 2019 gick av stapeln i Uppsala.

Underlätta för barnfamiljer att kunna 
fira söndagens gudstjänst

domkyrkoförsamlingen
Gudstjänster med små och stora arrangeras omkring en 
söndag kl 11 i månaden under terminstid i Vindhemskyrkan 
och S:t Pers kyrka, där den nystartade minikören ytterli-
gare bidrar till barnfamiljers deltagande. I domkyrkan firas 
Barnens kyrka en fredagsförmiddag i månaden med barn 
i åldrarna 0-6 år och evensong/aftonsång en-två gånger i 
månaden. Söndagsskolan i S:t Pers kyrka har under året 
haft rekryteringsproblem och har därför minskat antalet 
söndagar då sådan har kunnat äga rum. Samtidigt har en 
helt ny söndagsskola startats i Vindhemskyrkan, där det nu 
finns sådan verksamhet samtliga söndagar då det inte är 
gudstjänst med små och stora. Där har också barnbordet i 
kyrkorummet fått en bättre placering.

gamla uppsala församling
I Tunabergskyrkan firas varannan söndag mässa med små 
och stora med en form som underlättar för barnfamiljer. Ef-
ter dessa mässor serveras enkel lunch. Konceptet Gud&mat 
(vardagsgudstjänst med efterföljande måltid) har visat sig 
lyckat med många deltagare. I Lötenkyrkan hålls varje sön-
dag söndagsskola för två olika åldersgrupper i samband med 
morgonmässan/morgongudstjänsten. Samtliga kyrkorum 
är anpassade för att välkomna barnfamiljer, t ex genom 
barnens altarskåp och lekhörnor.

gottsunda församling
Har genomförts genom utbyggnad under året i Gottsunda 
med antingen söndagsskola fler söndagar, eller ”Mässa/
Gudstjänst med små och stora” som är en gudstjänst med 
fokus med/för barn. Till barnfokus hör även delaktighet av 
församlingens barnkörer. Kommunikationen om guds-
tjänstfirandet för alla åldrar har förstärkts genom sociala 
media, inte minst lokala Facebookgrupper, och lokalmedia i 
närområdet.

helga trefaldighets församling
Målet är uppfyllt genom att församlingen i alla tre kyrkor 
har ett barnbord där barn och föräldrar kan samlas till 
aktiviteter såsom pyssel och teckning. Vid varje huvudguds-
tjänst finns ett moment med ett särskilt tilltal till barnen. I 
Helga Trefaldighets kyrka inbjuds till Barnens stund med 
presentation av veckans pyssel. I Eriksbergskyrkan och Sta 
Maria kyrka inbjuds till söndagsskola när det firas Högmäs-
sa respektive Mässa. I dessa kyrkor firas också Mässa eller 
Gudstjänst med små och stora regelbundet under terminer-
na.
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vaksala församling
Vaksala församling har fortsatt sitt arbete med att underlätta 
för barnfamiljer att fira söndagens gudstjänst genom att 
fortsätta att erbjuda lunch eller kvällsmat i samband med 
familjegudstjänst/mässa, genom att i ”vanlig” söndaglig 
gudstjänst erbjuda lekpåsar och en miljö där barnet kan röra 
sig fritt. I Årstakyrkan har under året Barnens ljus införts. 
Ljuset tänds i början av gudstjänsten för världens barn.

Prioritera planering, genomförande och 
uppföljning av de kyrkliga handlingarna 

domkyrkoförsamlingen
Församlingens personal bedriver ett kontinuerligt arbete 
med att försöka hålla en god kvalitet på kyrkliga handlingar, 
som både följer kyrkans ordning och är lyhörd för männ-
iskors önskemål och behov. Ett konkret exempel på detta 
är kollegial handledning, där prästerna vid ett tillfälle per år 
deltar i varandras gudstjänster och kyrkliga handlingar och 
ger respons på hur kollegorna gestaltar dem. Samtal och in-
formation om dop sker kontinuerligt i församlingens öppna 
förskolor och dopfamiljer bjuds en gång per termin in till ett 
gemensamt dopkalas som uppföljning. 

gamla uppsala församling
De kyrkliga handlingarna är högt prioriterade i Gamla Upp-
sala församling genom att vi erbjuder många tider för dop, 
vigslar, begravningar och gravsättningar. Kompetenta och 
erfarna präster, musiker och vaktmästare säkerställer att de 
genomförs på ett gott sätt.

gottsunda församling
Har genomförts genom att De kyrkliga handlingarna är 
prioriterade för präster, musiker och vaktmästare. Variation 
av tider finns tillgängliga i kyrkor och kapell. Präster före-
slår alltid samtal före en kyrklig handling, och nästan alltid 
genomförs ett personligt möte med familjen/de anhöriga 
innan en kyrklig handling. Prästen föreslår alltid att hen kan 
komma hem till de anhöriga, för att möjliggöra att samtal 
kan ske i trygg miljö. Inbjudan för anhöriga till avliden: till 
tacksägelse vid söndagens gudstjänster. Tillräckligt med tid 
finns avsatt för berörd personal för förberedelser, genom-
förande och uppföljning. 
Präst och diakon i församlingen var samtalsledare för sorge-
grupp som genomfördes i Sunnersta kyrka. Präster, diakon-
er och musiker har under året haft fördjupning om dopet, 
präster även om biskopsbrevet ”De kyrkliga handlingarna i 
en mångreligiös kontext” och flera medarbetare har deltagit 
i konferens i november om ”Dop och mångkulturella 
församlingar” inom mångkulturella församlingsnätverket 
FBHO (Framtiden bor hos oss). 
Samtidigt kan konstateras att familjers vilja att döpa sina 
barn följer socioekonomiska parametrar, det är företrä-
desvis medelklassfamiljer som i De kyrkliga handlingarna 
relaterar till Svenska kyrkan varför betydligt mer strategiskt 
arbete krävs för att nå andra familjer, vilket inte minst gäller 
i Gottsunda församling. En viktig fråga gäller att fördjupa 
samarbetet med den egna heltidsförskolan (Kyrkklockan) 
liksom andra förskolor. Konfirmandarbete sker i samverkan 
i pastoratet och årets konfirmander bjuds in till välkomst-
kväll i Gottsunda kyrka.
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helga trefaldighets församling
I Helga Trefaldighets församling firas ett stort antal begrav-
ningsgudstjänster, dopgudstjänster och vigselgudstjänster. 
Främst i Helga Trefaldighets kyrka, men även regelbundet 
i Eriksbergskyrkan och i mindre utsträckning i Sta Maria 
kyrka. Under året har tider för kyrkliga handlingar setts 
över och en del justeringar gjorts. Samverkan sker nume-
ra med övriga församlingar, främst domkyrko, avseende 
personalbemanning, för att kunna erbjuda tider så bra som 
möjligt. Konfirmationsgudstjänsterna planeras i samverkan 
med övriga församlingar.

vaksala församling
I Vaksala församling har arbetet med utveckling och upp-
rätthållallande av den lokala dopseden fortsatt bland annat 
genom att möjligheten till dopkollekt nu etablerats. Familjen 
väljer mellan två kollektändamål och kollekt tas upp vid 
utgången. Detta ger de församlade en chans att bidra till 
bättre livsmöjligheter för världens barn, vilket uppskattas. I 
samband med dopsamtalet berättas även om möjligheten till 
vigsel. Uppföljning av dop sker främst genom församlingens 
barn- och familjearbete. Vi är inte nöjda med graden grad av 
uppföljningen av begravningar genom kontakt med efterle-
vande partner och arbetar vidare med att vidga möjligheter 
för detta i prästtjänsterna. Inbjudningar till sorgegrupp och 
tillhandahållande av ledare för dessa grupper sker enligt 
plan. I församlingen finns en drivkraft att ta ansvar för ska-
pelsen och solidariskt gudstjänstfirande tillämpas. Möjlighe-
ten för detta har underlättats mycket genom goda rutiner på 
vår gemensamma inköpsavdelning. Den finskspråkiga guds-
tjänstgruppens arbete med att nå ut längre med informatio-
nen om möjligheten att fira kyrkliga handling på finska har 
inte genomförts på grund personaförändringar. 

Beakta miljö- och hållbarhetsfrågor  
i alla gudstjänster och kyrkliga handlingar 

domkyrkoförsamlingen
Församlingens miljögrupp följer kontinuerligt upp pasto-
ratets arbete med och riktlinjer för miljö- och hållbarhets-
frågor och beaktar då också de aspekter som är relevanta 
vid gudstjänster och kyrkliga handlingar. Sedan tidigare 
tillämpas principer om solidariskt nattvardsbord i våra 
gudstjänster. Under året har ett skåp med försäljning av 
rättvisemärkta produkter till placerats i Vindhemskyrkan 
som ett konkret exempel på hur dessa aspekter påverkar 
arbetet.

gamla uppsala församling
Miljö- och hållbarhetsfrågor har lyfts fram på ett särskilt 
sätt i samband med våra ekumeniska gudstjänster och vid 
en av våra bönestationer i Gamla Uppsala kyrka. Solidariska 
altarbord och vegetariska måltider i samband med guds-
tjänster är exempel på praktiska åtgärder.

gottsunda församling
Har genomförts genom att inköp av blommor, ljus, oblater 
och druvjuice sker enligt gemensamma riktlinjer i pastoratet 
som beaktar miljö- och hållbarhet. Kyrkkaffet är fairtrade/ 
hembakat. För social hållbarhet följs alla söndagens guds-
tjänster av kyrkkaffe och varje torsdag vår och höst erbjuds 
enkel kvällsmat före kvällsmässan. 
Ett annat konkret exempel på social hållbarhet är julafto-
nens gudstjänst för alla åldrar i Gottsunda kyrka kl. 11 som 
följs av Jul i gemenskap. Församlingen har ändamålsenliga 
lokaler i både Gottsunda och Sunnersta vid De kyrkliga 
handlingarna för eventuell minnesstund eller t.ex. dopfika. 

helga trefaldighets församling
Målet är prioriterat och uppfylls kontinuerligt genom att vi 
i alla inköp så långt det är möjligt använder oss av fair trade 
samt ekologiska och närproducerade produkter.
Ekologiskt nattvardsvin, såväl alkoholhaltigt som avalkoho-
liserat används. Altarblommorna är närodlade och/eller fair 
trade i de allra flesta fall.
I samband med kyrkkaffen är förtäringen vegetarisk samt så 
långt det är möjligt ekologisk och närproducerad.

vaksala församling
I både Vaksala församling och den finskspråkiga gudstjänst-
gruppen finns en medvetenhet om miljö- och hållbarhets-
frågor vilket påverkar vilka varor som inhandlas och vad 
som serveras vid samlingar. I Vaksala församling bevakas 
detta främst genom inköpsrutiner som bl a innebär att det 
främst är särskilt utsedda inköpare på de olika verksamhets-
platserna som sköter beställning av matvaror.
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Universitetskyrkan /  
Gudstjänster och kyrkliga handlingar

helga trefaldighets församling
Våra gudstjänster är ekumeniska och har olika karaktär. 
Genom att fira Stilla mässa, hålla taizébön, fira regnbågs-
mässa och gospelmässa, alla med inkluderande språk och 
lättillgänglig ordning har vi uppfyllt våra mål. 
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långsiktigt mål
Kristen undervisning är ett växande på dopets grund som börjar med barnen och fortsätter livet igenom. I alla strategiska beslut av 

långsiktig karaktär ska barnkonsekvensanalys genomföras.

Pastoratet ska öppna fler förskolor med kristen profil på läroplanens värdegrund. Pastoratet ska utveckla konceptet för den öppna 

förskolan med mål att inbjuda föräldrar till samtal om ”Dela tro dela liv”.

Verksamheten med att möta skolklasser ska utvecklas i hela pastoratet med en strategi hur alla elever nås av en kontakt med Svenska 

kyrkan under de kommande tre åren. Unga vuxna, 20-30 år är den enskilt största åldersgruppen i Uppsala. En omprioritering av resur-

ser ska ske för att möjliggöra fler mötesplatser för unga vuxna.

kortsiktiga mål
• I den verksamhet vi erbjuder barn också inbjuda deras föräldrar till en introduktion eller en fördjupning i den kristna tron

• I allt ungdomsarbete erbjuda en fördjupad kunskap om vad det innebär att vara kristen

• Utarbeta en strategi för kristen undervisning för vuxna 

• I den enskilda själavården ge människor möjlighet att reflektera över sitt eget liv i förhållande till den kristna tron 

• Med utgångspunkt i kristen tro ta ansvar för miljö och hållbar utveckling i alla verksamheter  

Undervisning / lärande

-21 280 000
verksamhetsbudget 2019
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-21 280 000 -19 124 000
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I den verksamhet vi erbjuder barn också 
inbjuda deras föräldrar till en introduktion 
eller en fördjupning i den kristna tron 

domkyrkoförsamlingen
Församlingens förskolor har haft som mål att bjuda in 
föräldrar till en kväll om att dela tro och dela liv, men orga-
nisatoriska svårigheter har gjort att det inte har genomförts. 
Konfirmandarbetslaget bedriver ett kontinuerligt arbete 
med att nå föräldrar och deras ungdomar med möjligheten 
till konfirmation, däribland årliga konfirmandevent i maj 
och augusti. Under året bjöds också föräldrarna in till sam-
talsgrupp och prova på-dag, men antalet anmälda var tyvärr 
för få för att något av detta skulle genomföras. Konfirmand-
arbetslaget har också fördjupat sin kunskap om förutsätt-
ningarna för ett bra konfirmandarbete genom att medverka 
i en nordisk konfirmandledarkonferens som arrangerades i 
Uppsala. 

gamla uppsala församling
Föräldrar inbjuds kontinuerligt till församlingens gudstjäns-
ter och samtalsgrupper.

gottsunda församling
Har genomförts genom att i församlingen varje vecka inbju-
da till fördjupning om kristen tro i form av Öppen upptäck-
argrupp, samtal inför söndagens bibeltexter och från hösten 
2019 ”Tro & Existens” - samtal om livsfrågor med inbjuden 
gäst.

helga trefaldighets församling
I församlingen har vi Öppen förskola. Där möter vi föräld-
rar som får del av det kristna budskapet på olika sätt, dels 
genom samlingar men också genom personliga möten. På 
pastoratsnivå samverkar vi med övriga församlingar då 
medarbetare inom konfirmand- och ungdomsverkamheten 
regelbundet samlas till överläggning och planering. På pas-
toratsnivå arbetas med att erbjuda fördjupning för föräldrar.

vaksala församling
Vi har delvis lyckats nå föräldrar vid föräldrarmöten och i 
våra inbjudningar till det som församlingen erbjuder i form 
av vuxenundervisning. Vi erbjuder också kvällsaktiviteter 
utifrån olika teman under namnet Vardagskraft i Årsta-
kyrkan. Alla aktiviteter som erbjuds där siktar på andlig 
fördjupning. Vi upplever att det finns ett problem då barnen 
har upplevelser i samband med vår verksamhet och inte kan 
tala med sina föräldrar om dessa då många vuxna saknar 
språk för andliga frågor. Under året har tankar om ytterliga-
re verksamhet där hela familjen deltar vuxit fram. Vi hoppas 
kunna utveckla detta under kommande år. Den finsksprå-
kiga gudstjänstgruppen har under året valt att lägga sina 
musikverksamheter för barnen på söndagar i samband med 
gudstjänsten och på det sättet givit föräldrarna en möjlighet 
att bli introducerad till och att fördjupa sina kunskaper om 
kristen tro.
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I allt ungdomsarbete erbjuda  
en fördjupad kunskap om vad det innebär 
att vara kristen 

domkyrkoförsamlingen
Församlingen har i samarbete med övriga pastoratet och 
Danmark Funbo församling bjudit in till ett stort antal kon-
firmandgrupper, däribland det sommarläger på Undersviks 
stiftsgård som tidigare arrangerades av stiftskansliet. Flera 
av dessa grupper har sedan också mötts till återträffar och 
många ungdomar har därefter genomgått ledarutbildning.

gamla uppsala församling
Samtliga ungdomsgrupper i Gamla Uppsala församling har 
undervisning som en självklar del av verksamheten. Under-
visningen anpassas efter deltagarnas förutsättningar, exem-
pelvis i gruppen för ungdomar med funktionsvariationer.

gottsunda församling
Har genomförts genom ungdomsgruppen som träffas på fre-
dagskvällar och har olika former av fördjupning. 

helga trefaldighets församling
Ungdomsarbetet är prioriterat och främst lokaliserat till 
Eriksbergskyrkan. Där har under året skett en stor satsning 
för att få nya unga ledare och volontärer i verksamheten. 
Fördjupning sker kontinuerligt genom samtal i de olika 
grupperna. På tisdagskvällarna är det en ungdomsmäs-
sa med ett särskilt tema, med möjlighet till efterföljande 
samtal.

vaksala församling
Vaksala erbjuder sju sammanhang för ungdomar att för-
djupa sina kunskaper om vad det innebär att vara kristen 
utifrån olika nivåer. I Fredagsfeeling får tweenisarna (12-13 
år) under lättare former samtala om vad det är att var männ-
iska. I konfirmandgrupper är undervisningen en självklar-
het. Våra unga ledare utvecklar sin tro och är en inspiration 
för konfirmanderna. I Ungdomsgruppen sker ytterligare 
fördjupning baserat på den individuella mognaden. I Mässa 
med musik  i samband med konfirmand och ungdomsverk-
samhet är predikan anpassad efter ungdomarnas uttrycks-
sätt. Efter mässan  har möjligheten funnits för unga vuxna 
att samtala med varandra och ungdomsprästen om aktuella 
livsfrågor och kristen tro. Tyvärr har den möjligheten varit 
dåligt utnyttjad. I den finskspråkiga församlingsgruppen 
har en musik- och sånggrupp med ungdomar samlats under 
året.

