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Förvaltningsberättelse Budget 2022 och plan 2023-2024 

Inledning 

Växjö pastorat föreslår en budget för år 2022 som visar 
på ett minusresultat om 1,9 mkr. För planåren 2023 och 
2024 visar dagens prognoser på ett resultat på -3,5 mkr 
respektive -6,3 mkr med oförändrad verksamhet.  

Utgångspunkten för budgetarbetet för år 2022 har varit 
den ska vara en plan och budget för återöppnade och 
omställning där ett ekonomiskt underskott motiveras 
utifrån: 
- Pastoratets församlingsinstruktion, bemanningsplan

och lokalförsörjningsplaner är långt ifrån färdiga.
- Det finns ett behov av att kraftsamla verksamheten

med den grundläggande uppgiften i fokus för
återöppnande efter pandemin och långsiktig
omställning.

- Målet för återöppnande är att återigen nå ut till
människor och bygga upp relationer - ett missionsår

- Vidta förberedelser och genomföra åtgärder för den
strategiska omställning som pastoratet, och hela
Svenska kyrkan, bara är i början av.

Världsekonomin har sedan vintern/våren 2020 kraftigt 
präglats av pandemin. För närvarande syns dock en rad 
positiva effekter såväl i den svenska som i den 
internationella ekonomin. I Sveriges Kommuner och 
Regioners (SKR) prognoser för skatteunderlags-
utvecklingen för åren 2021-2022 ser prognoser bättre ut 
än för åren 2020-2021. När tillämpas dessa 
skatteunderlagsprognoser på våra prognoser för 
kyrkoavgiftsintäkterna ser vi att dessa, i reala värden, 
fortsätter att sjunka. I löpande priser väntas den 
intäktsnivå som gällde 2019 kunna återhämtas först år 
2026. Det innebär att det fortsatt ställs stora krav på 
kostnadsanpassningar inom Svenska kyrkan i närtid för 
att undvika större underskott i verksamheten under 
kommande år.  

Beslutet om målkapital, d v s miniminivån för det egna 
kapitalet, har betydelse för vilken resultatnivå som ska 
hållas i framtiden. Kyrkofullmäktige har fastställt Växjö 
pastorats målkapital till 305 mkr. I grund och botten 
handlar det fortsatt om att ha en god ekonomisk 
hushållning och att intäkter och kostnader behöver vara i 
balans. 

Nedan följer en kort redogörelse för ett antal 
nyckelfrågor som kommer att bli centrala för pastoratets 
framtida utveckling. 

 Medlemsutvecklingen

Utvecklingen av antalet och andelen tillhöriga är till stor 
del avgörande för hur stora resurser vi kommer att ha för 
att bedriva vår verksamhet i framtiden. Om den 
nuvarande utvecklingen fortsätter i samma takt kommer 

det att bli svårt att på sikt bibehålla den 
verksamhetsvolym vi har idag. 

Pandemin bidrog inte till ökade utträden under 2020, 
utan utträdena låg under året totalt sett i stället på en 
lägre nivå jämfört med 2019. Samtidigt har de 
minskade utträdestalen motverkats av medlemstapp 
till följd av ökat antal dödsfall samt av färre antal dop. 
Totalt noteras i Växjö pastorat en större minskning av 
antalet medlemmar 2020 än 2019 (606 respektive 325 
medlemmar).  

De faktorer som i viss mån är påverkbara är i första 
hand dopfrekvensen och in- och utträdena. Så länge 
Växjö kommun fortsätter att utvecklas positivt, d.v.s. 
med överskott på både flyttningsnetto och 
födelsenetto, lindras effekterna för pastoratet. 

 Verksamhetsresultaten avgörande på
lång sikt

En titt i backspegeln 10 år bakåt visar att verksamheten 
i många delar haft en negativ utveckling eller 
åtminstone inte gått framåt under denna tidsperiod: 
minskningar noteras bl.a. för tillhörighet, dopfrekvens 
och gudstjänstbesök. Därtill kan vi under 2020 och 
2021 lägga till stora effekter på dess siffor under en 
unik period. De långsiktiga konsekvenserna av 
corona-pandemin lär Svenska kyrkan såväl som andra 
organisationer känna av under flera år framöver.  

 Omprioriteringar i verksamheten

Som redogjorts för ovan finns det stora behov av 
anpassningar i verksamheten för att upprätthålla 
ekonomisk balans. Under 2022 sker viktigt planerings- 
och strategiarbete med ny församlingsinstruktion, 
upprättande av lokalförsörjningsplaner samt plan för 
pastoratets framtida bemanning. I detta viktiga arbete 
behöver alla nivåer i organisationen; medarbetare, 
chefer samt förtroendevalda i församlingsråd och 
kyrkoråd involveras. 

 Kostnadseffektivitet

Den framtida långsiktiga intäktsutvecklingen gör 
också att vi framöver måste lägga alltmer fokus på att 
arbeta kostnadseffektivt så att resurserna, både i form 
av pengar och tid, kan utnyttjas mer och på bästa 
möjliga sätt. Kravet på kostnadseffektivitet finns inom 
alla verksamhetsområden, från administration till 
församlingsverksamhet. 

 Medarbetare

Den viktigaste resursen i verksamheten är naturligtvis 
personalen. Personalkostnaderna utgör dessutom den 
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överlägset största utgiftsposten i budgeten, det vill säga 
ca 60 procent av intäkterna. 
 
Det är således av stor vikt att fortsatt fokus sker på 
personalfrågorna, bl a vad gäller 

 personalförsörjning 
 kompetensutveckling 
 sjukfrånvaro och hälsa 

 
Om vi kan ligga långt framme i dessa frågor kommer vi 
även fortsättningsvis ha goda förutsättningar att knyta till 
oss personal som kan bedriva en kvalitativ och effektiv 
verksamhet. Vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare 
har på senare år blivit alltmer tydligt, då svårighet att 
rekrytera inom kyrkans profilyrken. 
 
 Fastigheter  
 
Fastighets- och lokalkostnaderna utgör en betydande 
post i budgeten. Då dessa kostnader, främst 
driftskostnader men även underhållskostnader, tenderar 
att öka varje år bl.a. i form av höjda priser och skatter på 
el, vatten, försäkringar etc., blir det allt viktigare att 
fokusera på att dessa kostnader inte tar i anspråk en större 
del av intäkterna. Om fastighetskostnaderna ökar i en 
högre takt än intäkterna kommer de på sikt att minska 
utrymmet för församlingsverksamheten. Därför är 
kostnadseffektivitet och flexibilitet framtida nyckelord 
när det gäller lokalutnyttjande och fastighetsbestånd. 
Konkret kan det handla om avyttringar, alternativa 
användningar eller placering i malpåse. 
 
Under de kommande åren ska alla kyrkliga enheter arbeta 
med att ta fram lokalförsörjningsplaner. Allt för att 
effektivisera och planera för sitt lokalbehov, när de 
ekonomiska resurserna minskar.  
 
Under 2022 behöver därför det strategiskt viktiga arbetet 
med lokalförsörjningsplaner komma i gång och då 
utifrån arbetet med församlingsinstruktionen. Allt för att 
effektivisera och planera för pastoratets lokalbehov 
utifrån verksamhet och ekonomiska förutsättningar.  
 

 Avskrivningar 
 
En höjd investeringstakt genererar högre 
avskrivningskostnader och om avskrivningarna ökar i 
högre takt än intäkterna kommer dessa kostnader att 
tränga undan verksamheten.  
 
Det är således viktigt att kommande investeringar 
bedöms utifrån de avskrivningskostnader som uppstår 
och att investeringstakten anpassas så att 
avskrivningarna inte upptar en större andel av intäkterna. 
 
Fr.o.m. redovisningsåret 2016 lyder Växjö pastorat under 
regelverket kring komponentavskrivningar på 
anläggningstillgångar.  
 

God ekonomisk hushållning och 
målkapital 
 
Växjö pastorats ekonomiska förvaltning regleras i 
Kyrkoordningens 47 kapitel, i första hand genom 
begreppet god ekonomisk hushållning. 
 