Utarbeta en strategi  
för kristen undervisning för vuxna

domkyrkoförsamlingen
Församlingen har ett kontinuerligt arbete med kristen un-
dervisning av äldre ungdomar och vuxna. Ett ökande antal 
gymnasieungdomar deltar i domkyrkans visningsverksam-
het och församlingen har också arrangerat en gymnasie-
konfirmandgrupp. Klubb Rut, som riktas till åldersgruppen 
18-30 år, har bjudit in till samtalsgrupp, föreläsning och 
retreat. Vi har under året bjudit in till två samtalsgrup-
per om kristen tro för vuxna, med möjlighet till dop och 
konfirmation, med vardera omkring 20 deltagare. Den ena i 
Almtunakyrkan och den andra i Katedralkaféet. 

gamla uppsala församling
I Gamla Uppsala församling bedrivs undervisning för vuxna 
i flera former, med en medvetenhet om att undervisningen 
ska kunna passa olika grupper med olika förutsättningar 
(t ex språk). I Lötenkyrkan finns Alphakurser, ett tiotal 
bibelgrupper och en samtalsgrupp om kristen tro på lätt 
svenska för kvinnor. I Tunabergskyrkan och Gamla Uppsala 
kyrka finns också samtalsgrupper som träffas regelbundet. 
Även diakonala mötesplatser, t ex Torsdagscaféet, har inslag 
av undervisning.

gottsunda församling
Har framförallt genomförts genom det som redovisas ovan, 
fråga 1. Dock kan även här konstateras att mer arbete och 
fördjupade strategier krävs för att nå andra sammanhang än 
medelklassen.

helga trefaldighets församling
I församlingen erbjuds undervisning för vuxna i flera sam-
manhang utifrån en målsättning att nå många åldrar.
I Helga Trefaldigets kyrka bedrivs regelbundet samtals-
kvällar och bokcirklar på onsdagar efter Stilla mässan. 
Regnbågskvällar och andra samtals-och utbildningstillfällen 
ordnas regelbundet för unga vuxna av Universitetskyrkan. I 
Eriksbergskyrkan inbjuds varje vecka till teologiskt samtal 
kring veckans tema och texter efter Torsdagsmässan. Initi-
ativ har tagits till ett nätverk för att tillsammans med stiftet 
och andra församlingar utarbeta en modell för undervisning 
av vuxna.
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vaksala församling
I Vaksalas strategi för kristen undervisning för vuxna har 
ingått att upparbeta olika nivåer och sammanhang som ger 
vuxna en möjlighet att växa i kristen tro. Gruppen ”Måla 
och Tro” samlar daglediga på andra våningen i Vaksala 
Prästgård och övar sig i olika skapande tekniker under 
samtal om tro och liv. Även i Vardagskraft på kvällstid i 
Årsta utmanas deltagarna i skapande och tro. I Salabacke 
tog samtalet sitt avstamp i ”12 steg för hopplösa”.  Det fanns 
även en ambition om att erbjuda föreläsningar både i Vaksa-
la och i Salabacke, de senare gällande ”Berörd av beroende”, 
men detta mål fick stå tillbaka på grund av personalsitua-
tionen. Planer lades för kommande bibelstudiegrupp och 
ytterligare lågtröskelverksamhet för samtal om kristen tro. 
Den finskspråkiga församlingsgruppen har på grund av 
personalsituationen inte haft möjlighet att erbjuda särskilda 
gruppsamtal, men har istället valt att arbetat genom den 
enskilda själavården.

I den enskilda själavården ge människor 
möjlighet att reflektera över sitt eget liv i 
förhållande till den kristna tron

domkyrkoförsamlingen
I domkyrkan och på Diakonins hus finns varje vardag 
möjlighet till spontana enskilda själavårdsamtal, utöver de 
förbokade samtal som också ges av diakoner och präster.

gamla uppsala församling
Samtliga präster och diakoner bedriver enskild själavård.

gottsunda församling
Detta har genomförts genom att alla präster och diakoner 
har återkommande samtal med enskilda.

helga trefaldighets församling
Målet får anses uppfyllt genom att prästerna och diakoner-
na i Helga Trefaldighets har många, regelbundna enskilda 
samtal. Det är en allmän känsla och rent konkret utifrån 
samtalstillfällen att behovet har ökat under senare tid. Bikt 
erbjuds också i flera fall under året. De enskilda samtalen 
kan förvisso vara av olika karaktär, men trosfrågor och 
själavård utgör en stor del, och möjligheten till att boka 
samtal med präst är något som prioriteras.

vaksala församling
I enskilda samtal med präster och diakoner ges människor 
möjlighet att reflektera över sitt eget liv i förhållande till den 
kristna tron i såväl den finskspråkiga som den svensksprå-
kiga verksamheten. I Vaksala församling har vi särskilt lagt 
oss an om att möta ungdomar, och inte minst ensamkom-
mande, i enskild själavård.
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Med utgångspunkt i kristen tro  
ta ansvar för miljö och hållbar utveckling  
i alla verksamheter

gamla uppsala församling
I Gamla Uppsala församling hålls miljö- och hållbarhetsfrå-
gor levande i alla verksamheter, både genom reflektion och 
bön och genom praktisk handling.

gottsunda församling
Detta har skett inte minst genom förkunnelsen i församling-
ens gudstjänster, i diakonin liksom i öppen verksamhet och 
i grupper.

helga trefaldighets församling
Målet är prioriterat och uppfylls kontinuerligt genom att vi 
i alla inköp så långt det är möjligt använder oss av fair trade 
samt ekologiska och närproducerade produkter
Större delen av den förtäring som sker vid medarbetarsam-
lingar, gruppsamlingar och fortbildning i våra lokaler är så 
längt det är möjligt ekologisk och vegetarisk. Vi har också 
haft särskilda teman och utbildningstillfällen under året i 
samband med kyrkkaffen då hållbarhetsfrågor uppmärk-
sammats,

vaksala församling
I de flesta av Vaksala församlings verksamheter har samtal 
och aktiviteter som relaterar till ansvarstagande för miljö 
och hållbar utveckling skett. I grupper, En särskild aktivitet 
har varit vår Globalvecka till vilken skolor bjuds in till ett 
interaktivt spel kring något aktuellt land eller viktig fråga. 
Under 2019 gick ”resan” passande nog Brasilien och barnen 
fick möta både ett korrupt politiskt system och de följder 
det har för de mänskliga rättigheterna och en representant 
för urbefolkningen i Amazonas.

Universitetskyrkan / 
Undervisning / lärande

helga trefaldighets församling
Utifrån vår kristna värdegrund och människosyn utbildar 
vi studenter aktiva vid kårer, nationer och föreningar i nor-
mer, värderingar, krishantering, ledarskap, kommunikation 
och gruppdynamik. Det blir tillfällen då de uppmuntras att 
reflektera över sin egen och gruppens roll. 
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långsiktigt mål
Diakoni är den kristna församlingens livsstil och alla döptas uppgift. 

Diakonal verksamhet ska svara mot de mest utsattas behov.

Pastoratets diakoni ska ske genom de åtta spåren. Samverkan ska ske med Uppsala kommun, Uppsala Stadsmission, andra kyrkor och 

goda krafter i samhället. Svenska kyrkan i Uppsala ska verka för öppnandet av en rådgivningsbyrå för asylsökande och flyktingar.

En samordning och gemensam strategi för volontäruppdrag i församlingarna kan utgå ifrån Diakonins hus.

kortsiktiga mål
• Ge fler människor tillfälle till samtal med mål att tillvarata sina egna resurser och rättigheter

• Fördjupa och utveckla olika mötesplatser som ger sammanhang och gemenskap

• Vara en profetisk röst och utveckla samarbete och relation till kommun och andra myndigheter  

• Öka antalet volontärer

• Starta några ”gröna” verksamheter

Diakonal verksamhet

-17 205 000
verksamhetsbudget 2019
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Ge fler människor tillfälle till samtal med 
mål att tillvarata sina egna resurser och 
rättigheter 

domkyrkoförsamlingen
Vi arrangerar kontinuerligt sorgegrupper, däribland ze-
bragrupper, som särskilt riktas till barn och deras familjer. 
I våra öppna förskolor finns så kallade bordspratare, det vill 
säga små skyltar med frågor kring aktuella livsfrågor som 
kan stimulera till samtal kring fikabordet. Sjukhuskyrkan 
bedriver dagligen ett arbete med beredskap, krisstöd och 
fortbildningsinsatser, med öppenhet för de frågor om liv, 
existens och tro som människor vill dela med någon. 

gamla uppsala församling
I församlingen finns möjlighet till både enskilda samtal och 
samtal i grupp. Samtalen rustar och stöttar den enskilda 
människan i den livssituation hon befinner sig i. Ett exempel 
är de många samtal som förs i anslutning till vårt språkcafé 
i Lötenkyrkan dit många i utsatta situationer söker sig. Till 
språkcaféet finns en diakon knuten, men även många ideella 
som fungerar som samtalspartners.

gottsunda församling
Genomförs både av ideella medarbetare och av anställda 
medarbetare i församlingen, med lyhördhet för personens 
förhållanden. Under året har alltmer dialog förts med sam-
hällsföreträdare och föreningar i lokalsamhället. Regelbun-
denhet, stabil medarbetargrupp, bra teamarbete i personalen 
har medverkat till uppfyllelse av mål. 

helga trefaldighets församling
Målet är uppfyllt genom att diakonerna i Helga Trefaldig-
hets församling erbjuder många samtal, såväl i grupp i den 
öppna verksamheten som enskilda.
De sistnämnda kan vara av olika karaktär, ibland mer 
själavårdande men också stödjande med fokus på den egna 
personens möjligheter och dagliga situation. Förutom de 
samtal som erbjuds vid kyrkorna och nära den dagliga verk-
samheten finns diakon från Helga Trefaldighet regelbundet 
som resurs vid Diakonins hus.

vaksala församling
I Vaksala har många mött främst våra diakoner (både 
svensktalande och finsktalande) i stödsamtal. Ett annat ex-
empel är de samtal som har sin upprinnelse i vårt Språkcafé. 
Många får hjälp att upptäcka vilka möjligheter som finns för 
individen genom samtal med både kompetenta volontärer 
och präst. Familjerådgivningen erbjuder också samtal som 
upprättar människor. Under året har kön till familjerådgiv-
ningen stängts i perioder då förfrågan är mycket större än 
vad två familjerådgivare kan hinna med att möta. 

gemensam diakoni
I alla diakonala verksamheter har vi kontinuerligt arbetat 
med att stödja människor till eget ansvarstagande. Där så 
behövts har diakonerna arbetat med go-between arbete som 
syftar till att säkerställa att människor får det stöd som de 
har rätt till av olika instanser. Tyvärr har vi i dagsläget ingen 
sammanställd statistik på området.
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Fördjupa och utveckla olika mötesplatser 
som ger sammanhang och gemenskap

domkyrkoförsamlingen
Klubbverksamheten i Vindhemskyrkan ger möjlighet till 
gemenskap och meningsfulla aktiviteter för 6-9-åringar. 
Café Genomfarten ger tonåringar möjlighet till kostnadsfria 
fritidssysselsättningar i en drogfri miljö sex dagar i veckan, 
läxhjälp samt enskilda samtal med diakon. Personalen 
där arbetar också med kulturmöten och integration, med 
regelbunden kontakt med ungdomsjouren. Sommarkaféet 
och lunch i gemenskap i S:t Pers kyrka är mötesplatser för 
människor i olika åldrar med gemenskapsbefrämjande akti-
viteter och andakter i en trygg och välkomnande miljö. Ett 
annat exempel på mötesplatser är Storsjung som pedagoger 
från öppna förskolan deltar i tillsammans med personal från 
andra församlingar i kontraktet. 

gamla uppsala församling
I Gamla Uppsala församling finns ett brett utbud av 
mötesplatser med ett växande antal deltagare, exempelvis 
Torsdagscaféet i Tunaberg. De öppna mötesplatserna har 
fördjupning som ambition och deltagarna uppmuntras att 
själva, utifrån sina förutsättningar, bidra till utveckling av 
mötesplatserna.

gottsunda församling
Detta har uppnåtts på ett flertal sätt: genom gudstjänster 
och kyrkkaffen som beskrivits ovan. Att Gottsunda kyrka är 
öppen alla vardagar kl. 9-17 med personer på plats att möta 
och samtala med är också en del av måluppfyllelsen. Det har 
också skett genom särskilda grupper som finns i församling-
en såsom Kyrkträffen i Sunnersta för äldre, Språkcafé samt 
Öppet hus i Gottsunda, Ungdomsgrupp i Gottsunda, Kryp- 
och gå – Öppen förskola i Sunnersta liksom körer för olika 
åldrar. Utvecklande av kontakter och möten på äldreboen-
den i församlingens område.
Genomfört familjeläger och sommarutflykt för familjer i 
utsatthet.

helga trefaldighets församling
Målet är uppfyllt genom att öppna mötesplatser erbjuds på 
flera ställen i församlingen. Språkkafé, Öppet hus och sådant 
är verksamheter som fått ökad skjuts under året, mycket på 
grund av att diakonin organiserats på ett annat sätt med en 
arbetsledande diakon. Mot slutet av året anställdes också en 
Citydiakon som ska ha som en av sina uppgifter att utveckla 
sammanhang av öppen karaktär kring Domberget. 