Sedan år 2006 regleras enheters ekonomi genom 
skrivningen att varje ekonomisk enhet ska ha en 
ekonomisk ställning som utgör en betryggande buffert 
för ekonomiska påfrestningar. Konkret innebär det att 
fullmäktige ska fastställa ett mål för hur stort det egna 
kapitalet ska vara i kronor räknat, s.k. målkapital. 
Fastställt målkapital och dess måluppfyllelse skall 
anges varje år i årsredovisningen samt granskas av 
revisorerna. Om målet ej uppfylls träder de ”gamla 
balanskravsreglerna” in, vilket bl. a innebär att 
målkapitalnivån ska återställas och att åtgärdsplaner 
för hur detta ska gå till ska upprättas. Syftet med 
regelverket är att nå större flexibilitet samt att i högre 
grad låta lokala behov styra den ekonomiska 
planeringen. Reglerna om målkapital ersatte de 
tidigare reglerna om s.k. balanskrav, som innebar att 
intäkterna skulle överstiga kostnaderna varje enskilt 
räkenskapsår. Kyrkofullmäktige har hösten 2020 
beslutat om ett målkapital om 305 mkr. Prognosen för 
det egna kapitalets storlek uppgår till drygt 367 mkr 
för år 2022.  
 
Begreppet god ekonomisk hushållning anger ett brett 
och långsiktigt perspektiv på organisationen och dess 
verksamhet där det finansiella perspektivet endast är 
en del av helheten. I ett finansiellt perspektiv innebär 
god ekonomisk hushållning bl a en långsiktigt hållbar 
utveckling av ekonomin vad gäller resultat, 
investeringar, skuldsättning, likvida medel, 
kyrkoavgift, planering etc. God ekonomisk 
hushållning berör dock inte enbart de finansiella 
aspekterna utan också i högsta grad verksamheten som 
bedrivs och de resurser som finns i form av bl a 
personal och fastigheter. Att sätta verksamheten i 
fokus torde vara naturligt i denna typ av organisation 
då det till skillnad från den privata sektorn för vår del 
är verksamheten som är målet, medan 
pengarna/intäkterna endast är medlet för att nå målet. 
Därför bör begreppet god ekonomisk hushållning även 
innefatta perspektiv som t ex underhåll och utveckling 
av resurser (personal, fastigheter), omvärld, 
förtroendekapital, verksamhetskvalitet och 
effektivitet, jämställdhet, planering och framtid mm. 
 
Kravet på god ekonomisk hushållning är således även 
i fortsättningen den centrala utgångspunkten i den 
ekonomiska planeringen eftersom det anger ett 
långsiktigt och heltäckande perspektiv på hur 
pastoratet använder sina resurser. Det bör därför ligga 
till grund för allt planeringsarbete inom kyrkan. 
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Allmänna förutsättningar 
och omvärld 

Tillhörigheten har fortsatt att minska

Växjö har under de senaste åren uppvisat en mycket god 
befolkningsutveckling, vilket bidragit till att antalet 
tillhöriga i Växjö pastorat sedan år 2000 minskat relativt 
långsamt, från knappt 62 500 till ca 54 400 personer. 
Däremot har andelen tillhöriga, d.v.s. %-andelen av 
befolkningen som tillhör Svenska kyrkan, minskat från 
84,5 % den 31 december år 2000 till 57,4 % den 31 
december 2020. 

Andelen tillhöriga i pastoratet har under de senaste åren 
minskat med 1- till 2-%-enheter per år och antalet 
utträden har ökat markant sedan år 2000, då de var drygt 
140 st. Den negativa utvecklingen är inte på något sätt 
unik för Växjö, utan en liknande utveckling syns över 
hela landet. 

Det är troligt att den positiva befolkningsutvecklingen 
inom pastoratet kommer att bestå även i ett längre 
perspektiv. Detta är naturligtvis mycket positivt för 
församlingarnas verksamhet. Avgörande för de framtida 
resurserna i församlingsverksamheten är dock i första 
hand tillhörighetsutvecklingen. Den absolut viktigaste 
faktorn på lång sikt är antalet döpta. Antalet som döps i 
förhållande till antal födda uppgick 2020 till 33,1 %.  

Svensk ekonomi i lågkonjunktur

Under 2020 och 2021 har världen såväl som Sverige 
drabbats hårt av corona-pandemin. Konjunkturinstitutet 
(KI) skriver i sin rapport ”Konjunkturläget september 
2021” att ”Minskad spridning av covid-19 och lättade 
pandemirestriktioner under sommaren bidrar till att 
återhämtningen i den svenska ekonomin tar fart rejält det 
tredje kvartalet i år (anm. 2020). Brist på insatsvaror och 
logistikproblem fortsätter att hämma produktionen en 
del de närmaste kvartalen men konjunkturförstärkningen 
fortsätter trots det. De jämförelsevis omfattande 
åtgärderna i regeringens budget för 2022 stimulerar 
efterfrågetillväxten och bidrar till att den svenska 
ekonomin går in i en mild högkonjunktur det andra 
halvåret. Återhämtningen på arbetsmarknaden tar dock 
längre tid. Det dröjer till inledningen på 2023 innan 
arbetslösheten kommer ner till 7,0 procent.”  

KIs BNP-prognos för 2022 visar på en tillväxt om ca 
3,4 % vilken mattas för åren 2023-2025 till dryga 1 %. 

Arbetslösheten beräknas vara som högst under 2021 för 
att sedan börja sjunka under 2022 till 8,5 procent.  

(källor: ”Kyrkoavgiftsprognos med makroekonomisk utblick augusti 
2021” Kyrkokansliet Uppsala och ”Konjunkturläget september 2021” 
Konjunkturinstitutet) 

Intäktsutveckling

2021 återhämtar sig såväl BNP som arbetade timmar 
starkt, men även 2022 räknar Sveriges kommuner och 
regioner med hög tillväxt i prognosen. Jämfört med 
föregående prognoser antas BNP och timmarna stiga 
snabbare under 2021. En större del av den förutspådda 
konjunkturuppgången är därmed avklarad vid 2021 års 
utgång. Under den kvarstående återhämtningen – i 
förloppet mot normalkonjunktur – de efterföljande 
åren blir därmed tillväxten lägre, vilket inte minst slår 
på kalkylåren 2023–2024.  

Uppgången för sysselsättningen, efter den djupa 
konjunktursvackan 2020, antas ske med fördröjning i 
förhållande till återhämtningen för BNP. 

SKR:s prognos från augusti visar på en 
skatteunderlagstillväxt på dryga 3 % årligen åren 2022 
– 2024 för riket som helhet.

(källa: Sv kommuner o regioner cirkulär 21:31) 

Det bör observeras att kyrkans modell för utbetalning 
och redovisning av kyrkoavgiftsintäkter ger en 
eftersläpning på två år. Det är alltså i första hand 2020 
års inkomster hos våra tillhöriga som bestämmer 
intäkterna i 2022 års budget. 

Som framgår i tabellen kommer ökningstakten att 
variera från dryg 1 till knappt 3 procent under de 
kommande åren. Tillväxtsiffrorna i prognosen avser 
riket som helhet.  

När det gäller kyrkoavgiften, d.v.s. församlings-
verksamheten, har tillhörighetsutvecklingen stor 
betydelse för intäkterna. Utvecklingen av 
kyrkoavgiftens underlag har de senaste åren varit ca 
2,5 procentenheter sämre än den totala utvecklingen i 
kommunen till följd av den minskade tillhörigheten. 
Det innebär att intäktsökningen blir lägre jämfört med 
om vi hade behållit samma tillhörighetsandel. Av stor 
betydelse är naturligtvis också inom vilka grupper av 
invånare som tillhörigheten minskar, t ex om de är 
arbetstagare, studenter, barn eller pensionärer. 

Växjö pastorats prognoser för den årliga utvecklingen 
av kyrkoavgiftsnettot (kyrkoavgift inkl ekonomisk 
utjämning). 

2019 2020 2021 2022 2023

Sv Kommuner o Regioner 2,8 2,4 1,3 3,9 4,0
(prognos aug -20)

Ekonomistyrningsverket 1,7 1,2 2,0 4,5 3,7
(prognos jun -20)

Sv Kommuner o Regioner 2,2 0,9 3,5 3,7 3,8
(prognos apr -20)
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* Nettoförändring kyrkoavgifter och ekonomisk utjämning 

 
För församlingsverksamheten visar dagens prognoser på 
en minskning om ca 1,0 mkr år 2022. Kyrkoavgiftsnettot 
2023 beräknas öka med ca 2,1 mkr, för att stanna på en 
ökning om ca 0,6 mkr år 2024.  
 