vaksala församling
I Vaksala finns flera mötesplatser som ger sammanhang och 
gemenskap till deltagarna. I Salabacke finns den populära 
volontärledda verksamheten Glädjen för dagledig, Där 
finns också syförening, språkcafé och Julmys vid brasan på 
Juldagen. I Vaksala erbjuds tisdagslunch i samband med Qui 
gong och Wij-spelande, promenadgrupp sommartid, brode-
rigrupp och sommarcafé. I Årsta erbjuds Sång och Glädje en 
lördag i månaden, Öppethus varannan måndag, Vardags-
kraft på torsdagskvällar, sommarmusik på måndagar i 
juni. På alla ställen erbjuds kyrkkaffe efter gudstjänster och 
traditionella mötesplatser som julmarknader och våffelfes-
ter. På Gränbystaden finns café Ovan där och möjlighet att 
möta Gränbyprästen. I samarbete med kommunen ordnar 
den finskspråkiga verksamheten trevlig samvaro på Årsta 
Träffpunkt.

gemensam diakoni
Under 2019 har vi både utvecklat och avvecklat olika mö-
tesplatser och sammanhang. Mötesplatser som språkkaféer, 
”Lunch i gemenskap” samt Kvinnofrukostar för nyanlända 
kvinnor har förstärkts och fördjupats under året. Den öppna 
verksamheten på Diakonins hus har däremot av resursskäl 
varit tvungen att avvecklas under våren.
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Vara en profetisk röst och utveckla  
samarbete och relation till kommun  
och andra myndigheter 

domkyrkoförsamlingen
Ett särskilt ansvar för detta vilar nu på en diakon i Helga 
Trefaldighets församling för pastoratets räkning.

gamla uppsala församling
I församlingen finns ett samhällsengagemang och en vilja att 
samarbeta med andra aktörer. Skolkontakterna har under 
året utvecklats i positiv riktning (exempelvis Tunabergs-
skolan och von Bahrs skola) och kring Heidenstamstorg har 
samverkan med de lokala aktörerna ökat, vilket synliggjor-
des i samband med nysatsningen Lötenloppet i maj 2019.

gottsunda församling
Har uppnåtts genom att diakoner bistår enskilda personer 
vid ansökan om ekonomiskt stöd. Har uppnåtts genom 
fördjupade kontakter i närsamhället, genom mer utåtriktat 
arbete i Gottsunda centrum – närvaro på andra arenor 
än kyrkans egna. Temadag med samhällsföreträdare och 
ärkebiskopen ”Goda grannar” i december 2019. Kan dock 
utvecklas mer inte minst genom att t.ex. påtala behov för 
samhällsföreträdare, medverka i lokalpress. Det profetiska 
aktualiserar att ett än tydligare socioekonomiskt perspektiv 
behöver finnas.

helga trefaldighets församling
Målet uppfylls genom att kyrkorna lokalt i församlingen 
strävar efter att vara en naturlig del i samhället. Det sker 
genom deltagande i områdesgrupper, nattvandringar och 
närvaro i fritids- och skolmiljö, t.ex. i Stenhagens kultur- 
och bildningscentrum. Diakoner från Helga Trefaldighet 
medverkar också i pastoratets arbete med bistånd och 
stöd till utsatta och ekonomiskt svaga som bedrivs genom 
Diakonins hus.

vaksala församling
I enlighet med målet arbetar en av församlingens diakon-
er med att utveckla konceptet innovationshubb/Årsta 
träffpunkt.  I samband med arbetet med en omvärldsanalys 
gällande ungdomar och utsatthet i Salabacke, Årsta och 
Gränby har ungdomspedagog byggt upp nya relationer med 
andra aktörer kring ungdomar. Kontakt har även tagits med 
skolor i närområdet, inte minst med Årsta grundsärskola. 
Familjerådgivningen har god kontakt med kommunens 
familjerådgivning. I alla dessa relationer arbetar försam-
lingen utifrån kristna värderingar och i första hand för den 
utsattes rätt.

gemensam diakoni
Under året har vi liksom tidigare utvecklat och fördjupat 
våra samarbeten med olika aktörer i flera sammanhang, 
både på lokal nivå och genom de olika diakonala nätverken. 
Ett särskilt samarbete med kommunens ungdomsjour samt 
migrationsverket har med anledning av vårt Emmauspro-
jekt under hösten 2019 förstärkt våra relationer och gemen-
samma frågor inför ensamkommande utsatthet.
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Öka antalet volontärer 

domkyrkoförsamlingen
En handfull volontärer medverkar varje gång i det relativt 
nystartade lunch i gemenskap i S:t Pers kyrka varannan 
måndag. Församlingen stöttar också klädförsäljningen i S:t 
Pers kyrka, som två gånger per år samlar ett 40-tal volontä-
rer till att medverka med sin arbetsinsats.

gamla uppsala församling
I församlingen, och i synnerhet i Lötenkyrkan, finns ett stort 
ideellt engagemang. Antalet ideella är svårt att ange, men 
bedöms konstant trots att många pga ålder tvingas minska 
sitt engagemang. Kring veckomässan i Tunabergskyrkan 
och Gamlismässan i Gamla Uppsala har antalet ideella ökat 
under året.

gottsunda församling
Ja har uppnåtts dels genom att en personal har ett övergri-
pande ansvar, dels genom mer samverkan mellan medarbe-
tare.

helga trefaldighets församling
Antalet volontärer har totalt ökat i församlingen, inte minst 
på ungdomssidan och relaterat till gudstjänstverksamheten. 
Det fyller i sig en viktig diakonal funktion.
När det gäller just diakonernas egna volontärer får dock 
målet anses inte uppfyllt på grund av vakanser i personal-
styrkan och de prioriteringar som har gjorts på grund av 
dessa.

vaksala församling
I Vaksala pågår ett arbete för att människor skall upptäcka 
möjligheten att ta ansvar för sin församling på olika aktiva 
sätt. Anställda har utbildats och inspirerat varandra till ett 
förändrat förhållningssätt, från att tänka sig själva som pro-
ducenter till att istället bli möjliggörare i så hög grad som 
möjligt. Vi har tillsatt en volontärsamordnare som arbetar 
främst med att hjälpa oss att hålla oss till och utveckla den 
struktur kring volontärarbetet som vi enats om. En invente-
ring av kunskaper och erfarenheter hos befintliga volontärer 
har inletts 2019. Ett diakonalt råd bestående av anställda, 
förtroendevalda och frivilliga har börjat diskuteras utifrån 
aspekten att bygga en kultur som bygger på församlingens 
engagemang och inte är avhängigt av vem som är anställd. 
Vi har inte kunnat uppnå målet att sända fler anställda på 
kursen ”Att leda ideella” då kursen inte gavs i Uppsala stift 
2019. Den finskspråkiga verksamheten har fått ta emot nya 
volontärer under året även om inte ett aktivt sökande har 
skett då personalstyrkan varit decimerad.

gemensam diakoni
Genom arbetet med en gemensam ekumenisk besöks-
tjänstutbildning har antalet volontärer i besöksverksam-
heten ökat under året.

Starta några ”gröna” verksamheter

gamla uppsala församling
I Gamla Uppsala församling satsar vi mer på att integrera 
hållbarhetsfrågorna i befintlig verksamhet istället för att 
starta särskilda gröna verksamheter. Vi har dock haft en 
skapardag och en loppis för att uppmuntra till återanvänd-
ning. I Tunabergskyrkan har det också framförts önskemål 
om att få installera solceller på taket.

gottsunda församling
Ja genom att den öppna verksamheten Vardagsrummet i 
Gottsunda kyrka har utvecklats under året. Påbörjat arbete 
med att utveckla kyrkans innergård, med ideella medarbe-
tare.

helga trefaldighets församling
Målet får anses delvis uppfyllt genom att den bibliska träd-
gårdsgruppen i Eriksberg har fortsatt och utvecklats. Kring 
Helga Trefaldighets kyrka och prästgård har trädgården 
anpassats och utvecklats så att möjlighet till att odla potatis 
och rotfrukter finns med hjälp av volontärer. Också odling 
av altarblommor under sommarhalvåret är en möjlighet.

gemensam diakoni
En odlingsgrupp startades upp i anslutning till den öppna 
verksamheten på Diakonins hus.
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Universitetskyrkan / 
Digital verksamhet

helga trefaldighets kyrka
Vi möter många studenter i enskilda samtal, detta är en stor 
del av vår verksamhet och andelen internationella studenter 
har ökat. Vi kontaktas vid kriser och dödsfall och står till 
tjänst när vi efterfrågas av studenter och personal.  Vi sam-
mankallar Uu- och SLUstudenters krissamverkansgrupp på 
uppdrag av Uppsala universitet. Sorgegruppen återkommer 
varje termin och samlar unga vuxna, inte bara studenter. 
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långsiktigt mål
Mission är Guds sändning i världen och innefattar allt den världsvida kyrkan är och gör. Det ekumeniska arbetet i Uppsala ska utvärde-

ras och utvecklas. Samverkan på lokalnivå ska uppmuntras. Religionsdialog med företrädare för andra religioner ska ske.

Svenska kyrkans internationella arbete ska prioriteras som kollektändamål och vid särskilda insamlingar. Församlingarnas internatio-

nella grupper ska samarbeta med varandra vid de större insamlingsperioderna under kyrkoåret. Hållbar utveckling och miljöfrågor ska 

synliggöras i alla verksamheter med mål att Uppsala pastorat ska miljödiplomeras senast 2018.

kortsiktiga mål
• I dialog på olika arenor i närsamhället tolka den kristna tron 

• Bedriva ekumenik, vara aktivt verksam i Uppsala Kristna råd och Uppsala Stadsmission

• Delta i Uppsalas religionsdialog 

• Upprätthålla och utveckla vänstifts- och vänförsamlingsrelationer 

• Delta aktivt i Act Svenska kyrkans insamlingskampanjer  

• Ha en aktiv internationell grupp   

• Överlämna ett internationellt bistånd från kyrkoavgiften till ett av Act Svenska kyrkans projekt

• Motverka klimatförändringarnas globala verkan 

Mission

-411 000
verksamhetsbudget 2019
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verksamhetsutfall 2019
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I dialog på olika arenor i närsamhället 
tolka den kristna tron 

domkyrkoförsamlingen
Domkyrkoförsamlingen bedriver en aktiv kulturdialog 
med bland annat konstutställningar och författarsamtal i 
domkyrkan och stimulerar till intellektuell reflektion kring 
kristen tro genom Katedralakademin i Katedralkaféet, i 
samarbete med forskare vid universitetet.

gamla uppsala församling
Exempelvis kring Heidenstamstorg finns ett växande 
kontaktnät med lokala aktörer. I samband med nysatsning-
en Lötenloppet i maj 2019 synliggjordes dessa kontakter. I 
samband med en samhällsincident blev också församlingens 
viktiga roll i närområdet tydlig. Kontakter med familjecen-
traler, vårdcentraler och skolor (t ex Tunabergsskolan) har 
blivit fler under året och där har församlingens medarbetare 
ett uppdrag att omsätta den kristna tron i handling i männ-

iskors specifika livssituation.

gottsunda församling
Ja har uppnåtts genom mer utåtriktat arbete och samverkan 
– t.ex. vid allahelgona då över 1000 personer nåddes av en 
personlig hälsning, i Gottsunda centrum då samverkan skett 
med kommunen på Mattorget – möten och musik.

helga trefaldighets församling
Målet är uppfyllt genom att Helga Trefaldighets församling 
deltog vid kommunsatsningen Stadskolgens dag med guds-
tjänst o kaffeservering. Vi beräknar att 200-300
människor deltog. Vi deltog också vid Stenhagens dag i 
Stenhagens kultur- och bildningscentrum. Det är en öppen 
informationsdag och kyrkan ges möjlighet till att möta 
människor och sprida vårt budskap..

Bedriva ekumenik, vara aktivt verksam i 
Uppsala Kristna råd och Uppsala Stads-
mission 

domkyrkoförsamlingen
Kristna församlingar med annan samfundstillhörighet och/
eller annat språk än svenska firar regelbundet gudstjänster 
i domkyrkoförsamlingens kyrkor. Församlingens diakoni 
bedriver också ett aktivt samarbete med Uppsala stadsmis-
sion sedan många år tillbaka.

gamla uppsala församling
Gamla Uppsala församling har sedan länge ett etable-
rat samarbete med Equmeniakyrkan Österledskyrkan, 
exempelvis genom gemensamma gudstjänster och personal-
möten. Församlingsherde och samarbetskyrkopräst deltar 
i UKR:s församlingsledarträffar. Till UKR och Uppsala 
stadsmission tas regelbundet församlingskollekter. I våra 

kyrkorum firar flera systerkyrkor sina gudstjänster.

gottsunda församling
Ja har uppnåtts genom samverkan i pastoratet, kyrkoledar-
träffar och genom kontakter lokalt med Valsätrakyrkan. 
Möten över samfundsgränser sker hela tiden i Vardagsrum-
met i Gottsunda kyrka. Med Uppsala Stadsmission sker 
samverkan på pastoratsnivå dock ej på lokalnivå.

helga trefaldighets församling
Vi har uppfyllt målet genom att församlingsherden är 
ordförande i Uppsala kristna råd. Därigenom finns en viktig 
kanal till övriga kyrkor. Under året har även påbörjats en 
planering av en lokal överenskommelse mellan Helga Trefal-
dighet och Uppsala Missionsförsamling. Den ekumeniska 
frågan har därför lyfts och diskuterats i flera sammanhang, 
såsom i församlingsrådet och i ledningsgruppen. Arbetslaget 
i Universitetskyrkan är ekumeniskt och Stilla mässan i Hel-
ga Trefaldighet firas som ekumenisk. Vi har en viktig länk 
till Stadsmissionen genom att en av våra diakoner arbetar 
där under halva sin tid.

vaksala församling
Vaksala församling har ett aktivt engagemang i Uppsala 
Kristna råd. Ekumenik bedrivs dels i möten, dels genom att 
upplåta kyrkorum till systerkyrkor som saknar egen kyrko-
lokal. Engagemanget i Uppsala Stadsmission visar sig dels i 
medlemskap och deltagande i årsmöten dels i församlings-
kollekter.
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Delta i Uppsalas religionsdialog 

domkyrkoförsamlingen
Uppsala pastorat är representerat i kommunens interreligi-
ösa råd genom domprosten. 

gamla uppsala församling
Det finns sedan tidigare upparbetade kontakter med 
Uppsala moské, men dessa kontakter har under året varit 

sporadiska.

gottsunda församling
Ja har uppnåtts genom att kontakter har tagits regelbundet 
med lokala muslimska företrädare, vilket ska utvecklas 
2020.

helga trefaldighets församling
Målet är för vår församlings del uppfyllt genom att en av 
våra medarbetare från Universitetskyrkan är representerad 
i kommunens forum för religionsdialog.
Vidare har församlingen lokalt i Stenhagen kontakt med 
den muslimska Dawa-stiftelsen, som planerar att bygga ett 
muslimsk center invid Sta Maria kyrka. Ett par möten med 
företrädare för Dawa har ägt rum under året.

vaksala församling
I Vaksala församlings verksamheter finns människor av an-
nan tro. Religionsdialog sker här mellan enskilda människor 
när man lyssnar till varandra berättelser och enas kring vad 
man kan göra gemensamt. 