Därmed finns det fortfarande all anledning för pastoratet 
att se över sin resursförbrukning då utvecklingen av 
intäkterna med dagens bedömning inte kommer att täcka 
kommande kostnadsökningar i form av ökade drifts-, 
avskrivnings- och lönekostnader. 
 

Finansiell analys 
 
Budgeterat underskott 
 
Resultatet i 2022 års budget har fastställts till -1,9 mkr 
(+0,1 mkr). Den bedömda intäktsutvecklingen gör att 
planåren uppvisar negativa resultat. 
 

 
 
Växjö pastorat har kunnat genomföra sin verksamhet i 
väldigt begränsad omfattning under större delen av 2020 
och 2021. 2020 års goda resultat är i mycket stor 
utsträckning ett uttryck för det. Ser vi till en prognos för 
2021 års resultat, pekar delårsrapporten på att resultatet 
blir väsentligt bättre än ovan nämnda budgeterade 
resultat om +0,1 mkr. Delårsrapporten per 2021-06-30 
gav ett resultat på 12,2 mkr. 
 
I 2022 års budget som ska ge möjlighet till uppstart och 
omställning finns tillfälliga medel om totalt ca 1,1 mkr.  
 
Dagens prognos för resultatet för planåren 2023 och 2024 
är negativa resultat om -3,5 mkr respektive -6,3 mkr med 
oförändrad verksamhet.  
 
Pastoratet kommer nu från en period med relativt god 
intäktsutveckling och har haft en viss resultatmässig 
marginal när det nu väntas bli sämre intäktsutveckling. 
Trots att pastoratet varit återhållsamma med att göra 
permanenta förändringen under de senaste budgetåren 
ser det inte ut att räcka utan att det kommer att krävas 
ytterligare kostnadsanpassningar i verksamheten under 
de kommande åren.  
 
Begravningsverksamheten 
 
För begravningsverksamheten gäller en gemensam 
begravningsavgift för samtliga kyrkliga 
begravningshuvudmän sedan år 2017. Det betyder att 
alla invånare får betala begravningsavgift efter en och 

samma begravningsavgiftssats. Denna begravnings-
avgiftssats är riksgenomsnittlig och uppgår 2021 till 
25,3 öre per intjänad hundralapp.  
 
För Växjös del har det gjorts prognoser för 
begravningsverksamhetens behov av begravnings-
avgifter fram till och med planåret 2024. Det utbetalda 
beloppet Växjö pastorat kan erhålla för år 2022 
minskas med det överskott Växjö pastorats 
begravnings-verksamhet hade år 2020.  
 
Begravningsverksamheten kommer att budgetera noll-
resultat varje år. Eventuella över-/underskott från 
tidigare år kommer att justeras med två års 
fördröjning. 
 

 
 
Begravningsombudet ska granska huvudmannens 
kostnadsberäkning gällande 
begravningsverksamheten och till Kammarkollegiet 
tillstyrka eller avstyrka huvudmannens redovisade 
kostnader. 
 
Investeringar för ca 24 mkr under 2022 - 2024 
  
2022 års investeringsbudget uppgår till 5,4 mkr. För 
2022 och 2023 planeras för närvarande investeringar 
om ca 7,5 mkr årligen. Totalt planeras således 
investeringar för ca 20 mkr under de kommande tre 
åren. 
 

 
* Prognos 2021 

 
Investeringsbudgeten 2022 innehåller maskin-
investeringar och en tillbyggnad av 
ekonomibyggnaden i Vederslöv.  
 
För församlingsverksamheten finns medel för ny 
ventilationsanläggning i Mariakyrkan samt medel för 
en rad inventarier. 
 
Den genomsnittliga investeringsnivån för perioden 
2020 till 2024 blir ca 7,3 mkr. 
 
I pastoratet diskuteras ytterligare investeringsprojekt 
som för närvarande finns utanför planen ovan. Det 
berör ett kyrkligt centrum i Ingelstads församling. 
 

Förändr mkr, budgetår 2020 2021 2022 2023 2024

Kyrkoavgiftsnetto -1,4 -1,0 -1,0 2,1 0,6

2020 2021 2022 2023 2024

Årets resultat, mkr 15,7 0,1 -1,9 -3,5 -6,3

2020 2021 2022 2023 2024

Nettokostnad -50,8 -53,0 -51,6 -52,5 -53,2
Reglering tidigare över/-underskott2,7 5,7 2,2 0 0
Utbetald begravningsavgift 50,2 47,3 49,4 52,5 53,2
Resultat 2,2 0,0 * 0,0 0,0 0,0

2020 2021 2022 2023 2024

Nettoinvesteringar, mkr 4,7 8,2 * 8,6 7,5 7,6
varav
församlingsverks. 2,0 2,0 * 3,8 3,5 3,6
begravningsverks. 2,7 6,2 * 4,8 4,0 4,0

Avskrivn/intäkter, % 7,1 7,4 * 7,4 7,4 7,4
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Hur stor den årliga investeringsvolymen ska vara bör i 
första hand bedömas utifrån hur stora 
avskrivningskostnader investeringarna genererar. 
Pastoratet har fram till idag haft en mycket stark ställning 
när det gäller finansiella tillgångar, varför vi inte har 
några bekymmer att likvidmässigt finansiera de relativt 
höga investeringsvolymerna. Däremot har marginalerna 
krympt i resultaträkningen, varför ökade 
avskrivningskostnader blir en belastning i förhållande till 
budgetramarna för verksamheten. Därför bör den 
genomsnittliga investeringstakten inte överstiga de årliga 
avskrivningarna, möjligen med tillägg för årets resultat 
(d v s årliga investeringar på maximalt 14 - 15 mkr). En 
investeringsnivå som är kring den nivån innebär att 
likvida medel minskar och att avskrivningarna ökar. Med 
det följer minskade ränteintäkter och att avskrivningarna 
utgör en allt större andel av kyrkoavgiftsintäkterna, 
vilket på sikt innebär att investeringarna riskerar att 
tränga undan verksamheten. 
 
De hittills planerade investeringarna för planperioden 
visar på en återgång till mer normala nivåer jämfört med 
åren 2013 - 2016 med mycket höga investeringsvolymer. 
Till följd av de höga volymerna har avskrivningarna ökat 
både i kronor samt i andel av de totala intäkterna. På sikt 
riskerar det att minska utrymmet för den övriga 
verksamheten.  
 
Finansiella tillgångar 
 
Pastoratet har sedan tidigare en mycket stark ställning 
vad gäller både långfristiga och kortfristiga medel.  
 

 
 
* prognos 2021 

 
Växjö pastorat har sedan kyrkofullmäktige i augusti ett 
nytt placeringsreglemente. Det kommer successivt att 
implementeras under de kommande åren dels med 
avsikten att generera avkastning för finansiering av 
verksamheten, dels för att värdesäkra pastoratets kapital. 
Det medför att de likvida medlen minskar till förmån för 
en ökning av de långsiktiga finansiella tillgångarna. 
 
Gåvor & stiftelser 
 
Växjö pastorats församlingar förfogar över donerade 
medel både i form av förvaltade stiftelser samt villkorade 
bidrag. Användningen av dessa medel har under de 
senaste åren varit sparsam, varför en ökad användning är 
nödvändig framöver. Eftersom medlen skänkts till vissa 
ändamål har församlingarna genom mottagandet åtagit 
sig att utföra det som donatorn tänkt sig. Medlen ska inte 
sparas för framtiden, utan användas i verksamheten i 
enlighet med donatorns vilja. Nytt regelverk inom 
redovisningen tillsammans med att utrymmet i 

resultaträkningen är begränsat kommer att medföra ett 
ökat användande av de donerade medlen. 
 
Antalet stiftelser som Växjö pastorat förvaltar är ca 26 
st. För en del av dessa finns det avvecklingsbeslut och 
det finns anledning att fortsätta arbetet med att ansöka 
om avvecklings- eller permutationsbeslut då flera av 
stiftelserna är små och därmed har svårt att generera 
avkastning.  
 

Verksamheten 
 
För verksamhetsinnehållet hos församlingar och 
förvaltningar hänvisas till respektive text längre fram 
i denna budget. Några förändringar/händelser i 2022 
års budget sammanfattas dock nedan. 
 
 Vårt gemensamma fokus för 2022 kommer att 

vara att återbygga relationer i spåren av Corona-
pandemin.  
 

 Introduktion av nya förtroendevalda då 2022 är 
första året i en ny mandatperiod. 

 
 Under 2022 sker viktigt planerings- och 

strategiarbete med ny församlingsinstruktion, 
upprättande av lokalförsörjningsplaner samt plan 
för pastoratets framtida bemanning  

 
 Torparängens begravningsplats på Teleborg 

invigs våren 2022. 
 
 Underhåll fastigheter innehåller bl.a. medel för 

fasad- och snickerirenovering på Nöbbele kyrka 
(nettokostnad 1,0 mkr) samt översyn av skiffertak 
på Öja kyrka (nettokostnad 0,6 mkr). Därtill finns 
medel för översyn av ventilationsanläggningen i 
Mariakyrkan för bättre inomhusklimat 
tillsammans med lägre energiförbrukning, totalt 
ca 3,1 mkr. Den totala budgeterade kostnaden för 
planerat uppgår till ca 10,8 mkr. För delar av 
åtgärderna erhåller pastoratet kyrkoantikvarisk 
ersättning om totalt 5,0 mkr, vilket innebär att 
nettokostnaden uppgår till ca 5,8 mkr. 

 
 I 2022 års budget har en genomgång gjort:. 

- Sydvästra området, konvertering 1,0 präst till 
1,0 diakon 
- Nordöstra området, konvertering 0,75 pedagog 
till 0,75 diakon 
- Begravningsverksamheten 7 säsongsmånader 
för Torparängens begravningsplats 
- Utöver dessa justeringar minskas bemanningen 
med ca 0,5. 

 
 Planerat underhåll inom begravnings-

verksamheten fokuserar under 2022 på fortsatt 
utveckling av Torparängens begravningsplats, nya 
gravskick och trädvårds- och säkerhetsarbete. 
Totalt planerat underhåll inom 

2020 2021 2022 2023 2024

Likviditet, % 311 369 419 395 350
Likvida medel, mkr 133 101 * 99 106 108
Långfr f in tillg, bokf v, mkr 58 100 * 102 102 102
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Förvaltningsberättelse Budget 2022 och plan 2023-2024 

begravningsverksamheten uppgår till en nettokostnad 
om 8,9 mkr. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ekonomisk

Flerårsöversikt

Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Budget Budget Plan Plan

Allmänna förutsättningar 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Antal tillhöriga 57 188 56 495 55 874 55 296 54 971 54 365 53 700 53 250 52 900 52 400
Andel tillhöriga (%) 64,9% 63,2% 61,4% 59,8% 58,5% 57,4% 57,0% 56,4% 55,9% 55,3%
Kyrkoavgif t exkl begravningsavgift (%) 1) 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
Medelantalet anställda 213 221 216 215 219 209 215 213 213 213

Intäkts- och kostnadsanalys (mkr)
Verksamhetens intäkter 216,5 193,0 194,6 200,7 203,4 201,2 200,3 199,1 199,8 199,6
Verksamhetens resultat 32,3 4,2 5,6 8,6 4,1 13,5 -1,6 -4,0 -5,6 -8,4
Resultat på finansiella investeringar 2,0 6,1 1,9 2,1 5,4 2,3 5,3 2,1 2,1 2,1

Årets resultat 34,3 6,2 7,5 10,8 9,5 15,7 0,1 -1,9 -3,5 -6,3

Kyrkoavgif t exkl begravnings- och stiftsavgift (mkr) 115,8 116,3 121,6 128,6 130,4 129,1 127,6 126,5 128,9 129,4
 - varav slutavräkning (mkr) 4,9 3,7 5,3 8,0 7,1 4,3 2,1 0,8 1,1 1,0
Begravningsverksamhetens nettokostnader 46,3 51,8 45,0 48,4 50,1 50,8 52,6 53,0 51,7 50,9
Personalkostnader/verksamhetens intäkter (%) 48,8% 55,7% 55,5% 56,1% 55,4% 54,6% 60,4% 61,0% 61,9% 63,1%
Avskrivningar/verksamhetens intäkter (%) 6,8% 8,3% 8,1% 7,4% 7,0% 7,1% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4%

Ekonomisk ställning
Fastställt mål för det egna kapitalets storlek (mkr)2) 280 280 280 280 280 305 305 305 305 305
Eget kapital (mkr) 317,5 324,0 331,5 342,3 351,8 367,5 367,6 365,7 362,2 355,9
Soliditet (%) 82,7% 83,2% 82,8% 82,0% 82,7% 84,8% 88,0% 88,8% 88,1% 87,0%
Värdesäkring av eget kapital (%) 12,1% 2,0% 2,3% 3,2% 2,8% 4,5% 4,5% -0,5% -1,0% -1,7%
Likviditet (%) 223% 201% 254% 241% 288% 311% 369% 419% 395% 350%

1)  0,05% i kyrkoavgif t  t ill Växjö Stift  t illkommer.

2) I  kyrkoordningen fr.o.m. 2007. Ersat t t idigare balanskrav.

Växjö oktober 2021 
 
 
Camilla Carlsson - ekonomichef 
Jörgen Waldén – kanslichef 
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Äskanden budget 2022
(tkr)

I samband med vårens budgetarbete beviljades följande äskanden i kyrkorådet:

Benämning Belopp
Kansliet, IT-hårdvara 300
Centrum väst, bidrag till EFS Västrabo (årlig lönejust) 32
Sydväst, arbetslagsutveckling * 75
Begravningsverksamheten, säsongsanst Torparängen 1)

407

I samband med hösten budgetarbete har följande äskanden behandlats enligt nedan:

Benämning Äskat AU:s ändr Totalt beviljat
Domkyrkan, orgelpall o notställ * 40 -40 0
Komplettering porslin o utrustning, Domkyrkocentrum * 45 -45 0
Sydväst, undervisning konvertiter * 135 135
Psalmböcker Mariakyrkan * 90 90
Körresa Gårdsby * 25 -25 0
Körresa Söraby * 25 -25 0
Dädesjö g:a kyrka, tidlås * 50 -50 0
Sjukhuskyrkan, utbildningsmedel * 60 60
Medel för uppstart domprost * 50 50
Medel för uppstart domkyrkoenheten * 180 180
Medel för uppstart Sydväst * 85 85
Medel för uppstart Centrum öst * 85 85
Medel för uppstart Centrum väst * 85 85
Medel för uppstart Nordväst * 85 85
Medel för uppstart Sydöst * 60 60
Medel för uppstart Nordöst * 120 120
SUMMA 470 565 1 035

* Tillfälligt äskande för år 2022, utgår i budget 2023.
1) Kostnaden uppgår till 240 tkr, men blir resultatneutralt p.g.a. finansering genom den
gemensamma begravningsavgiften.
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RESULTATRÄKNING (tkr) Bokslut Årsbudg Förslag AU:s ändr KR:s ändr Årsbudget

2020 2021 2022 i förslag i AU:s försl 2022

Verksamhetens intäkter
Kyrkoavgift 129 103 127 598 126 484 126 484
Begravningsavgift 50 827 52 980 51 590 51 590
Ekonomisk utjämning -5 407 -4 912 -4 817 -4 817
Utdelning från prästlönetillgångar 3 859 4 303 4 303 4 303
Erhållna gåvor 285 235 235 235
Erhållna bidrag 10 912 6 380 7 626 7 626
Nettoomsättning 10 730 12 950 12 854 12 854
Fastighetsförsäljningar 0 0 0 0
Övr verksamhetsintäkter 916 800 830 830
Summa verksamhetens intäkter 201 225 200 334 199 105 0 0 199 105

Verksamhetens kostnader
Externa kostnader -63 428 -66 047 -66 280 -565 -66 845
Personalkostnader -109 948 -121 070 -121 468 -121 468
Av- o nedskr anläggningstillgångar -14 348 -14 837 -14 794 -9 -14 803
Summa verksamhetens kostnader -187 724 -201 954 -202 542 -574 0 -203 116