Upprätthålla och utveckla vänstifts- och 
vänförsamlingsrelationer

domkyrkoförsamlingen
Vi har framför allt varit aktiva i relationen till vår vänför-
samling i Warszawa under året, med ett besök där i maj med 
en större delegation från församlingsrådet, en mindre grupp 
i september samt luciatåg i december.

gamla uppsala församling
Församlingsrådet i Gamla Uppsala har ett stort person-
ligt engagemang i kontakten med vår vänförsamling i 
Zimbabwe. Vid invigningen av en ny kyrka skänktes en 
nattvardskalk från Gamla Uppsala och vi får regelbundet 
hälsningar från församlingen. Kontakterna med våra andra 
vänförsamlingar är små, men försök att återuppta kontak-

terna har gjorts av församlingsrådet.

gottsunda församling
Har uppnåtts genom församlingskollekt.

helga trefaldighets församling
Målet får anses uppfyllt i och med att Helga Trefaldighets 
församling sedan många år har en vänrelation med den 
Koptiska kyrkan i Egypten, och särskilt då retreatgården 
Anafora. Regelbunden kontakt med Koptiska kyrkan sker 
genom den internationella gruppen och kaplanen i Helga 
Trefaldighets kyrka. Under året var också två av församling-
ens ungdomar under en tid i Anafora som volontärer.

vaksala församling
Vaksala församlings vänförsamling är St Pauls församling, 
Grangetown, Cardiff, Wales. Våren 2019 besökte Andreaskö-
ren från Vaksala St Paull. Vi har regelbunden kontakt med 
vår vänförsamling genom bland annat Facebook.
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Delta aktivt i Act Svenska kyrkans insam-
lingskampanjer

domkyrkoförsamlingen
Domkyrkoförsamlingen har en aktiv internationell grupp 
som bidrar till att uppmärksamma dessa kampanjer.

gamla uppsala församling
I samband med insamlingskampanjer uppmärksammas det 
internationella arbetet i gudstjänster och vid andra samling-
ar. Informationsmaterial finns tillgängligt i samtliga kyrkor 

i församlingen.

gottsunda församling
Ja har uppnåtts genom församlingens internationella grupp 
och gruppens olika aktiviteter.

helga trefaldighets församling
Målet är uppfyllt då församlingens internationella grupp 
löpande arbetar med detta i beställning av material och dist-
ribution till våra tre kyrkor. Insamlingskampanjerna dis-
kuteras och lyfts på gruppens möten under året. I kyrkorna 
ägnas insamlingsperioderna stor uppmärksamhet med ett 
stort engagemang i grupper och verksamheter.

vaksala församling
Vaksala församling har en aktiv internationell grupp och en 
upparbetad organisation kring Svenska kyrkans internatio-
nella arbetes insamlingskampanjer. Vaksala har även ett eget 
internationellt projekt varje år. 2019 utgjordes projektet av 
barns situation på Filippinerna. Insamlingsmål var 35 000 
kr, men kom att uppgå till mer än 60 000 kr. 

Ha en aktiv internationell grupp

domkyrkoförsamlingen
Domkyrkoförsamlingen har en aktiv internationell grupp, 
som bland annat har arrangerat temakvällar i Katedralkaféet 
under året.

gamla uppsala församling
För att samordna och öka det internationella engagemang-
et i vår församling har det internationella missionsrådet i 
Lötenkyrkan, tillsammans med representant från försam-
lingsrådet och med en öppen inbjudan för flera att vara 
med, utsetts att vara församlingens internationella grupp. 
Det finns en stor kunskap och bred erfarenhet av internatio-
nellt arbete i församlingen och detta ska nu tas tillvara på ett 

bättre sätt än tidigare.

gottsunda församling
Ja, har uppnåtts.

helga trefaldighets församling
Helga Trefaldighets församling har sedan många år en 
mycket väl fungerande internationell grupp med bred 
kompetens och stort engagemang. Som nämnts driver den 
mycket av de relationer församlingen har med den koptiska 
kyrkan samt deltar aktivt i arbetet med vår kyrkas insam-
lingskampanjer. De senaste åren har även en Afrikagrupp 
startats med bas i Sta Maria.

vaksala församling
Vaksala har en aktiv internationell grupp med både anställ-
da och förtroendevalda. 
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Överlämna ett internationellt bistånd 
från kyrkoavgiften till ett av Act Svenska 
kyrkans projekt 

domkyrkoförsamlingen
Församlingsrådet har beslutat om hur fördelningen av dessa 
pengar ska ske. 

gamla uppsala församling
Detta har gjorts genom pastoratets internationella grupp.

gottsunda församling
Ja, har uppnåtts.

helga trefaldighets församling
Helga Trefaldighets församling har en tradition av att pri-
oritera internationellt bistånd och internationella projekt. 
Under de år vi var eget pastorat avsatte vi 1% av budgeten 
till detta. I pastoratssammanhanget har våra förtroendeval-
da företrädare kämpat för att vi ska kunna nå dithän igen, 
men då vi ej förfogar överkyrkoavgiften får vi nöja oss med 
den nivå som kyrkorådet beslutar om. Vår del skänks delvis 
till Anafora/Egypten och delvis till ett av Svenska kyrkans 
projekt.

vaksala församling
Vaksala församling har överlämnat ett internationellt bi-
stånd från kyrkavgiften till ett av Svenska kyrkans interna-
tionella projekt.

Motverka klimatförändringarnas  
globala verkan 

domkyrkoförsamlingen
Pastoratet bedriver ett långsiktigt arbete framför allt på 
hemmaplan med att minska vår gemensamma klimatpåver-
kan. 

gottsunda församling
Ja har, som beskrivits ovan, uppnåtts på olika sätt. Resor 
under året sker enligt den policy som finns i pastoratet. Inga 
flygresor har skett.

helga trefaldighets församling
Församlingen har under året lyft miljö- och hållbarhets-
frågor på olika sätt, bland annat genom information och 
samtal vid kyrkkaffen som nämndes under Gudstjänster och 
kyrkliga handlingar. Helga Trefaldighets kyrka har anordnat 
gemenskapsdagar med fördjupade samtal kring klimat – och 
miljöfrågor utifrån ett skapelseperspektiv.

vaksala församling
Vaksala församling har haft verksamhet som tydligt haft 
miljöfrågor i fokus, t.ex. personalens sommarutflykt, för-
samlingens vårfest och Globalveckornas tema från Brasilien. 
Vi har fortsatt hålla församlingens policy vad gäller vegeta-
risk mat. Men självklart återstår mycket arbete.
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Universitetskyrkan / 
Mission

helga trefaldighets församling
Vi erbjuder mötesplatser där studenter utmanas och berikas, 
enskilt och i grupp. Med gospelkör och regnbågsarbetet som 
återkommande verksamhet och punktinsatser som sem-
melkafé, nationskörkonsert i Domkyrkan, examenshögtid 
möjliggör vi relationsskapande. Vid varje terminsstart gör vi 
omfattande informationsinsatser på campus och nationer. 
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långsiktigt mål
Övrig kyrklig verksamhet utgörs av sådant som inte direkt kategoriseras av den grundläggande uppgiften;  

Konsert, krisberedskap och samverkansaktiviteter, serviceverksamhet samt verksamhet som är skattepliktig rörelse såsom förskola, 

café och servering, lokaluthyrning, försäljning av administrativa tjänster.

Målet med verksamheten är att möjliggöra verksamheter utöver den grundläggande uppgiften, att

svara mot behov från den egna organisationen och externa samarbetspartners samt att tillse att kyrkans 

verksamhet präglas av ett professionellt handlande och håller sig inom givna lagar, ramar och avtal

kortsiktiga mål
• Utveckla konsertverksamhet i dialog med gudstjänst, undervisning, mission och kultur

• Inom ramen för läroplan och skollag utveckla heltidsförskolan genom öppnande av ytterligare enheter 

 och fördjupad reflektion och fortbildning kring profil och församlingsanknytning 

• Utveckla näringsverksamheterna som stöd för egen verksamhet och som resurs för externa kunder och kostnadstäckning  

• Utveckla visningsverksamheten som kontaktyta mot kultur, skola och besöksnäring 

• Beakta miljö- och hållbarhetsfrågor i annan kyrklig verksamhet

Annan kyrklig verksamhet

-9 870 000
verksamhetsbudget 2019
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Utveckla konsertverksamhet i dialog med 
gudstjänst, undervisning, mission och 
kultur

domkyrkoförsamlingen
Församlingen arrangerar varje år ett stort antal musikeve-
nemang, däribland regelbunden lördagsmusik i domkyrkan 
och musikandakter varannan onsdagskväll i Almtunakyrkan 
under terminstid. Under somrarna arrangeras en orgelserie, 
tornmusik och lunchmusik i domkyrkan samt musikandak-
ter på söndagskvällar i S:t Pers kyrka. Sammantaget lockar 
domkyrkoförsamlingen klart flest deltagare i musikguds-
tjänster och konserter inom pastoratet. Under året har 
mycket arbete lagts ner på att få bättre kostnadstäckning för 
konserter med inträde. 

gamla uppsala församling
I Gamla Uppsala kyrka och Lötenkyrkan finns en regelbun-
den konsertverksamhet som också innehåller undervisning i 

form av andakter.

gottsunda församling
Har uppnåtts genom att flertalet av konserterna i försam-
lingen har ett tydligt andligt tema och de flesta är utan 
inträde. Insamling av gåvor till företrädesvis ACT Svenska 
kyrkan.

helga trefaldighets församling
Församlingen har arbetat med målet bland annat genom att 
i Eriksbergskyrkan en lördag i fastan ordna en dag med in-
riktning på att uppmärksamma fastekampanjen 2019. Denna 
dag medverkade kören, barnverksamheten och ungdoms-
gruppen. Löpande under året sker kontinuerlig kontakt 
med studentnationerna genom de många nationskörer som 
sjunger i Helga Trefaldighets kyrka. Universitetskyrkans 
verksamhet i Helga Trefaldighet är ett annat exempel

vaksala församling
I samband med sociala mötesplatser har musik spelat en 
stor roll i Vaksala. I både Årstas Vardagskraft och Salaback-
edagen, Fastespektakel, En doft av vår, Julmys vid brasan, 
Midsommarfirandet i Vaksala osv har konsert kombinerats 
med andaktsmoment. I Temamässor i Årsta har modern 
musik fördjupats i texter och gudstjänstens moment. Under 
Allhelgonahelgen har den levande musiken i kyrkorummet 
varit livstydande. 

Inom ramen för läroplan och skollag  
utveckla heltidsförskolan genom  
öppnande av ytterligare enheter och 
fördjupad reflektion och fortbildning kring 
profil och församlingsanknytning  

domkyrkoförsamlingen
Pastoratet planerar för förskolan Duvan, bland annat genom 
kontakter med församlingsherden i Gottsunda församling. 
Den tilltänkta förskolan i Kaplansgården har ännu inte 
kunnat startas på grund av att Länsstyrelsens godkännande 
saknas. Mot bakgrund som de krav som verksamheten stäl-
ler och kommande utbyggnad av har ledningen förstärkts 
med ytterligare en rektor. 

gottsunda församling
Har uppnåtts dels genom förberedelser för en ny heltidsför-
skola i Sunnersta kyrka, dels genom påbörjat arbete för ett 
mer strategiskt samarbete med befintlig förskola (Kyrk-
klockan) 

vaksala församling
I Vaksala har en nära kontakt knutits mellan Prästgårdens 
förskola och församlingen genom bland annat besök en 
gång i veckan av präst och församlingens pedagoger som 
bjuder sångstund någon gång per termin. Förskolan har 
också rutin på att besöka kyrkan och Barnens altarskåp en 
gång i veckan. Barnen är hemmastadda vid kyrkorummet 
och det märks när de kommer till kyrkan av andra anled-
ningar.
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Utveckla näringsverksamheterna som 
stöd för egen verksamhet och som resurs 
för externa kunder och kostnadstäckning 

domkyrkoförsamlingen
Domkyrkans glas- och textilateljéer samt Katedralbutiken 
bedriver kontinuerligt ett arbete med att erbjuda sina kom-
petenser såväl internt som externt med så god kostnadstäck-
ning och vinst som möjligt. 

gottsunda församling
Har uppnåtts genom uthyrning av lokaler.

Utveckla visningsverksamheten som 
kontaktyta mot kultur, skola och besöks- 
näring 

domkyrkoförsamlingen
Det fortsatta arbetet med riddarskolan i årskurs fyra hjälper 
elever att bearbeta livsfrågor genom värdegrundsarbete. 
Församlingen fortsätter också bjuda in till temavisningar, 
bland annat med hjälp av nya kyrkopedagogiska metoder 
och den dramatiserade visningen Resan till medeltiden. 

gamla uppsala församling
Till Gamla Uppsala kyrka kommer många grupper som 
önskar visning av kyrkorummet. Efter pensionsavgång 
på tjänsten som ansvarig för denna verksamhet har nu en 
arbetsgrupp (med representanter från församlingsrådet och 
personalen) bildats under ledning av vaktmästaren i Gamla 
Uppsala kyrka. I visningsverksamheten ingår både visningar 

för skolklasser och enskilda turister.

gottsunda församling
Har uppnåtts genom utställningar i Gottsunda kyrka, 
julteater för förskolor. Program och utställningar för skolor 
behöver utvecklas mer. 

helga trefaldighets församling
Under året har visningsverksamheten utvecklats i Helga 
Trefaldighets kyrka, främst genom att nya volontärer har 
utbildats för att kunna visa kyrkorummet.
Såväl privata grupper som organisationer har erbjudits 
visning. Visning av kyrkorummet erbjuds också i försam-
lingens två andra kyrkor.
En särskild satsning under året var medverkan i Allt ljus 
på Uppsala, då Helga Trefaldighets kyrka var en ljuspunkt. 
Detta uppmärksammades genom konserter och visningar 
och var mycket lyckat. 

vaksala församling
Vaksala församling har utvecklat en ritbok grundad på Vak-
sala kyrkas kyrkmålningar och en guidebok för barn för-
utom de visningar av kyrkorummet som görs för förskolor, 
påsk och julvisningar för skolor (julkrubban 2019 besöktes 
av 700 skolbarn), visningar av kyrkorum för äldreboenden 
och besöksgrupper.
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Beakta miljö- och hållbarhetsfrågor  
i annan kyrklig verksamhet 

domkyrkoförsamlingen
Detta sker kontinuerligt, bland annat genom valet av KRAV-
märkt mat i våra förskolor och åtgärder för att minska 
matsvinnet. Förskolans pedagoger försöker också skapa 
en medvetenhet hos barnen om vikten av att vara rädd om 
saker och att försöka laga det som går sönder istället för att 
köpa nytt. 

gottsunda församling
Har uppnåtts genom medvetenhet om social hållbarhet – 
gratis konserter, utställningar och visningar.

helga trefaldighets församling
All servering i anslutning till evenemang är vegetarisk och i 
möjligaste mån ekologisk. I övrigt inget särskilt kring detta.

vaksala församling
I Vaksalas bokbord förekommer titlar som behandlar håll-
barhetsfrågor. Vid kyrkkaffen beaktas pastoratets miljörikt-
linjer. Främst serveras vegetarisk förtäring. 
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långsiktigt mål
Det långsiktiga målet för pastoratets kyrkoråd och dess ledning är att styra och leda Svenska kyrkans arbete genom att upprätta 

styrdokument, beslutsordningar och övriga anvisningar. Att genomföra prioriteringar till förmån för de verksamheter som har störst 

förutsättningar att leda till långsiktig utveckling, Förvalta pastoratets tillgångar så att dess ekonomi blir långsiktigt hållbar och resur-

serna används till bästa stöd för verksamheternas funktion. Samt följa och utvärdera pastoratets verksamheter och stödfunktioner 

med avseende på utveckling av kyrkans grundläggande uppgift och verksamheternas uppställda mål.

kortsiktiga mål
• Bistå alla förtroendevalda med erforderlig utbildning inför ny mandatperiod

• Göra alla styrdokument kända

• Revidera församlingsinstruktionen 

• Utveckla organisationsformer och utbilda i ledarskap

• Ta och ge tid till andlig tillväxt

• Följa upp miljödiplomeringen

Styrning och ledning

-6 828 000
verksamhetsbudget 2019
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Bistå alla förtroendevalda med erforderlig 
utbildning inför ny mandatperiod

domkyrkoförsamlingen
Församlingsrådet får kontinuerlig information om försam-
lingens verksamheter. 

gottsunda församling
Ja har uppnåtts genom fördjupning 2019 för alla försam-
lingsråd med särskild konsult.

helga trefaldighets församling
Under året har förtroendevalda från Helga Trefaldighets 
församling medverkat i samrådsdag för församlingsråden.
Ordförande och vice ordförande har också deltagit i samråd 
kring uppdraget som förtroendevald tillsammans med 
övriga församlingar, kyrkoherde och kyrkorådsordförande. 
Samtal kring församlingsrådets uppdrag har ägt rum vid 
flera tillfällen, bland annat med extern konsult.

vaksala församling
Förtroendevalda har erbjudits erforderlig utbildning.

pastoratets ledningsgrupp
Ledningsgruppen har haft två utvecklingsdagar, med extern 
konsult, i att leda.  
Kyrkoherden har tillsammans med KR ordförande haft 
handledning. 

kyrkorådet
Kyrkorådets ordförande har gått presidieutbildning samt 
deltagit i handledning tillsammans med kyrkoherden. 
Hela KR har deltagit i två-dagars utbildning med extern 
konsult i att styra.
KR har vid två tillfällen haft miljöutbildning. 
Alla församlingsråd har fått externt stöd i att förstå sin roll i 
organisationen.