Verksamhetens resultat 13 501 -1 620 -3 437 -574 0 -4 011

Res fr finansiella investeringar
Res fr finansiella anlägg.tillgångar 1 737 1 100 2 000 2 000
Ränteintäkter 1 276 820 300 300
Räntekostnader o likn res.poster -755 -200 -200 -200
Summa resultat fr fin investeringar 2 258 1 720 2 100 0 0 2 100

Resultat efter finansiella poster 15 759 100 -1 337 -574 0 -1 911
Skatt på näringsverksamhet -4

ÅRETS RESULTAT 15 755 100 -1 337 -574 0 -1 911

KASSAFLÖDESANALYS (tkr) Bokslut Årsbudg Förslag AU:s ändr KR:s ändr Årsbudget

2020 2021 2022 i förslag i AU:s försl 2022

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 13 501 -1 620 -3 437 -574 0 -4 011

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Av- och nedskrivningar 14 348 14 837 14 794 9 0 14 803
Ökning/minskning av avsättningar -1 188 200 200 200
Res vid försäljning av mat. anl.tillgångar -275 0 0
Övr poster som inte ingår i kassaflödet 1 612

Erhållen ränta 1 276 820 300 300
Erhållen utdelning 1 264 1 100 2 000 2 000
Erlagd ränta -755 -200 -200 -200
Betald inkomstskatt avseende näringsvht -4 0

29 779 15 137 13 657 -565 0 13 092
Kassaflöde från förändr i rörelsekapital, långfristig
gravskötselskuld och begravningsverksamhet

Minskning/ökning av kortfristiga fordringar -4 724 0 0 0
Ökning/minskning av kortfristiga skulder -3 246 -3 800 -2 000 -2 000
Ök-/minskning av långfr gravskötselskuld 485
Ök-/minskn långfr sk till begrav.vht -3 479 -5 700 -2 200 -2 200

Kassaflöde fr den löpande verksamheten 18 815 5 637 9 457 -565 0 8 892

Investeringsverksamheten
Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillg -4 655 -8 193 -8 788 150 -8 638
Försäljning av materiella anläggningstillg 302 0 0 0
Förvärv av finansiella anläggningstillg -24 147 -30 000 -2 000 -2 000
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 6 401 0 0 0
Kassaflöde fr investeringsverksamheten -22 099 -38 193 -10 788 150 0 -10 638

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån - 0
Amortering av lån - 0
Kassaflöde fr finansieringsverksamheten 0 0 0 0 0 0

ÅRETS KASSAFLÖDE -3 284 -32 556 -1 331 -415 0 -1 746
Likvida medel vid periodens början 136 564 133 280 100 000 100 000
Likvida medel vid periodens slut 133 280 100 724 98 669 -415 0 98 254
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Resultaträkning enbart för församlingsverksamheten

RESULTATRÄKNING (tkr) Bokslut Årsbudg Budget
2020 2021 2022

Verksamhetens intäkter
Kyrkoavgift 129 103 127 598 126 484
Ekonomisk utjämning -5 407 -4 912 -4 817
Utdelning från prästlönetillgångar 3 859 4 303 4 303
Erhållna gåvor 285 235 235
Erhållna bidrag 10 575 6 229 7 626
Nettoomsättning 8 078 10 048 9 952
Fastighetsförsäljningar 0 0 30
Övr verksamhetsintäkter 613 0 0
Summa verksamhetens intäkter 147 106 143 501 143 813

Verksamhetens kostnader
Externa kostnader -44 781 -45 908 -48 941
Personalkostnader -79 567 -90 013 -89 692
Av- o nedskr anläggningstillgångar -9 257 -9 200 -9 191
Summa verksamhetens kostnader -133 605 -145 121 -147 824

Verksamhetens resultat 13 501 -1 620 -4 011

Res fr finansiella investeringar
Res fr finansiella anlägg.tillgångar 1 737 1 100 2 000
Ränteintäkter 1 276 820 300
Räntekostnader o likn res.poster -755 -200 -200
Summa resultat fr fin investeringar 2 258 1 720 2 100

Resultat efter finansiella poster 15 759 100 -1 911
Skatt på näringsverksamhet -4

ÅRETS RESULTAT 15 755 100 -1 911

Nyckeltal
Personalkostnader/Verksamhetens intäkter 54,1% 62,7% 62,4%
Avskrivningar/Verksamhetens intäkter 6,3% 6,4% 6,4%
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DRIFTBUDGET Bokslut Årsbudget Budget
Nettokostnad, tkr 2020 2021 2022

Gemensam församlingsverks
Gemensam församlingsverks -6 966 -8 258 -9 909
Sjukhuskyrkan -324 -1 349 -1 192
Familjerådgivning -602 -596 0
Diakonicentrum -3 306 -3 581 -3 841

Summa -11 198 -13 784 -14 942

Centrum Väst
Personal (löner) -7 587 -8 639 -8 897
Bidrag EFS Västrabo -1 550 -1 631 -1 663
Bidrag S:t Sigfrids kapell -269 -240 -240
Verksamhetsmedel -556 -583 -738

Summa -9 962 -11 093 -11 538

Centrum Öst
Personal (löner) -8 118 -8 791 -8 917
Verksamhetsmedel -760 -948 -993

Summa -8 878 -9 739 -9 910

Domkyrkoenheten
Personal (löner) -10 383 -11 095 -11 773
Verksamhetsmedel -1 191 -1 521 -1 450

Summa -11 574 -12 616 -13 223

Sydväst
Personal (löner) -6 887 -8 663 -8 788
Verksamhetsmedel -806 -1 164 -1 324

Summa -7 693 -9 827 -10 112

Sydöst
Personal (löner) -5 110 -5 403 -5 619
Verksamhetsmedel -400 -747 -807

Summa -5 510 -6 150 -6 426

Nordväst
Personal (löner) -9 786 -10 160 -10 318
Verksamhetsmedel -1 062 -1 338 -1 423

Summa -10 848 -11 498 -11 741

Nordöst
Personal (löner) -10 254 -11 055 -11 283
Verksamhetsmedel -1 642 -1 961 -2 044

Summa -11 896 -13 016 -13 327

Summa församlingsverksamhet -77 559 -87 723 -91 219

(Domprost och) Kansli -12 755 -14 373 -12 872
Fastighetsförvaltning -25 484 -24 329 -24 749
Serviceverksamhet -259 -211 -491

Begravningsverksamhet 2 168 0 0

KR centrala medel
Löneökn 2020/21 -420 -1 677 0
Löneökn reserv 2022 0 -400

Kyrkorådets förfogande 0 -500 -300
Fullmäktiges förfogande 0 0 -500
AU:s förfogande 0 -460 -100

Internationell diakoni -300 -275 -275
Tillfälliga poster -1 223 0

Övrigt - finansiering
Justering utfördelade kapitalkostnader 15 776 16 226 16 169
Avskrivningar -14 350 -14 837 -14 794
Just internränta begr.verksamhet
Ränta begravn. verksamheten 0 0
Resultatutj begr.vht -2 168 0
Övr finansiering (FÅP, sem) 2 519 -450 -450
Nettokostnad -114 055 -128 609 -129 981
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DRIFTBUDGET Bokslut Årsbudget Budget
Nettokostnad, tkr 2020 2021 2022

Kyrkoavgift 129 103 127 598 126 484
Ekonomisk utjämning -5 407 -4 912 -4 817
Prästlönetillgångar 3 859 4 303 4 303
Verksamhetsresultat 13 500 -1 620 -4 011

Finansiella intäkter 3 010 1 920 2 300
Finansiella kostnader -755 -200 -200

ÅRETS RESULTAT 15 755 100 -1 911
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Särredovisning

BEGRAVNINGSVERKSAMHET
tkr

Bokslut Budget FörslÄndr AU/KR Ändr KF Årsbudget

2020 2021 2022 2022 2022 2022

Verksamhetens intäkter

Begravningsavgift - likvid erhållit från Skatteverket 50 228 47 333 49 422 49 422