Göra alla styrdokument kända

gamla uppsala församling
I församlingsrådet har styrdokumentet för församlingsrå-

dets uppdrag studerats.

gottsunda församling
Ja som en följd av fördjupningen med konsult 2019.

helga trefaldighets församling
Församlingsrådets uppgifter har gåtts igenom. I övrigt inget 
direkt för församlingens del.

vaksala församling
När nytt styrdokument meddelats görs en genomgång i 
församlingens ledningsgrupp för att finna vad som krävs av 
församlingens olika funktioner för att leva upp till styrdo-
kumentet intention.

pastoratets ledningsgrupp
Uppfyllt genom att alla i ledningsgruppen har styrdoku-
menten utskrivna. Delegationsordningarna har reviderats 
under året, alla berörda har fått attestera ändringen. Några 
uppdateringar för övrigt har inte gjorts under året. 

kyrkorådet
Det refereras till styrdokumenten i olika sammanhang, även 
i samband med att de bör revideras, det arbetet har inte 
kommit igång ännu.
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Revidera församlingsinstruktionen

domkyrkoförsamlingen
Arbetet sker på pastoratsnivå.

gottsunda församling
Har genomförts 2018 då församlingsinstruktionen revidera-
des och började gälla 2019.

helga trefaldighets församling
Har skett på pastoratsnivå. Dock har församlingen medver-
kat på olika sätt, bland annat med representant i gruppen 
för FIN

vaksala församling
I församlingens ledningsgrupp (ALG) diskuteras revisioner 
av församlingsinstruktionen utifrån församlingens specifika 
situation. Församlingsherden delta i församlingsråd och för-
samlingsmöten där revisionen diskuteras. 

pastoratets ledningsgrupp
Den reviderade församlingsinstruktionen, beslutad av KF i 
nov 2018, är referensmaterial vid beslut och planeringar.

kyrkorådet
Den reviderade församlingsinstruktionen, beslutad av KF i 
nov 2018, är referensmaterial vid beslut och planeringar.

Utveckla organisationsformer  
och utbilda i ledarskap

domkyrkoförsamlingen
Domkyrkoförsamlingen har förändrat sin organisation 
under året mot bakgrund av sin storlek och komplexa 
verksamheter. Arbetet leds nu av en ny församlingsherde 
och den tidigare domkyrkokaplanen under domprosten och 
församlingsrådet.

gottsunda församling
Har genomförts genom delegerat ekonomiskt ansvar och 
verksamhetsansvar i församlingen: diakoni, pedagogik, 
musik, café-volontär, vaktmästeri.  

helga trefaldighets församling
Målet är uppfyllt i Helga Trefaldighets församling såtillvida, 
att det har gjorts en del förändringar i delegation och orga-
nisation. En arbetsledande diakon har anställts vilket har 
fått den fördelen att diakonerna nu kan arbeta som ett team 
med hela församlingen som arbetsområde, även om dom har 
varsitt tjänsteställe. Diakonin har fått en tydligare roll som 
en egen enhet.

vaksala församling
Relationerna mellan volontärer, förtroendevalda och an-
ställda har stärkt genom Upptaktsmöten i början av varje ny 
termin då alla dessa grupper möts.
Församlingsmöten har genomförts i de olika kyrkorna.
Anställda har bjudits in för att diskutera aktuella frågor med 
församlingsrådet. 

pastoratets ledningsgrupp
Uppfyllt genom att församlingarnas och verksamheternas 
organisering av sina ledningsgrupper  har setts över av 
extern konsult - för att ev organisera om.
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Ta och ge tid till andlig tillväxt

domkyrkoförsamlingen
Församlingsrådet har inlett en ny satsning på regelbunden 
andlig fördjupning för ledamöterna i samband med sam-
manträdena. All personal i församlingen erbjuds också att 
delta i en retreat varje år.

gamla uppsala församling
De anställda ges möjlighet till bön och andlig fördjupning.

gottsunda församling
Har genomförts genom återkommande fördjupning och 
gudstjänst/andakt som en naturlig del av alla verksamheter.

helga trefaldighets församling
Målet uppfylls genom att vikten av andlig utveckling och 
tillväxt betonas i olika sammanhang, tex i arbetslag och för-
samlingsråd. Församlingen erbjuder i regel en dagsretreat 
per termin i Helga Trefaldighets kyrka. Medarbetare upp-
muntras att delta även i externa retreater, vilket har skett i 
flera fall under året. En medarbetare har beviljats utbildning 
i ignatiansk andlighet och kommer att genomgå de Andliga 
övningarna för att kunna utveckla och ge inspiration i 
församlingsarbetet.

vaksala församling
I vänförsamlingsrelationen Vaksala-St Paul Grangetown har 
vi inspirerat och utmanat varandra till andlig tillväxt. 
Församlingen lägger tid för andakt eller gudstjänst i försam-
lingens alla former av samlingar. 

pastoratets ledningsgrupp
Inleder ledningsgruppsmöten med en andakt.

kyrkorådet
Sammanträdena inleds och avslutas med andakt och bön.

Följa upp miljödiplomeringen

domkyrkoförsamlingen
Arbetet leds på pastoratsnivå.

gottsunda församling
Har genomförts dels i PLG (Pastoratsledningsgruppen), dels 
genom information på Församlingsråd och i personalgrupp.

helga trefaldighets församling
Målet uppfyllt genom att vi avsätter tid till samtal och 
fortbildning kring miljöfrågor, både i församling och 
pastoratssammanhang. Varje församling har representant i 
pastoratets miljögrupp och varje enhet/distrikt inom för-
samlingen har en ansvarig för miljöfrågor. Dessa utgör i sin 
tur församlingens miljögrupp som håller frågorna levande. I 
övrigt försöker vi beakta miljö-och hållbarhetsfrågor så gott 
vi kan i våra verksamheter.

vaksala församling
Det finns ett inarbetat tänk kring miljöansvar i organisatio-
nen och på det sättet sker en kontinuerlig uppföljning. Vi 
behöver dock även göra en specifik utvärdering i försam-
lingens ledningsgrupp (ALG). Det har inte gjorts under det 
gångna året.

pastoratets ledningsgrupp
Miljömålsrapportering i årsredovisningen o 
ch vid tertialerna.
Det finns miljögrupper i alla församlingar  
och verksamheter.

kyrkorådet
Särskild miljömålsrapportering i samband med tertialrap-
porterna och årsredovisningen.
Miljöutbildning steg 2 har genomförts för kyrkorådet.
Beslut om ny resepolicy med klimathänsyn.
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långsiktigt mål
I den stödjande verksamheten ingår all administrativ personal samt vaktmästare, lokalvårdare och husmödrar. 

Den stödjande verksamhetens uppgift är att ge service till övriga verksamheter och utveckla processerna, 

så att tid frigörs till de grundläggande uppgifterna. 

Den stödjande verksamheten ska bidra till att personal, fastigheter och ekonomi utvecklas, förvaltas och brukas på ett ansvarsfullt och 

hållbart sätt.

kortsiktiga mål
• Öka kunskapen i pastoratet om de stödjande verksamheternas ansvar och funktioner

• Uppnå ökad effektivitet med bibehållen kvalitet och service

• Säkerställa att policies, anvisningar och rutiner tolkas och används på samma sätt inom pastoratet 

• Kommunikationen externt ska i större utsträckning vara relationsskapande 

• Ge ökad kännedom om miljöarbetet och fördjupad kunskap om väsentliga miljöaspekter 

Stödjande verksamhet

-22 527 000
verksamhetsbudget 2019
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Öka kunskapen i pastoratet om de stöd-
jande verksamheternas ansvar och funk-
tioner

gottsunda församling
Har genomförts genom uppmärksammande av olika ge-
mensamma funktioner: kommunikation, ekonomi, fastighet, 
personal.

vaksala församling
Genom att inbjuda gäster från pastoratets gemensamma 
stödjande verksamheter har personalgruppen i Vaksala fått 
fördjupad kunskap om vissa ansvar och funktioner. 

pastoratets kansli
Kansliet har arbetat med att säkerställa att informationen på 
intranätet är korrekt och lättare att hitta. Inköp-, personal- 
och kommunikationsenheten har varit ute på församlingar-
nas olika medarbetarsamlingar och presenterat sitt arbete 
och en utredning av kommunikationsarbetet har genom-
förts. Uppdatering av intranätet med information om kans-
liets enheter och medarbetare fortgår under vårterminen. 

Uppnå ökad effektivitet med bibehållen 
kvalitet och service

domkyrkoförsamlingen
Vaktmästarna i domkyrkan respektive stadsdelskyrkorna 
möts regelbundet för att utvärdera sina insatser med målet 
att uppnå högsta möjliga servicenivå och samtidigt verka för 
god arbetsmiljö, glädje och stolthet över det egna arbetet.

gottsunda församling
Har genomförts genom att se över rutiner och ansvar.

vaksala församling
Inköp av varor och tjänster sker främst via pastoratets in-
köpsavdelning. Vaksalas vaktmästeri har arbetat aktivt med 
att lära sig mer om varandras arbetsuppgifter och rutiner på 
de olika tjänsteställena för att kunna täcka upp för varandra 
om behov uppstår.

pastoratets kansli
Antalet leverantörer har minskat vilket bland annat bidrar 
till att fakturahanteringen förenklas och effektiviseras. 
Postbilen kör numera urnor för att avlasta begravnings-
verksamheten. Kontoplanen är anpassad för att underlätta 
en framtida övergång till en standardiserad modell för 
ekonomistyrning, det sk GAS-konceptet. Kompetenshöjan-
de insatser inom personaladministration för arbetsledare 
i pastoratet har genomförts. Kommunikationsenheten har 
hållit utbildningar i annonsverktyget. Fibernätet är utbyggt 
vilket underlättar för användarna i dessa lokaler. Arbetet 
fortgår med att införa digitalisering av bl a ansökan för kyr-
koantikvarisk ersättning, Microsoft Teams, Flex och system 
för verksamhetsplanering. 
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Säkerställa att policies, anvisningar och 
rutiner tolkas och används på samma sätt 
inom pastoratet

gottsunda församling
Har genomförts, men är ett arbete som pågår. Inte minst 
gäller det arbetsmiljörelaterade frågor.

vaksala församling
Nya policyer, anvisningar och rutiner gås igenom på med-
arbetarmöten.

pastoratets kansli
Utveckling av ny personalhandbok, reglementet för loka-
luthyrning och rutin för kontanthantering har påbörjats. 
Produktutbudet har standardiserats i och med att färre 
leverantörer används.

Kommunikationen externt ska i större ut-
sträckning vara relationsskapande 

gottsunda församling
Har genomförts genom att främja lokal kommunikation i 
olika typer av kanaler.

vaksala församling
Genom att utformningen av Kalendarium, annonser och 
trycksaker har församlingen inbjudit till ett närmande mel-
lan församlingsbo och församling. 

pastoratets kansli
Kommunikationsenheten framför allt, men också medarbe-
tare på kansliet har drivit och deltagit i de gemensamma ak-
tiviteterna Kulturnatten samt Stolt medlem i Gränbystaden.
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Ge ökad kännedom om miljöarbetet och 
fördjupad kunskap om väsentliga miljö-
aspekter 

gamla uppsala församling
Har genomförts genom internutbildning och genom med-

verkan av miljöstrateg.

vaksala församling
Församlingens miljögrupp har informerat och inspirerat 
medarbetarna, dock mindre än tidigare år på grund av byte 
av medlemmar i gruppen. 

pastoratets kansli
Inköpsenheten och miljösamordnaren har i nära dialog 
sett över produkter som inhandlas och rensat utbudet. I 
samband med att inköpsenheten etablerade en inköpsfunk-
tion ute i församlingarna har man informerat om vikten av 
att handla miljövänligt. På intranätet finns information om 
begagnad utrustning och rutiner för detta.
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-65 814 000
verksamhetsbudget 2019

långsiktigt mål
Genom begravningslagen har riksdagen givit Svenska kyrkan i uppdrag att vara huvudman för begravnings-verksamheten. Detta upp-

drag innebär att anordna och hålla allmänna begravningsplatser samt att sköta 

tillhörande administration, service och myndighetsutövning. I uppdraget ingår även att på beställning utföra grav- och markskötsel till 

externa kunder samt arbeten till närliggande verksamheter.

Verksamhetens alla uppgifter ska utföras på ett professionellt, effektivt och miljöanpassat sätt. Detta ska göras omsorgsfullt med sikte 

på en hållbar framtid, god service till allmänheten och en fortsatt utveckling av arbetsmiljöarbetet.

uppsala kyrkogårdar
• Administration

• Kyrkogårdsskötsel

• Krematorie- och kapellverksamhet

• Mark 

• Medarbetare 

• Planering och uppfölning

Begravningsverksamheten
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-65 814 000 -71 072 000

verksamhetsutfall 2019
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administration

Att införa ett programverktyg  
för kvalitetssäkring av långsiktigt  
planerat underhåll.

Det här har vi genom att det webbaserade underhållspro-
grammet ”Planima” har upphandlats och installerats. På så 
sätt förbättras kvalitetssäkringen och det långsiktiga pla-
nerade underhållet. Programmet har flera funktioner som 
åskådliggör utförda arbeten, priset och antalet arbetstim-
mar. I programmet anges även prisindex samt tidsintervall 
för kommande arbeten samt beräkning på både pris och 
arbetsinsats.

kyrkogårdsskötsel

Att genomföra ombyggnation av Bert-
håga ekonomigård för att uppnå en mer 
effektiv, energisparande och säkrare 
arbetsmiljö.

Det har vi delvis genomfört genom att byggnationen har 
påbörjats och beräknas vara slutförd i juli 2020. Isoleringen 
kommer att vara bättre, vilket medför att uppvärmnings-
kostnaden sjunker. Därtill installeras en solpanel på taket 
som producerar elektricitet samt sänker nettokostnaden för 
elektricitet. De nya lokalerna är bättre anpassade för nuva-
rande arbetssätt och leder således till bättre arbetsmiljö.

Att genom att införa planeringslådor på 
Hammarby kyrkogård utnyttja vatten och 
näring på ett miljöanpassat sätt.

Det har vi delvis genomfört genom att montera planterings-
lådor med inbyggd vattenbehållare och arbetet att fortgå 
under 2020. Planteringslådornas konstruktion består av 
en övre låda för jord till växterna samt en undre låda som 
förser jorden med vatten. Vattenbehållarens beskaffenhet 
medför att vattnet inte avdunstar, vilket medför att mindre 
mängd vatten behövs.

Att ha egen närproducerad jord i plante-
ringslådorna på Hammarby kyrkogård.

Det har vi genomfört genom att Uppsala kyrkogårdar har 
en egen kompostanläggning vid Berthåga kyrkogård. Den 
egenproducerade jorden, som nu används på Hammarby 
kyrkogård, har tillverkats genom att kompostjord från kyr-
kogårdarna får tillsatt näring, torv och sand. Kompostjorden 
blir således luftig och särskilt lämplig för rabatter och plan-
tering samtidigt som transportavstånden förkortas.
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Att öka användningen av egenproduce-
rade perenner, för att minska kostnader 
och miljöpåverkan samt bevara kultur-
växter.

Det har vi genomfört genom att befintliga perenner har 
tillvaratagits från kyrkogårdarna genom att ha hämtats från 
gravplatser som återlämnats till Uppsala kyrkogårdar. Flera 
av plantorna har haft en storlek som tillåter delning. Efter 
delningen drivs plantorna fram i plantskolan på Berthåga 
kyrkogård för att därefter återplanteras på gravplatser och 
allmänna planteringar kyrkogårdarna. 

krematorie- och kapellverksamheten

Att anpassa antalet kremationer i förhål-
lande till verksamhetens kapacitet.

Det har vi delvis genomfört genom att kartlägga det 
befintliga upptagningsområdet och utifrån detta har en 
prognos arbetats fram. Prognosen som sträcker sig till 2050, 
åskådliggör en sannolik befolkningsutveckling samt antalet 
personer som kan tänkas välja kremation. Prognosen pekar 
på en 30-procentig ökning fram till 2050. Kartläggningsar-
betet kommer att fortlöpa.
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mark

Att ha tydliga översiktskartor på samtliga 
kyrkogårdar.

Detta har vi inte genomfört eftersom problem uppstått med 
en nödvändig konvertering av kartdatabasen. Bakgrunden 
är att kartdatabasen som tidigare varit i bruk, inte har varit 
uppdaterad och igångsatt, vilket medfört att korrekta kartor 
inte varit möjliga att producera. Arbetet med kartdatabasen 
kommer att utföras med hjälp av externa konsulter.

Att anlägga en askgravlund på Vaksala 
kyrkogård

Det har vi delvis genomfört genom att en extern konsult 
framställt de handlingar som krävs vid anläggandet av 
en askgravlund. Askgravlund är en gemensam plats för 
gravsättning av askor med bestämda gravsättningslägen där 
anhöriga har möjlighet att närvara vid gravsättning. Invid 
askgravlunden kommer både stenpelare med de gravsattas 
namn samt en gemensam plats för smyckning att placeras. 
Anläggningsarbetet slutförs under våren 2020.

Att ha en mer ändamålsenlig smyck-
ningsplats i minneslunden på Vaksala 
kyrkogård

Det har vi delvis genomfört genom att en extern konsult 
framställt de handlingar som krävs vid omarbetandet av 
en smyckningsplats. Den omarbetade smyckningsplatsen 
kommer medföra ett större utrymme för smyckning samt 
behagligare vindförhållanden, både för besökare och ljus. 
Smyckningsplatsen kommer att anläggas under sommaren 
2020 efter att anläggningen av askgravplatsen slutförts.

medarbetare

Att minska skador och förslitningsskador 
genom att fortsätta utveckla arbetstek-
niken vid fysiska arbetet. 

Det har vi delvis genomfört genom att framställa en lång-
siktig handlingsplan. Handlingsplanen är framtagen utifrån 
sjukstatistik samt tidigare genomförd funktionsprofil, vilken 
utvärderar rörligheten och rörelsemönstret i hela kroppen 
och uppmärksammar om det finns några svagheter eller 
obalanser i föreliggande arbetssituationer.

Att öka kunskapen om  
olika begravningsseder. 

Det har vi genomfört genom att Samtlig personal har del-
tagit vid två föreläsningar, en om begravningsseder och en 
om mötet med sörjande. Den första föreläsningen hölls av 
Ulf Lerneus från Sveriges begravningsbyråers förbund, där 
både förändringar och eventuellt framtida begravningsseder 
belystes. Den andra föreläsningen hölls av författaren och 
den tidigare sjukhusprästen Lars Björklund som delade med 
sig av sin erfarenhet om att möta sörjande människor och 
hur personalen skall bemöta och förhålla sig till sörjande de 
kommer i kontakt med på kyrkogårdarna.
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2019 2018

Andel medlemmar (%, 31 dec) 48,4 49,8

Antal medlemmar (31 dec) 82 521 82 623

Kyrkoavgift (%, exkl. begravningsavgift) 0,91 0,88

Begravningsavgift (%) 0,253 0,24

Resultat (tkr, efter finansiella poster) 6 601 3 850

Tillgångar (tkr) 461 538 449 782

Varav likvida medel (tkr) 26 623 42 404

Eget kapital (tkr) 397 826 391 225

Soliditet (%) 86,2 87,0

Kassalikviditet (%) 88,0 116

Anslag till andra organisationer (tkr) 2 525 2 445

Medeltal anställda 300 291

I KORTHET

SÅ HÄR ANVÄNDES KYRKOAVGIFTEN (siffrorna inom parentes avser 2018)

Fastigheter 
29 (27) %

Grundläggande uppgiften  
47 (49) %

Övrig verksamhet 
5 (5) %

Stödjande verksamhet 
14 (15) %

Styrning och ledning 
5 (4) %

• gudstjänst 
• undervisning
• diakoni 
• mission

SNABBA SIFFROR
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Årsredovisning 2019
u p p s a l a  p a s t o r a t

o r g a n i s a t i o n s n u m m e r  2 5 2 0 0 3 - 0 1 4 5
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INFORMATION OM VERKSAMHETEN
Uppsala pastorat är en del av trossamfundet Svenska 
kyrkan, vars uppdrag är reglerat i kyrkoordningen 
samt i lagen om Svenska kyrkan. Pastoratet bildades 
2014, (efter att ha varit en samfällighet som bildades 
1963), och består av

Uppsala domkyrkoförsamling (252000-1583),
Helga Trefaldighets församling (252000-1591), 
Gottsunda församling (252000-1955), 
Gamla Uppsala församling (252000-1609) och 
Vaksala församling (252000-1617). 

Pastoratet har sitt säte i Uppsala kommun.

Folkmängden inom pastoratet uppgick den 31 decem- 
ber till 170 527 (165 867) personer, varav 82 521 
(82 623) tillhörde Svenska kyrkan. Andelen tillhöriga 
uppgick därmed till 48,4 procent (49,8 procent) att 
jämföra med riksgenomsnittet på 56,4 procent (57,7 
procent).  Uppsala pastorat är huvudman för begrav-
ningsverksamheten inom de ingående församlingar-
nas gränser. 

(Siffrorna inom parentes avser 2018).

Den kyrkliga indelningen
Pastoratet har som pastoralt område det övergripande 
lokala ansvaret för att församlingarna fullgör sin 
grundläggande uppgift och:

–  har det ekonomiska ansvaret för försam lingarnas 
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 natur-
lig anknytning till den grundläggande uppgiften

–  har ansvar för begravningsverksamheten i enlig-
het med begravningslagen

Organisation
Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet 
och sammanträder minst två gånger per år. Kyrkorå-
det är pastoratets styrelse (verkställande organ) som 
ansvarar för den löpande verksamheten och förvalt-
ningen. 
 Kyrkoherden leder all verksamhet i pastoratet och 
har tillsammans med kyrkorådet övergripande och 
gemensamt ansvar för den löpande verksamheten och 
förvaltningen.
  

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

 I pastoratet finns det följande utskott: begravnings-
utskott, beredningsutskott, ekonomiutskott, fastig-
hetsutskott samt personalutskott. Därutöver finns en 
valnämnd.
 I respektive församling inom pastoratet finns ett 
församlingsråd vars huvudsakliga uppgifter avser 
gudstjänstlivet och församlingens kristna gemenskap. 
Församlingsherden i respektive församling leder arbe-
tet inom församlingen på kyrkoherdens uppdrag.
 Pastoratets kansli svarar för administrativa service-
funktioner.
 Utöver gällande lagstiftning och förordningar etc., 
tillämpar pastoratet inomkyrkliga regelverk och doku-
ment såsom kyrkoordningen (KO), Svenska kyrkans 
bestämmelser (SvKB), KRED (Kyrkans redovisnings-
kommitté), församlingsinstruktion och medelsförvalt-
ningspolicy. Inom personalområdet tillämpar Svenska 
kyrkans kollektivavtal. 
 I pastoratet finns det ett antal policys och anvis-
ningar.  Det är kyrkorådet som fastställer policyn och 
pastoratets utskott som sedan fastställer de mer detal-
jerade anvisningarna.

Främjande av ändamål
Underlaget i tabellen är hämtad från K-bok och pasto-
ratets bokningssystem.

2019 2018 2017 2016 2015

Gudstjänster 4 051 4 086 4 164 4 463 4 356

Gudstjänstbesök 164 704 155 110 169 036 166 921 181 271

Döpta 575 530 628 663 633

Konfirmander 219 233 197 257 215

Vigslar 219 236 223 288 276

Begravningar 725 734 727 664 820

Aktiva inträden 154 136 150 119 113

Aktiva utträden 964 1125 1698 1289 712

Ideella arbetsinsatser
Pastoratets verksamhet bygger till viss del på ideella 
arbetsinsatser. Totalt har ca 1 312 (1 550) personer va-
rit engagerade i olika delar av verksamheten på  ideell 
 basis. Siffrorna är inrapporterade av pasto ratets för-
samlingar.

Årets resultat
Årets resultat för pastoratet exkl begravningsverk-
samheten uppgår till 6 601 tkr (7 329 tkr bättre än 
budgeterat). Det beror framförallt på att såväl försam-
lingarnas verksamhetskostnader som de samlade per-
sonalkostnaderna blev lägre än budgeterat.
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Allmänna förutsättningar 2019 2018 2017 2016 2015

Kyrkotillhöriga (antal) 82 521 82 623 82 923 84 204 85 128

Kyrkotillhöriga (andel av invånare, %) 48,4 49,8 51,5 53,9 55,7

Kyrkoavgift exkl. begravnings- och stiftsavgift (%) 0,91 0,88 0,88 0,88 0,88

Begravningsavgift (%) 0,253 0,242 0,25 0,17 0,17

Medelantalet anställda 300 291 284 286 284

Intäkts- och kostnadsanalys (tkr)

Verksamhetens intäkter 310 897 285 505 269 151 259 396 260 533

Verksamhetens kostnader -307 279 -283 471 -267 842 -258 987 -257 991

Resultat från finansiella investeringar 2 983 1 816 1 828 3 394 28 982

Årets resultat 6 601 3 850 3 137 3 803 31 524

Kyrkoavgift exkl. begravnings- och stiftsavgift (tkr) 197 581 188 257 179 645 171 770 169 005

– varav slutavräkning 10 416 11 875 9 343 7 533 8 046

Personalkostnader/verksamhetsintäkter (%) 53,7 56,6 57,8 55,7 53,5

Av- och nedskrivning/verksamhetsintäkter (%) 6,6 6,6 6,7 6,3 6,3

Ekonomisk ställning

Fastställt mål för det egna kapitalets storlek (tkr) 328 900 276 378 276 378 276 378 276 378

Eget kapital (tkr) 397 826 391 225 387 375 384 239 380 436

Soliditet (%) 86,2 87,0 86,5 87,1 88,0

Värdesäkring av eget kapital (%) 1,7 1,0 0,8 1,0 9,0

Kollekter (tkr)

Förmedlade rikskollekter 670 582 639 557 544

Förmedlade stiftskollekter 197 199 165 153 132

Förmedlade församlingskollekter * 491 495 481 501 315

Församlingskollekter till egen verksamhet 190 244 141 283 289

Summa kollekter 1 548 1 520 1 426 1 494 1 280

FLERÅRSÖVERSIKT

* Jämförelsetalet för 2018 är rättat jämfört med årsredovisningen för 2018.

Definitioner:
Kyrko- resp. begravningsavgift – Anges i procent av den kommunalt beskattningsbara inkomsten.
Varav slutavräkning – För förklaring se redovisningsprinciper.
Personalkostnader/verksamhetsintäkter – Uppgiften beräknas som resultaträkningens personalkostnader dividerat med 
resultaträkningens summa verksamhetens intäkter.
Av- och nedskrivning/verksamhetsintäkter – Uppgiften beräknas som resultaträkningens av- och nedskrivningar av 
anläggningstillgångar dividerat med resultaträkningens summa verksamhetens intäkter.
Soliditet – Uppgiften beräknas som utgående eget kapital dividerat med balansomslutningen (totala tillgångar i balansräkningen).
Värdesäkring av eget kapital – Uppgiften beräknas som årets resultat dividerat med ingående eget kapital.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2019
Projektet med renovering av Domkyrkans tornspiror 
som påbörjades 2018 fortsatte under 2019 och för-
klarar skillnaden i både intäkter av bidrag och övriga 
externa kostnader i jämförelse med 2018.
 En organisationsförändring som syftar till att tyd-
liggöra uppdraget som rikskyrka genomfördes i Dom-
kyrkoförsamlingen under året och förändringen inne-
bär att det har bildats en Domkyrkoenhet som är skild 
från församlingsverksamheten. Kyrkostyrelsen har 
beviljat ett årligt extra anslag från och med 2020 som 
uppgår till 3 mnkr för verksamheten i Domkyrkan.
 I Gränbystadens galleria har caféverksamhet star-
tats i egna lokaler efter att en tidigare entreprenör dri-
vit verksamheten under ett antal år.

Framtida utveckling samt väsentliga risker  
och osäkerhetsfaktorer
Den tioårsprognos som togs fram under hösten pekar 
på fortsatt underbalanserad ekonomi och mot bak-
grund av detta beslutade ekonomiutskottet att gå vi-
dare enligt tidigare beslut som innebär fortsatta årliga 
besparingar om ca 5 mnkr. Under 2020 kommer två 
utredningar att presenteras som kan peka på nya in-
riktningar inom det diakonala området och området 
kring Mikaelskyrkan; beslut tas av kyrkofullmäktige 
inför budget 2021.
 Inga beslut har tagits angående nya större investe-
ringar under 2020 men på grund av stora utgifter för 
pågående arbeten för begravningsverksamheten kom-
mer upphandling av lån att påbörjas under våren.

Målsatt kapital
Enligt beslut i kyrkomötet ska kyrkofullmäktige fast-
ställa ett långsiktigt mål för det egna kapitalets stor-
lek, för att garantera en ekonomisk ställning som utgör 
en betryggande buffert för ekonomiska påfrestningar.  
 Pastoratets kyrkofullmäktige beslutade i november 
2019 att fastställa målkapitalet per den 31 decem-
ber. I beslutet ingick en skrivning att målkapitalet 
ska omprövas en gång under varje mandatperiod.  
 Målkapitalet för 2019 uppgår till 328 900 tkr. Eget 
kapital överstiger målsatt kapital med 68 926 tkr.

Finansiella instrument
I november 2016 antog kyrkofullmäktige en revidering 
av tidigare reglemente för kapitalförvaltning. Det inne-
bär att man från 2016 har övergripande principer för 
kapitalförvaltningen som beslutas av pastoratets kyr-
kofullmäktige. Dessa övergripande principer innehåller 
bland annat etiska kriterier för placeringsval samt reg-
ler för portföljsammansättning. Utifrån dessa övergri-
pande principer finns en mer detaljerad placeringspo-
licy som pastoratets kyrkoråd ska ansvara för. Denna 
placeringspolicy antogs i december 2016.

Förvaltade stiftelser
Uppsala pastorat förvaltar 9 (9) stiftelser. Vid utgången 
av 2019 var det totala utgående kapitalet 51 582 tkr (49 
440 tkr). Det samlade marknadsvärdet för stiftelsernas 
värdepappersinnehav var 59 437 tkr (49 655 tkr).

(Siffrorna inom parentes avser 2018.)