Justering för regleringspost för resultat 2 år tidigare 2 767 5 647 2 168 2 168

= Begravningsavgift erhållit för året =52 995 = 52 980 = 51 590 = 51 590

Övriga intäkter 9 375 10 153 9 501 9 501

Summa intäkter 62 370 63 133 61 091 0 0 61 091

Versamhetens kostnader

Personalkostnader -30 381 -31 057 -31 776 -31 776

Övriga kostnader -24 460 -26 167 -23 427 -23 427

Av- o nedskr anläggningstillgångar -5 091 -5 637 -5 612 -5 612

Summa kostnader -59 932 -62 861 -60 815 0 0 -60 815

Finansiella poster

Ränteintäkter 0 0 0 0

Räntekostnader -270 -272 -276 -276

Begravningsverksamhetens 
överskott/underskott 2 168 0 0 0 0 0
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Investeringsbudget 2022 och plan 2023-2024 (tkr)

Äskande Just. Förslag Ändr Ändr Budget Plan Plan
Investeringsobjekt Enhet 2022 drift mm Not 2022 AU KR 2022 2023 2024

Begravningsverksamhet

Elmoped, Tegnér Kyrkog. 90 90 90
Elbil m flak, Tegnér Kyrkog. 400 400 400
Elmoped, Skogslyckan Kyrkog. 90 90 90
Traktor, Skogslyckan Kyrkog. 650 650 650
Åkgräsklippare, Skogslyckan Kyrkog. 380 380 380
Åkgräsklippare, Hemmesjö Kyrkog. 380 380 380
Åkgräsklippare, Aneboda Kyrkog. 200 200 200
Åkgräsklippare, Aneboda Kyrkog. 380 380 380
Åkgräsklippare, Sjösås Kyrkog. 380 380 380
Arbetsfordon, Öja Kyrkog. 200 200 200
Växlarvagn, transport Kyrkog. 400 400 400
Lövflak, transport Kyrkog. 120 120 120
Grusflak, transport Kyrkog. 120 120 120
Poolbil, el Kyrkog. 400 400 400
Materialställ, Hovshaga Kyrkog. 65 65 65

Maskiner o inventarier kyrkogårdar 4 000 4 000

Personalbyggnad, Vederslöv Kyrkog. 510 510 510

Församlingsverksamhet o adm 3 000 3 100

Mariakyrkan, ventilation Fastigh 2 250 2 250 2 250

Poolbil/elpostbil, kansliet Kansli 500 500 500

Ljudanläggningar, årliga kompletteringar Gem 300 300 300 300 300

Diakonicentrum, diskmaskin Gem 70 70 70

Domkyrkocentrum, frys café Vsdf 60 60 60
Domkyrkan, orgelpall samt notställ Vsdf 40 -40 0 0
Domkyrkocentrum, kompl porslin m.m. Vsdf 45 -45 0 0
Mariakyrkan, psalmböcker Vsdf 90 -90 0 0
Skogslyckans k:a, kormatta Vsdf 120 120 120

Teleborgs k:a, textilier Vsdf 150 1) 150 150

Jäts kyrka, piano/flygel I-stad 50 2) 50 50

Öja kyrka, flygel Gemla 150 3) 150 -150 0

Gårdsby kyrka, gångmattor G-by 133 133 133
Drev-Hornaryds k:a, katafalkvagn S-sås 40 40 40
Dädesjö g:a kyrka, tidlås D-sjö 50 -50 0 0

Förf för investeringar, KR:s ordf KR 200 200 200 200 200

Summa/nettoinvestering 9 013 -225 8 788 -150 0 8 638 7 500 7 600
varav
Församlingsverksamhet 4 248 -225 4 023 -150 0 3 873 3 500 3 600
Begravningsverksamhet 4 765 0 4 765 0 0 4 765 4 000 4 000

1) Medel anslagna för 2021 kommer ej nyttjas, ingår i summan för 2022.
2) Delfinansiering villkorade bidrag 50 tkr (totalinvestering om 100 tkr)
3) Tillfällig lösning finns. Avvaktar utvärdering, ev nytt äskande får ske 2023.

2021-09-07
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FLERÅRSPLAN RESULTATRÄKNING

mkr Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 * 2022 2023 2024

Verksamhetens intäkter
Kyrkoavgift 115,8 116,3 121,6 128,6 130,4 129,1 127,6 126,5 128,9 129,4
Begravningsavgift 46,3 51,8 45,0 48,4 50,1 50,8 53,0 51,6 52,5 53,2
Ekonomisk utjämning -5,2 -5,4 -5,2 -5,3 -5,3 -5,4 -4,9 -4,8 -5,0 -5,1
Andelar i avkastning från prästlöner 6,1 4,8 4,3 4,0 3,9 3,9 4,3 4,3 4,3 4,3
Erhållna gåvor 0,4 0,5 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
Erhållna bidrag 10,2 9,5 15,3 10,8 9,0 10,9 6,4 7,6 6,2 4,9
Nettoomsättning 11,1 12,5 12,6 12,4 14,2 10,7 12,9 12,9 12,4 12,4
Fastighetsförsäljningar 30,3 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga verksamhetsintäkter 1,9 1,5 0,5 1,5 0,7 0,9 0,8 0,8 0,3 0,3
Summa verksamhetens intäkter 216,5 192,9 194,6 200,7 203,4 201,2 200,3 199,1 199,8 199,6

Verksamhetens kostnader
Kostn f varor, matrl, vissa köpta tjänster -0,4
Övriga externa kostnader -63,9 -65,2 -65,2 -64,6 -72,4 -63,4 -66,1 -66,8 -66,9 -67,2
Personalkostnader -105,2 -107,5 -108,0 -112,6 -112,6 -110,0 -121,0 -121,5 -123,7 -126,0
Av- och nedskrivning av anläggn.tillgångar -14,7 -16,0 -15,8 -14,9 -14,2 -14,3 -14,8 -14,8 -14,8 -14,8
Summa verksamhetens kostnader -184,2 -188,7 -189,0 -192,1 -199,2 -187,7 -201,9 -203,1 -205,4 -208,0

Verksamhetens resultat 32,3 4,2 5,6 8,6 4,2 13,5 -1,6 -4,0 -5,6 -8,4

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från långfri värdepapper o fordringar 2,0 1,5 1,6 2,1 4,2 1,7 1,1 2,0 2,0 2,0
Övr ränteintäkter och liknande resultatposter 0,0 0,5 0,3 0,1 1,1 1,3 0,8 0,3 0,3 0,3
Räntekostnader och liknande resultatposter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
Summa finansiella investeringar 2,0 2,0 1,9 2,2 5,3 2,2 1,7 2,1 2,1 2,1

ÅRETS RESULTAT 34,3 6,2 7,5 10,8 9,5 15,7 0,1 -1,9 -3,5 -6,3

30,3

FLERÅRSPLAN BEGRAVNINGSVERKSAMHET

mkr Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 * 2022 2023 2024

Verksamhetens intäkter
Begravningsavgifter 46,7 47,8 50,4 51,1 55,8 53,0 53,0 51,6 52,5 53,2
Övriga intäkter 9,3 10,7 8,6 9,6 9,5 9,4 10,2 9,5 9,6 9,6
Summa intäkter 56,0 58,5 59,0 60,7 65,3 62,4 63,2 61,1 62,1 62,8

Verksamhetens kostnader
Personalkostnader -27,8 -28,6 -27,9 -29,0 -30,1 -30,4 -31,1 -31,8 -32,5 -33,2
Övriga kostnader -23,1 -29,4 -20,7 -24,0 -24,5 -24,4 -26,2 -23,4 -23,7 -23,7
Av- o nedskr anläggningstillgångar -4,4 -4,3 -4,7 -4,7 -4,8 -5,1 -5,6 -5,6 -5,6 -5,6
Summa kostnader -55,3 -62,3 -53,3 -57,7 -59,4 -59,9 -62,9 -60,8 -61,8 -62,5

Finansiella poster
Ränteintäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Räntekostnader -0,3 -0,2 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