Intäkter
(tkr)

Plan 
2022

Plan 
2021

Beslut 
2020

Utfall 
2019

Föränd-
ring* (%)

Kyrkoavgift 198 014 194 418 194 461 197 581 -1,6%

Begravningsavgift 64 917 64 005 66 241 61 893 7,0%

Ekonomisk utjämn. -20 779 -20 773 -19 941 -20 589 -3,1%

Summa intäkter 242 152 237 650 240 761 238 885 0,8%

* Mellan 2019 och 2020

Beslutade och prognostiserade intäkter 
för pastoratet och begravningsverksam-
heten för perioden 2019–2022, se tabell 
här intill.
 
Prognosen för kyrkoavgift 2022 är osäker. 
Ingen uppskattning har gjorts av hur den 
pågående Covid-19-pandemin påverkar 
medlemmarnas inkomster och därmed 
beskattningsunderlaget. Information om 
Covid-19 finns även i not 23.
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KLIMAT- OCH MILJÖARBETE

Allmänt
Under 2019 har pastoratets miljöarbete fortsatt uti-
från de verksamhetsmål som antog inför verksam-
hetsåret. Nyanställda har under 2019 fått en kort 
introduktion till pastoratets klimat- och miljöarbete 
i samband med den introduktionsutbildning som alla 
nyanställda ska delta i. 
 Pastoratet har under året antagit en ny resepolicy 
med syfte att minska flygresor samt resor med egen 
bil i tjänsten.
 Under året har 12 mål av totalt 24 kortsiktiga mål 
för klimat- och miljöarbetet nåtts. Det finns olika skäl 
till att hälften av målen inte nåtts, bland annat att ex-
terna företag inte kunnat leverera det vi behövt för att 
uppnå mål samt att några mål skjutits fram till 2020 
av ekonomiska orsaker. 

Uppsala Klimatprotokoll
Samarbetet inom Uppsala klimatprotokoll fortsätter 
att vara av central betydelse för Uppsala pastorat. Un-
der året har pastoratet varit en av huvudparterna i ett 
samarbete att ta fram en app för att mäta klimatpåver-
kan från privat konsumtion och deltagit i en kampanj 
för att öka Uppsalabornas medvetenhet i klimatfrågan 
och vilka möjligheter man har att minska sitt avtryck 
på individnivå. 
 En av klimatprotokollets klimatutmaningar som 
pastoratet antagit var utmaningen att enbart använda 
klimatkompenserad fjärrvärme. Denna utmaning har 
vi inte klarat under 2019 beroende på att Vattenfall 
inte fått fram en färdig, prissatt produkt. Målsätt-
ningen är att gradvis övergå till klimatkompenserad 
fjärrvärme under 2021–2022. Det kommer ske grad-
vis eftersom det innebär en väsentlig kostnadsökning.

 Miljöpåverkan och miljöinformation
Det kvarstår att den största klimatpåverkan som pas-
toratet har kommer från uppvärmning av fastigheter. 
Vi kommer att behöva arbeta med fler åtgärder för 
att totalt sett minska vår förbrukning av fjärrvärme, 
både som ett sätt att spara på ekonomiska resurser 
och att sänka våra utsläpp av klimatpåverkande 
gaser. Det är ett arbete som behöver intensifieras från 
2021 och minst fram till 2025. 
 Under 2019 övergick krematoriet till bioolja, 
RME. Krematoriet renar utsläpp av rökgaser från 
kvicksilver och dioxiner. Miljötillstånd för kremato-
riet enligt Miljöbalken är från 2017-07-06, utfärdat 
av Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Upp-
sala län. Tillståndet gäller för 3 500 kremationer per 
år. Under 2019 utfördes 2 493 kremationer. Intäkter 
från kremationer av avlidna ej boende inom Uppsala 
pastorat uppgick till ca 4 miljoner kronor vilket mot-
svarar självkostnaden för denna tjänst. Från 2020 
råder enhetlig begravningsavgift vilket innebär att 
begravningsverksamheten inte kommer att fakturera 
för detta mer utan istället tas kostnaden direkt i 
begäran till Kammarkollegiet.  

Hållbarhetsrapport 2019
För mer information om pastoratets klimat- och mil-
jöarbete hänvisas till pastoratets hållbarhetsrapport: 
svenskakyrkan.se/uppsala/hallbarhetsrapport
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RESULTATRÄKNING

(tkr) Not 2019 2018

Verksamhetens intäkter

Kyrkoavgift 197 581 188 257

Begravningsavgift 3 61 893 57 659

Ekonomisk utjämning 4 -20 589 -19 221

Utdelning från prästlönetillgångar 5 345 430

Erhållna gåvor 6 186 195

Erhållna bidrag 6 45 341 31 340

Nettoomsättning 7 25 039 25 614

Övriga verksamhetsintäkter 1 101 1 231

Summa verksamhetens intäkter 310 897 285 505

Verksamhetens kostnader

Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster -957 -886

Övriga externa kostnader 8, 9 -118 813 -101 952

Personalkostnader 10 -166 892 -161 704

Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar -20 617 -18 929

Summa verksamhetens kostnader -307 279 -283 471

Verksamhetens resultat 3 618 2 034

Resultat från finansiella investeringar 11

Resultat från finansiella anläggningstillgångar 2 704 1 819

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 311 18

Räntekostnader och liknande resultatposter -32 -21

Summa resultat från finansiella investeringar 2 983 1 816

ÅRETS RESULTAT 6 601 3 850
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BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR (tkr) Not 2019-12-31 2018-12-31

Anläggningstillgångar   

Materiella anläggningstillgångar   

Byggnader och mark 12 261 704 272 145

Inventarier, verktyg och installationer 13 26 702 13 442

Pågående nyanläggning och förskott  
avseende materiella anläggningstillgångar

14 29 020 9 677

Summa materiella anläggningstillgångar 317 426 295 264

Finansiella anläggningstillgångar  

Långfristiga värdepappersinnehav 15 99 409 96 692

Summa finansiella anläggningstillgångar 99 409 96 692

Summa anläggningstillgångar 416 835 391 956

Omsättningstillgångar   

Varulager 721 712

Kortfristiga fordringar   

Kundfordringar 2 158 3 531

Övriga fordringar 1 395 915

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 13 806 10 264

Summa kortfristiga fordringar 17 359 14 710

Kortfristiga placeringar 363 363

Kassa och bank 17 26 260 42 041

Summa likvida medel 26 623 42 404

Summa omsättningstillgångar 44 703 57 826

SUMMA TILLGÅNGAR 461 538 449 782
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EGET KAPITAL OCH SKULDER (tkr) Not 2019-12-31 2018-12-31

Eget kapital

Balanserat resultat 385 966 382 116

Församlingskyrkas fastighetsfond 5 259 5 259

Årets resultat 6 601 3 850

Summa eget kapital 397 826 391 225

Långfristiga skulder  

Gravskötselskuld 18 9 030 8 975

Skuld begravningsverksamhet 3 4 745 487

Summa långfristiga skulder 13 775 9 462

Kortfristiga skulder   

Skuld till begravningsverksamheten 3 488 684

Leverantörsskulder 16 850 15 896

Gravskötselskuld 18 1 069 1 105

Skatteskulder 268 55

Övriga skulder 19 6 332 6 356

Villkorade bidrag 20 1 868 1 662

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 23 062 23 337

Summa kortfristiga skulder 49 937 49 095

Summa eget kapital och skulder 461 538 449 782
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Balanserat
resultat

Församlings-
kyrkas

fastighets-
fond

Årets
resultat

Summa 
eget kapital

Eget kapital 2018-01-01 378 979 5 259 3 137 387 375

Omföring av föregående års resultat 3 137 -3 137

Ianspråktagande av församl.kyrkas fastigh.fond

Årets resultat 3 850 3 850

Eget kapital 2018-12-31 382 116 5 259 3 850 391 225

Ingående balans 2019-01-31 382 116 5 259 3 850 391 225

Omföring av föregående års resultat 3 850 -3 850

Ianspråktagande av församl.kyrkas fastigh.fond

Årets resultat 6 601 6 601

Eget kapital 2019-12-31 385 966 5 259 6 601 397 826

Församlingskyrkas fastighetsfond utgör ett ändamålsbestämt eget kapital. Kapitalet ska användas till Uppsala domkyrkas behov,
t ex drift och undehåll. Under året har 0 tkr (0 tkr) ianspråktagits ur fonden. 

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL
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(tkr) Not 2019 2018

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 3 618 2 034

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Av- och nedskrivningar 20 616 18 930

Omklassificering av pågående nyanläggning till kostnad 131

Resultat vid försäljning av materiella anläggningstillgångar -162 -40

Erhållen ränta 311 18

Erhållen utdelning 1 682 1 819

Erlagd ränta -32 -21

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital

26 033 22 871

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital, långfristig gravskötselskuld  
och begravningsverksamheten

Minskning+/ökning- av kortfristiga fordringar -2 658 -3 462

Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder 842 -911

Ökning+/minskning- av långfristig gravskötselskuld 55 -473

Ökning+/minskning- av långfristig skuld till begravningsverksamheten 4 258 -178

Kassaflöde från den löpande verksamheten 28 530 17 847

Investeringsverksamheten

Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar -42 778 -13 407

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 162 40

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -6 017 -1 690

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 4 322

Kassaflöde från investeringsverksamheten -44 311 -15 057

Årets kassaflöde -15 781 2 790

Likvida medel vid årets början 42 404 39 614

Likvida medel vid årets slut 22 26 623 42 404

KASSAFLÖDESANALYS
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GRUNDER FÖR UPPRÄTTANDE

Årsredovisning
Pastoratets årsredovisning har upprättats enligt 
årsredovisningslagen (1995:1554), begravningsla-
gen (1990:1144) och Bokföringsnämndens BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 
(K3). Vidare tillämpas rekommendationer utgivna av 
Svenska kyrkans Redovisningskommitté (KRED).
 Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämfö-
relse med föregående år om inget annat anges.
 KRED:s beräkningsmall följs inte i samband med 
begravningsverksamheten.

Värderingsgrund
Tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärde 
om inget annat anges.

Belopp
Samtliga belopp är angivna i tusentals kr (tkr) om 
inget annat anges. Beloppen inom parentes anger före-
gående års värden.

INTÄKTSREDOVISNING
Intäkter redovisas till det verkliga värde av vad som 
erhållits eller kommer att erhållas.

Kyrkoavgift och begravningsavgift
Svenska kyrkans huvudintäkt utgörs av kyrkoavgif-
ten. I enlighet med lag om avgift till registrerat tros-
samfund 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 förskottet erhålls en 
avräkning av det slutliga avgiftsunderlaget två år till-
baka. Kyrkoavgiften intäktsredovisas i takt med utbe-
talningarna från staten. Begravningsavgiften intäkts-
redovisas på motsvarande sätt.

Erhållna gåvor, bidrag och offentliga bidrag
Erhållna gåvor redovisas som intäkt i den period de 
mottagits. Bidrag och offentliga bidrag intäktsredovisas 
efter hand som villkor som är förknippade med bidra-
gen uppfylls. Bidrag till anläggningstillgångarna har re-
ducerat anskaffningsvärdet på anläggningstillgångarna.

LEASING (HYRA)
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 leasingperi-
oden. Uppgifterna om avgifterna i noten är redovisade 

i nominella belopp. Med leasingperiod avses den pe-
riod som leasetagaren har avtalat att leasa en tillgång. 

ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, so-
ciala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att 
de anställda utför tjänster.
Löner och ersättningar som avser räkenskapsåret men 
utbetalas i januari efterföljande år redovisas dock inte 
som upplupna kostnader.
 Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificeras 
som avgiftsbestämda redovisas en pensionskostnad 
det år pensionen tjänas in.

INKOMSTSKATT
Pastoratets inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. 
Inkomstskattelagen (1999:1229).
 I den mån pastoratet bedriver näringsverksamhet är 
huvudregeln att näringsverksamheten är skattepliktig, 
Näringsverksamheten kan undantas från skatteplikt 
om den har en naturlig anknytning till det allmännyt-
tiga ändamålet eller är hävdvunnen finansieringskälla.
 Pastoratet är befriad från inkomstskatt i sin ideella 
verksamhet eftersom den uppfyller kraven som sam-
hällsnyttig enligt skattelagstiftningen.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
I pastoratet finns materiella anläggningstillgångar re-
dovisade enligt två olika definitioner i K3. Som grund-
regel gäller att en materiell anläggningstillgång är en 
fysisk tillgång som innehas för att bedriva närings-
verksamhet (ge ekonomiska fördelar/kassaflöde).
 För ideell sektor gäller att materiell anläggningstill-
gång också omfattar fysisk tillgång som innehas för 
det ideella ändamålet även om grundregeln inte är 
uppfylld. De flesta anläggningstillgångar har klassific-
erats utifrån den senare regeln då pastoratets ändamål 
är religiös verksamhet. Nedskrivningprövning sker 
alltid för sådana tillgångar som inte längre uppfyller 
något av kraven ovan för att definieras som materiella 
anläggningstillgångar.
 Utgifter för löpande reparation och underhåll re-
dovisas som kostnader. Realisationsvinst respektive 
realisationsförlust vid avyttring av en materiell an-
läggningstillgång redovisas som övriga verksamhets-
intäkter respektive övriga verksamhetskostnader. 
 Materiella anläggningstillgångar redovisas till an-
skaffningsvärdet efter avdrag för avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar. Till anskaffningsvärdet 
räknas även in kostnader som är direkt hänförliga till 
förvärvet.  
 Bidrag som avser förvärv av materiell anläggnings-
tillgång reducerar tillgångens anskaffningsvärde. 

NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER  
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 Materiella anläggningstillgångar skrivs av syste-
matiskt genom linjär avskrivning över den bedömda 
nyttjandeperioden.
 Mark, utöver kyrkogårdsmark, skrivs inte av, då 
nyttjandeperioden är obegränsad. 
 En materiell anläggningstillgång som har bety-
dande komponenter där skillnaden i förbrukning 
förväntas vara väsentlig, redovisas och skrivs av som 
separata enheter utifrån varje komponents nyttjande-
period.

Följande avskrivningstider tillämpas:
Kyrkogårdsmark 33–50 år

Markanläggningar 5–33 år

Byggnader 10–50 år

Bilar 5–10 år

Datautrustning 5 år

Övriga inventarier, installationer och verktyg 5–10 år
 
Utöver avskrivningstiderna ovan, finns det mer speci-
fika avskrivningstider för ingående komponenter.
 Vid varje balansdag sker en prövning av anlägg-
ningstillgångens värde och den skrivs ned ifall den 
bedöms ha ett lägre värde än bokfört värde och det 
kan antas att värdenedgången är bestående. Om det 
inte längre finns skäl för nedskrivningen återförs den. 
Nedskrivningen och återföringen redovisas i resulta-
träkningen.

K3 och komponentindelning
I samband med övergången till K3 (2014) delades 
vissa av pastoratets materiella anläggningstillgångar 
upp i komponenter. En materiell anläggningstillgång 
som har betydande komponenter där skillnaden i 
förbrukning förväntas vara väsentlig, redovisas och 
skrivs som separata enheter utifrån varje komponents 
nyttjandeperiod. 
 När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, 
utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla 
komponentens bokförda värde och den nya kompo-
nentens anskaffningsvärde aktiveras.

Förbrukningsinventarier
Inventarier med ett anskaffningsvärde under 62% av 
prisbasbeloppet har utifrån väsentlighetsbedömning 
redovisats som en kostnad (förbrukningsinventarier).

FINANSIELLA INSTRUMENT
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet 
med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade uti-
från anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.

Redovisning i och borttagande  
från balans räkningen 
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i ba-
lansräkningen när företaget blir part i instrumentets 
avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort 
från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till 
kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. 
Detsamma gäller när de risker och fördelar som är 
förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts 
till annan part och företaget inte längre har kontroll 
över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas 
bort från balansräkningen när den avtalade förpliktel-
sen fullgjorts eller upphört.

Långfristiga värdepappersinnehav –  
portföljvärdering
Pastoratet har definierat en värdepappersportfölj. För de 
instrument som ingår tillämpas värderingsprincipen på 
portföljen som helhet. Det innebär att vid prövning av 
nedskrivningsbehov avräknas orealiserade förluster mot 
orealiserade vinster inom portföljen.
 Vid varje balansdag sker en prövning av portföljens 
värde och den skrivs ned ifall den bedöms ha ett lägre 
värde än bokfört värde. Om det inte längre finns skäl för 
nedskrivningen återförs den. Nedskrivningen och återfö-
ringen redovisas i resultaträkningen.

Kundfordringar och övriga fordringar 
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till 
de belopp varmed de beräknas inflyta.

Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av an-
skaffningsvärdet och verkligt värde, det vill säga mark-
nadsvärdet.

VARULAGER
Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet 
och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Anskaff-
ningsvärdet fastställs med användning av först-in-först-
ut-principen. Nettoförsäljningsvärdet är försäljningsvär-
det efter avdrag för beräknad försäljningskostnad.

AVSÄTTNINGAR
Med avsättningar avses förpliktelser på balansdagen 
som är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa 
till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias. Av-
sättning redovisas med det belopp som motsvarar den 
bästa uppskattningen av den utbetalning som krävs för 
att reglera åtagandet.
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NOT 2 UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

Pastoratet gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. Inga uppskattningar och antaganden har identifierats 
som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under näst-
kommande år. 

KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod och 
visar pastoratets in- och utbetalningar uppdelade på den 
löpande verksamheten, investeringsverksamheten eller 
finansieringsverksamheten. Det redovisade kassaflödet 
omfattar endast transaktioner som medfört in- eller ut-
betalningar. Som likvida medel klassificerar pastoratet, 
förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos 
banker och andra kreditinstitut, kyrkkontot samt kort-
fristiga likvida placeringar som är noterade på en mark-
nadsplats.
 Pastoratet gör uppskattningar och bedömningar om 
framtiden. 
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Uppsala pastorat är huvudman för begravningsverksamheten inom pastoratets geografiska område.  
Begrav nings verksamheten finansieras av begravningsavgiften. Begravningsavgiften får inte användas  
till annat än de uppgifter som anges i begravningslagen.

(tkr) 2019 2018

Verksamhetens intäkter

Begravningsavgift – erhållet under året 66 638 58 146

Övriga intäkter 10 021 9 630

Summa verksamhetens intäkter 76 659 67 776

Verksamhetens kostnader

Personalkostnader -28 423 -27 261

Övriga kostnader -33 342 -30 166

Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar -9 307 -8 995

Summa verksamhetens kostnader -71 072 -66 422

Finansiella poster   

Räntekostnader -842 -867

Begravningsverksamhetens överskott/underskott 4 745 487

Begravningsavgift redovisad i resultaträkningen

Begravningsavgift – erhållet under året 66 638 58 146

Avgående överskott/tillkommande underskott enligt  
resultatsammanställ ningen

-4 745 -487

Summa begravningsavgift redovisad i resultaträkningen 61 893 57 659

Pastoratet erhöll under 2019 4 989  tkr utöver äskad begravningsavgift,  
vilket påverkat begravningsverksamhetens överskott. Beloppet kommer att regleras under 2021.  

Pastoratets skuld till begravningsverksamheten 

Ingående skuld 1 171 1 795

Reglering av 2016 års överskott -1 111

Reglering av 2017 års överskott -683

Begravningsverksamhetens överskott/underskott 4 745 487

Utgående skuld 5 233 1 171

Varav långfristig skuld 4 745 487

Varav kortfristig skuld 488 684

NOT 3 BEGRAVNINGSVERKSAMHET

NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING
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Prästlönetillgångarna är stiftelseliknande förmögenheter. Minst 50 % av avkastningen går till församlingar och 
pastorat som har andelar i avkastningen och resterande går till det inomkyrkliga utjämningssystemet. Andelarna 
innebär inget inflytande i förvaltningen och går ej heller att överlåta. Pastoratet har 1,5 (1,5) andelar i avkast-
ningen från de stiftsvis förvaltade prästlönetillgångarna.

Pastoratets verksamhet bygger till viss del på ideella arbetsinsatser. Totalt har ca 1 312 (1 550) personer varit 
engagerade i olika delar av verksamheten på ideell basis. I siffran ingår pastoratets ungdoms- och vuxenkörer.

(tkr) 2019 2018

Gåvor

Församlingskollekter till egen verksamhet 186 195

Summa gåvor 186 195

Bidrag

Kyrkoantikvarisk ersättning 17 185 5 992

Bidrag från stiftet 5 892 5 631

Driftbidrag till kyrkans heltidsförskolor 13 638 12 999

Övriga kommunala bidrag 3 613 3 600

Övriga bidrag 5 013 3 118

Summa bidrag 45 341 31 340

2019 2018

Gravskötselintäkter 5 983 5 972

Hyresintäkter 2 174 1 235

Deltagaravgifter 671 1 092

Intäkter från näringsverksamhet 5 142 5 908

Clearingintäkter 4 833 4 948

Övriga intäkter 6 236 6 459

Summa 25 039 25 614

NOT 5 UTDELNING FRÅN PRÄSTLÖNETILLGÅNGAR

NOT 6 ERHÅLLNA GÅVOR OCH BIDRAG

NOT 7 NETTOOMSÄTTNING

Alla församlingar och pastorat omfattas av ett inomkyrkligt utjämningssystem. Syftet med utjämningen är att 
omfördela en del av kyrkoavgiften och därigenom bibehålla en rikstäckande kyrklig verksamhet. Kyrkomötet 
beslutar om kriterierna för utjämningen.

NOT 4 EKONOMISK UTJÄMNING
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(tkr) 2019 2018

Kvalificerade revisorer

PwC Sverige

Revisionsuppdrag 297 258

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 72 89

Övriga valda revisorer

Revisionsuppdrag 13 13

Med revisionsuppdrag avses arbetsuppgifter som det enligt lag ankommer på pastoratets revisorer att utföra 
samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådana arbetsuppgifter. 

NOT 8 OPERATIONELLA LEASINGAVTAL (HYROR)

Leasetagare 2019 2018

Framtida minimileaseavgifter som ska erläggas avseende icke 
uppsägningsbara leasingavtal.

Förfaller till betalning inom ett år 7 140 6 493

Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 16 303 8 863

Förfaller till betalning senare än fem år 272

Under perioden (året) kostnadsförda leasingavgifter 6 754 6 946

Den operationella leasingen utgörs i allt väsentligt av hyrda inventarier och lokaler. Storleken på de framtida 
leasingavgifterna redovisas till nominellt belopp.  

Leasegivare 2019 2018

Framtida minimileaseavgifter som kommer att erhållas avseende  
icke uppsägningsbara leasingavtal:

Förfaller till betalning inom ett år 1 655 1 639

Förfaller till betalning inom fem år 3 628 4 276

Under perioden (året) erhållna leasingavgifter 1 655 1 639

Pastoratet har en lägenhet som hyrs ut som tjänstebostad åt domprosten. Hyresförhållandet  
är reglerat enligt kyrkoordningen och kollektivavtal som innebär att när domprosten lämnar sin tjänst ska 
bostaden frånträdas.

NOT 9 ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING TILL REVISORER
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(tkr) 2019 2018

Resultat från finansiella anläggningstillgångar

Utdelning 1 682 1 819

Realisationsresultat vid försäljning 1 022

2 704 1 819

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Räntor 311 18

311 18

NOT 10 PERSONAL

NOT 11 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR

2019 2018

Totalt medelantal anställda 300 291

Kvinnor (%) 60 60

Män (%) 40 40

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

Könsfördelning i kyrkorådet

Kvinnor (%) 57 55

Män (%) 43 45

Könsfördelning i pastoratets ledningsgrupp

Kvinnor (%) 64 64

Män (%) 36 36

Löner, arvoden och andra ersättningar (tkr)

Ledamöter i KR samt kyrkoherde * 1 327 1 288

Anställda 114 629 110 630

* Arvoden till förtroendevalda i kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlingsråden m. fl. organ redovisas i 
resultat räkningen på raden Personalkostnader.

Arbetsmarknadsbidrag

Under året erhållna arbetsmarknadsbidrag 2 465 870

Ersättning till ordföranden i kyrkoråd (tkr) 

Till ordföranden i kyrkorådet har ersättning utgått med 123 115

Pensionskostnader och andra sociala avgifter (tkr) 

Pensionskostnader exkl särskild löneskatt 6 741 7 351

Andra sociala avgifter enligt lag och avtal (inkl. löneskatt) 37 412 36 567

Pastoratet har inga övriga utfästelser om pensioner eller avgångsvederlag till personer i ledande ställning.
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NOT 12 BYGGNADER OCH MARK

(tkr) 2019 2018

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 505 567 480 822

Inköp 189

Omklassificeringar (från pågående arbete) 6 907 24 556

Försäljningar och utrangeringar -710

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 511 764 505 567

Ackumulerade bidrag och offentliga bidrag

Vid årets början -49 403 -49 403

Årets bidrag -697

Summa ackumulerade bidrag och offentliga bidrag -50 100 -49 403

Netto ackumulerade anskaffningsvärden 461 664 456 164

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början -184 019 -168 745

Försäljningar och utrangeringar 238

Årets avskrivningar enligt plan -16 175 -15 274

Utgående ackumulerade avskrivningar -199 956 -184 019

Ackumulerade nedskrivningar

Vid årets början 0

Försäljningar och utrangeringar 472

Årets nedskrivningar -476

Summa ackumulerade nedskrivningar -4

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT 261 704 272 145
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(tkr) 2019 2018

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 48 672 47 552

Omklassificeringar (från pågående arbete) 187

Nyanskaffningar 17 038 1 942

Försäljningar och utrangeringar -1 633 -822

Summa ackumulerade anskaffningsvärden 64 264 48 672

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början -35 172 -32 338

Försäljningar och utrangeringar 1 622 822

Årets avskrivningar enligt plan -3 965 -3 656

Utgående ackumulerade avskrivningar -37 515 -35 172

Ackumulerade nedskrivningar

Vid årets början -58 -58

Försäljningar och utrangeringar 11

Utgående ackumulerade nedskrivningar -47 -58

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT 26 702 13 442

Anläggningstillgångar som inte får redovisas i balansräkningen
Pastoratet innehar tillgångar som enligt kulturmiljölagen (SFS 1988:950.4 kap) ska bevaras, förtecknas och 
vårdas enligt lagens regler. Tillgångarna finns upptagna i en speciell digitaliserad 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.

NOT 13 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER
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NOT 14  PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT 
 avseende materiella anläggningstillgångar

(tkr) 2019 2018

Vid årets början 9 677 23 089

Investeringar (utgifter under året) 27 627 12 275

Under året erhållna bidrag och/eller offentliga bidrag -1 887 -1 000

Omklassificering till kostnad -131

Omklassificering till maskiner och inventarier -187

Under året färdigställda tillgångar  (byggnader och mark) -6 210 -24 556

UTGÅENDE BALANS 29 020 9 677

Den största under året färdigställda tillgången är utbyte av VVS-tekniska system i Almtunakyrkan  (4 290 tkr).
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(tkr) Redovisat 
värde

Marknads- 
värde på 

boksluts-
dagen

Långfristiga värdepappersinnehav

Noterade aktiefonder 66 762 105 490

Noterade räntefonder 31 251 29 060

Onoterade långfiristiga placeringar 1 396 1 396

Summa långfristiga värdepappersinnehav 99 409 135 946

Kortfristiga placeringar

Noterade aktiefonder 363 417

Summa kortfristiga värdepappersinnehav 363 417

Summa värdepappersinnehav 99 772 136 363

Förändring av långfristiga värdepappersinnehav 2019 2018

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 99 192 97 503

Investeringar under året 6 017 1 689

Försäljningar/avyttringar -3 300

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 101 909 99 192

Ingående ackumulerade nedskrivningar -2 500 -2 500

Utgående ackumulerade nedskrivningar -2 500 -2 500

Utgående bokfört värde 99 409 96 692

NOT 15 VÄRDEPAPPERSINNEHAV
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(tkr) 2019 2018

Långfristig skuld

Pastoratets åtagande (serviceverksamheten) 9 030 8 975

Kortfristig skuld

Pastoratets åtagande (serviceverksamheten) 1 069 1 105

Andel av gravskötselskulden som förfaller  
senare än 5 år efter balansdagen 

Pastoratets åtagande (serviceverksamheten) * 3 268 3 069

* Jämförelsetalet har rättats jämfört med årsredovisningen för 2018.

NOT 18 GRAVSKÖTSELSKULD

Av behållningen på kassa och bank utgör 25 960 tkr (41 914) behållning på det s.k. kyrkkontot. Kyrkkontot 
utgör i juridisk mening en fordran på Svenska kyrkans nationella nivå. De regelverk som styr kyrkkontot är 
dock av sådan karaktär att fordran i redovisningssammanhang ses som ett ordinärt banktillgodohavande.

NOT 17 KASSA OCH BANK

(tkr) 2019 2018

Förutbetalda kostnader

Förutbetalda försäkringspremier 1 458 1 529

Förutbetalda hyror 1 283 1 159

Övriga förutbetalda kostnader 1 222 1 689

Upplupna intäkter

Kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkounderhållsbidrag,  
beviljat men ej utbetalt

6 934 4 434

Övriga upplupna bidrag 444

Övriga upplupna intäkter 2 909 1 009

Summa kostnader och intäkter 13 806 10 264

NOT 16 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

NOT 19 VIDAREFÖRMEDLADE BIDRAG

2019 2018

Ingående skuld 434 539

Under året mottagna bidrag 2 514 2 077

Under året förmedlade bidrag -2 440 -2 182

Utgående skuld 508 434

Jämförelsetalen har rättats jämfört med årsredovisningen för 2018
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NOT 20 VILLKORADE BIDRAG

2019 2018

Villkorade bidrag

Ingående balans 1 662 3 943

Erhållet under året 559 589

Ianspråktaget under året -353 -2 870

Summa utgående balans 1 868 1 662

Specifikation av utgående balans

Skuldförda bidrag till verksamheten 1 868 1 662

NOT 21 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

(tkr) 2019 2018

Upplupna löner 13

Upplupna semesterlöner, inkl soc avg 9 977 9 892

Upplupna pensionskostnader 7 248 7 994

Upplupna sociala avgifter 3 063 3 095

Övriga upplupna kostnader 2 545 2 132

Föutbetalda intäkter 216 224

Summa kostnader och intäkter 23 062 23 337

NOT 22 LIKVIDA MEDEL

2019 2018

Specifikation av likvida medel vid årets slut

Kassa och bank 26 260 42 041

Kortfristiga placeringar 363 363

Summa 26 623 42 404

Sjukdomen Covid-19, med smittspridning över världen och länders åtgärder för att hindra spridningen, påver-
kar hela samhället inklusive Uppsala pastorat. Finansmarknaden är osäker och pastoratets innehav av note-
rade långfristiga värdepapper har sjunkit väsentligt i värde. 
 Den orealiserade vinsten som 2019-12-31 uppgick till ca 36 mnkr rörde sig i slutet av mars 2020, försiktigt 
räknat, mellan ca 10 och ca 15 mnkr.
 Uppsala pastorats placeringar är långsiktiga och därför kvarstår placeringarna i sin helhet i avvaktan på 
återhämtning över tid. 
 Det är troligt att intäkter från kyrkoavgiften fr o m 2022 påverkas av ett lägre beskattningsunderlag. 
 Sammantaget kan vi i dagsläget inte bedöma de exakta effekterna av Covid-19 men vår bästa uppskattning 
är att de kommer att vara begränsade.

NOT 23 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
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