ÅRETS RESULTAT 0,4 -4,0 5,4 2,7 5,6 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Begravningsverks ack resultat
Ingående skuld 8,6 9,0 5,0 8,2 10,0 8,3 7,8 2,2 0,0 0,0
Reglering tidigare över-/underskott -2,2 -0,9 -7,3 -2,7 -5,6 -2,2 0,0 0,0
Årets resultat för begr.verks 0,4 -4,0 5,4 2,7 5,6 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Ackumulerat resultat 9,0 5,0 8,2 10,0 8,3 7,8 2,2 0,0 0,0 0,0
Ack res i % av intäkter fr begr.avgift 19% 10%

varav bokf reavinst försäljning Nygatan 6 o 8 
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FLERÅRSPLAN KASSAFLÖDESANALYS

mkr Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat i.u. i.u. i.u. 8,6 4,1 13,5 -1,6 -4,0 -5,6 -8,4

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet
Av- och nedskrivningar i.u. i.u. i.u. 14,9 14,2 14,3 14,8 14,8 14,8 14,8
Ökn/minskn av avsättningar i.u. i.u. i.u. -0,9 -0,3 -1,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Reares vid försäljn av mat anl.tillgångar i.u. i.u. i.u. -0,4 -0,2 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Övr postern som inte ingår i kassaflödet 1,6
Erhållen ränta i.u. i.u. i.u. 0,0 1,1 1,3 0,8 0,3 0,3 0,3
Erhållen utdelning i.u. i.u. i.u. 1,5 1,6 1,3 1,1 2,0 2,0 2,0
Erlagd ränta i.u. i.u. i.u. 0,0 0,0 -0,7 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
Inkomstskatt näringsverksamhet i.u. i.u. i.u. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde fr löpande verksamhet 19,3 19,3 22,7 23,7 20,5 29,8 15,1 13,1 11,5 8,7

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital
Minskn/ökn av kortfristiga fordringar 4,5 -4,1 -5,9 5,8 2,9 -4,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Ökn/minskn av kortfristiga skulder 1,7 0,0 -1,0 11,7 -4,6 -3,3 -3,8 -2,0 1,0 1,0
Ökn/minskn av långfr. gravskötselskuld -0,2 -0,5 4,5 0,3 0,3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Ökn/minskn långfr skuld begr.vht - - - -4,5 2,9 -3,5 -5,7 -2,2 - -

Kassaflöde löpande verksamhet 25,3 14,7 20,3 37,0 22,0 18,8 5,6 8,9 12,5 9,7

Investeringsverksamhet
Förvärv av anläggningstillgångar -45,1 -16,7 -4,1 -7,5 -5,2 -4,7 -8,2 -8,6 -4,5 -7,6
Försäljning av anläggningstillgångar 33,9 2,4 0,1 0,5 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -11,3 -8,5 -7,9 -8,9 -7,7 -24,1 -30,0 -2,0 -3,0 -3,0
Försäljning av finansiella anläggn.tillgångar 12,4 3,3 6,2 7,6 5,8 6,4 0,0 0,0 2,0 3,0

Kassaflöde investeringsverksamhet -10,1 -19,5 -5,7 -8,3 -6,9 -22,1 -38,2 -10,6 -5,5 -7,6

Finansieringsverksamhet
Upptagna lån 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Amortering av lån 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kassaflöde finansieringsverksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

PERIODENS KASSAFLÖDE 15,2 -4,8 14,6 28,7 15,1 -3,3 -32,6 -1,7 7,0 2,1

Likvida medel vid periodens början 67,8 83,0 78,2 92,7 121,4 136,5 133,3 100,7 99,0 106,0

Likvida medel vid periodens slut 83,0 78,2 92,7 121,4 136,5 133,3 100,7 99,0 106,0 108,1

Ny uppställning från bokslut 2019

FLERÅRSPLAN BALANSRÄKNING

mkr Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Tillgångar
Anläggningstillgångar 295,4 301,2 291,7 286,2 281,8 288,7 305,2 301,0 293,7 289,5
Omsättningstillgångar 88,7 88,0 108,5 131,3 143,5 144,9 112,3 110,6 117,6 119,7
Summa tillgångar 384,1 389,2 400,2 417,5 425,3 433,6 417,5 411,6 411,3 409,2

Eget kapital, avsättn & skulder
Eget kapital 317,5 324,0 331,5 340,1 351,8 367,5 367,6 365,7 362,2 355,9
Ändamålsbestämda medel 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Avsättningar 2,9 2,4 2,4 1,5 1,2 0,0 0,2 0,4 0,4 0,4
Långfristiga skulder 16,8 19,1 23,6 19,3 22,4 19,5 19,3 19,1 18,9 18,7
Kortfristiga skulder 39,7 43,7 42,7 54,4 49,9 46,6 30,4 26,4 29,8 34,2
Summa eget kap, avsättn & skulder 384,1 389,2 400,2 415,3 425,3 433,6 417,5 411,6 411,3 409,2
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Tjänster i området:

Tjänster Förändr Budget

Präster 4,00 4,00

Kyrkomusiker/organister 3,00 3,00

Församlingsass/pedagog 2,00 2,00

Diakoner 1,00 1,00

Administratörer 1,50 0,50 1,50 50 % från pastoratsgemensam vht

Värd/värdinna/lokalvård/vaktmästare 6,55 ‐0,10 6,55 ‐10 % korrigering fel senaste org.föränd

Summa tjänster 18,05 18,05

Gemensam vikariepott 70 tkr

Domkyrkan och Domkyrkocentrum

del av Växjö stads‐ och domkyrkoförsamling

består av

DOMKYRKOENHETEN
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Verksamhetsöversikt 2022 Domkyrkoenheten                                  

Domkyrkoenheten omfattar del av Växjö stads- och domkyrkoförsamling, det vill säga verksamheten i 
domkyrkan och domkyrkocentrum.  
 

 
Återöppnande och omställning 
Plan för utveckling av församlingslivet efter pandemin 
 

Allmän beskrivning 
Ledordet för domkyrkoenheten ska vara att se möjligheter. 
Gudstjänster och mötesplatser som ger regelbundna och tillfälliga deltagare upplevelsen att vara välkomna 
och inbegripna. Att människor ser domkyrkan som en naturlig kyrka att fira gudstjänst och högtider med. 
Att all verksamhet ska se möjligheter att samla människor. Kyrkan är öppen och utvecklas tillsammans med 
de som deltar i gudstjänst och grupper. 
Verksamhetsmål (Vad vill vi?) Plan för att nå målen – aktiviteter 
Fira gudstjänst som möter livet. Gudstjänster på årets och veckans olika dagar och 

tider. 
återta de tapp av gudstjänstfirare som pandemin 
medfört. 

målmedvetet i samverkan mellan anställda och 
ideella medarbetare (kyrkvärdar, körsångare mfl). 

Mötesplatser kring musik, samtal och undervisning Körer, dagverksamhet för äldre, samtals- och 
studiegrupper. 

En levande kyrka Öppet med gott värdskap, guidningar, upplevelser 
kring konsten 

Musik som ger tanke och evangelium Musik och sång i högmässan 
Musikgudstjänster och konserter, olika genrer 

Domkyrkocentrum, ett levande hus Café och butik Lilla torg med gott bemötande och 
närvaro 

 
 
Verksamhetsmått Resultat 

2020 
Prognos 

2021 
Budget 

2022 
Antal besökare huvudgudstjänst 2 875 3 000  
Antal huvudgudstjänst 42 45  
    
Antal besökare gudstjänster vid kyrkliga handlingar 3 629 4 000  
Antal gudstjänster vid kyrkliga handlingar 110 150  
    
Antal besök öppen barnverksamhet 502 500  
    
Antal konfirmander    
Antal konfirmandgrupper 5 5  
    
Antal besök öppen vuxen- och diakonal verksamhet 2 376 2 300  
    

 
 
Gudstjänst att längta till – i vår tid (gudstjänst) 
Med tradition och förnyelse firas relevanta gudstjänster där människor är delaktiga 
 

Allmän beskrivning 
Fira gudstjänst som möter livet. 
Domkyrkan bär gudstjänst för församling, pastorat, stift och staden. På kyrkliga sön- och helgdagar, speciella 
gudstjänster med populärmusik, vardagar och präst- och diakonvigningar. 
Gudstjänster vid livets högtider, dop, konfirmation, vigsel, begravning. 
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Verksamhetsöversikt 2022 Domkyrkoenheten                                  

Musik och sång understödjer ordet, bönen och lovsången. Det är ett evangeliserande och kulturellt uppdrag 
med höga mål och musik av högsta kvalité. Kyrkomusiken i Domkyrkan vill vara en inspiration för hela Växjö 
stift. 
Verksamhetsmål (Vad vill vi?) Plan för att nå målen – aktiviteter 
Göra det möjligt för den som vill fira gudstjänst att 
göra det. 

Högmässa varje sön- och helgdag kl 11.00. 
Bön, gudstjänst/mässa varje dag. 

Angelägna gudstjänster som möter människors 
andlighet, tro och tvivel. 

Väl förberedda i predikan, bön, musik, delaktighet. 
Kör- eller annan musikmedverkan är en viktig del i 
gudstjänstens helhetsupplevelse 

Ge nya generationer en gudstjänsttradition och 
naturlig plats i kyrkan 

Många åldrar, erfarenheter och vilja i förberedelser 
och firande av gudstjänst. Variation i tilltal, musik, 
dag och tid. 

Gemenskap och relationer i församlingen 
 

Delaktighet i gudstjänstfirandet, kyrkkaffe på 
söndagarna, tid för möte och samtal kring 
gudstjänster. 

Öka den gudstjänstfirande församlingen. 
Återta det tapp av gudstjänstdeltagare som 
coronapandemin medfört. 

arbeta medvetet med gudstjänstlivet tillsammans 
anställda och ideella medarbetare (kyrkvärdar, 
körsångare o dyl). 

Kyrka för äldre, kontakter för fortsatta hembesök 
och samtal.  

Gudstjänst, musik och gemenskap på äldre- och 
vårdboenden. 
 

Kyrkan ska vara det självklara valet vid dop, vigsel 
och begravning. 

Tillgänglighet för tider och bokning. Information och 
kommunikation, digitalt och i personliga möten. 

 
 
Tänk att få berätta vidare- att dela tro (undervisning & mission) 
En välkomnande kyrka som möter människors andliga längtan 
 

Allmän beskrivning 
I domkyrkan och domkyrkocentrum ge tillfällen till andakt, eftertanke, andlig växt och fördjupning. 
Besök som ger undervisning, upplevelse och gemenskap i tro och liv. 
Konfirmander och unga ledare som stärks i delaktighet, medverkan och ansvarstagande. 
Samlingar för barn och familj, genom sång, lek, andakt och samtal stärka tillhörighet och dopets betydelse. 
Verksamheter för tro och liv, anpassat efter ålder och behov. 
 
Verksamhetsmål (Vad vill vi?) Plan för att nå målen – aktiviteter 
Pedagogisk verksamhet kring domkyrkan  Konstverk och kyrkorummet som utgångspunkt för 

undervisning, upplevelse och mission. 
Sprida ord och bild kring tro och kyrka. Försäljning i butik Lilla torg, andlig litteratur, varor 

med tydlig kristen och kyrklig profil. 
Nya generationer får sin plats i kyrkan. Barn och familj kring barnens altarskåp, 

Konfirmander och unga ledare. 
Satsning ungdomskör med goss- och flickkör. 

Kyrklig, kulturell och historisk kunskap. Guidningar för skolklasser, turister och 
församlingsbor. Evangeliserande möjligheter i 
konsten, dopkällan, altarskåpet och ljusträdet. 

Församlingen ska vara det självklara valet för samtal 
om tro och liv. 

Samtalsgrupper kring livsfrågor, bibelsamtal, sorg, 
gemenskap 
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En kyrka i världen – ett hållbart liv (diakoni) 
Se hela människan och skapelsen, visa på kristen tro i handling 
 

Allmän beskrivning 
Diakoni som möter människor där de är. Konkret med akut hjälp kring mat och kläder som följs av samtal 
kring förändring i livet för egenmakt. En närvaro i och kring gudstjänster och verksamhet som ger förtroende 
och visar på gott bemötande. Diakoni som sker i samverkan mellan anställda och ideella. 
 
Domkyrkocentrum ett öppet hus där café och butik Lilla torg är del av diakoni, bemötande med värdskap 
och information. 
I stadens mitt och i relation till samhälle, föreningar och stadens arrangemang vill vi öppna kyrkans dörrar till 
högtid och visa på Gudsnärvaro. 
 
Enskilda samtal i existentiella ämnen och stöd för att förändra livet. Födelsedagsfester för äldre, med syfte 
att uppvakta, inbjuda till kontakt. 
 
Verksamhetsmål (Vad vill vi?) Plan för att nå målen – aktiviteter 
Stödjande samtal, själavård Bokade samtal, tid för de som står på kyrkans 

tröskel,  
Mötesplats på äldre-/vårdboenden Mötesplats med andakt, sång, gemenskap och 

uppföljande samtal 
Mötesplats domkyrkocentrum 
 

Volontärer och värdar i café och butik. Anställd 
personal som rör sig naturligt i och kring 
verksamheten. 

En öppen och välkomnande kyrka Domkyrkan öppen varje dag  
För enskild, interna och externa grupper. 
Närvaro av personal del av tid. Informationsmaterial 
för besökande. 
Bemötande. 

Bryta ofrivillig ensamhet och stärka den psykiska 
hälsan. 

Samlingar för daglediga, gemenskap som ger 
sammanhang att vara i.  

Ge stöd i livets utsatta situationer. Ekonomiskt stöd via Diakonigåvan är en stödjande 
funktion som i samtal ska visa på möjligheter, ge 
vägledning till olika samhällsinstanser. 

Synliggöra behov och förbättringsmöjligheter, det vi 
kallar profetisk diakoni, att vara ett rop i världen. 

När samhällets resurser inte räcker till möter vi 
människor som har hänvisats till kyrkan. Vi ska möta 
individen samtidigt som vi balanserar vad som är 
kyrkans uppdrag och vad vi ska ställa för krav på 
omgivande samhälle. 

 
Rustade medarbetare – utvecklas tillsammans (anställda, förtroendevalda och ideella) 
Arbeta tillsammans i positiv och kreativ anda, främja idéer och goda möten 
 

Allmän beskrivning 
Medarbetare är individer och grupper av människor som hittar sin plats och delaktighet i församlingens 
gudstjänst- och verksamhetsliv. Medarbetare, anställda och volontärer, ska ha rätt förutsättningar för sitt 
uppdrag och sin tjänst. Medarbetarsamlingar med tid för uppföljning och planering sker regelbundet. 
Inspirationsdagar enskilt med utbildning och i arbetslag. Volontärer erbjuds samling för kunskap och 
inspiration. 
 
Verksamhetsmål (Vad vill vi?) Plan för att nå målen – aktiviteter 
Delaktighet och del ansvar Grupper som samlas för planering, utbildning och 

genomförande av uppdrag: 
Domkyrkans vänner, konsertvärdar 
Kyrkvärdar 
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Volontärer i café och butik Lilla torg 
Unga ledare i konfirmandgrupper 
Verksamhetsråd 
Församlingsråd 

Bemötande som led i diakoni, mission, information All personal ansvarar för bemötande, uppsökande 
och vägledande till kontakt. 

Medarbetare har rätt förutsättningar för sitt 
uppdrag och tjänst. 

God planering, framförhållning och respekt för 
kollegor. God arbetsmiljö, utvärdering 
kontorslandskap. 

God service för verksamheter. Service runt utökad verksamhet 
God arbetsmiljö, akustik och tysta rum Åtgärder i kontorslandskap avseende akustik, 

ljudmiljö. Rum för samtal med sekretess och 
tystnadsplikt saknas idag. 

 
Församling och stift hand i hand – ansvar tillsammans (ekonomi mm) 
Vi använder våra resurser på ett ansvarsfullt sätt  
 
Ekonomin har påverkats under pandemitiden, 2020 och 2021 på många olika vis. 
Intäkter för extern uthyrning är närmast obefintlig även om grupper börjar komma tillbaka under andra 
halvåret 2021. Intäkter av försäljning i café och butik Lilla torg är relativt god. Med öppethållande som vanligt 
under hela pandemitiden har vi sänt signal om kyrkans närvaro. 
Intäkter tex vid guidningar av externa grupper beräknas under 2022. 
Dialog om samarbete kring gudstjänster och evenemang förs mellan domkyrkan, pastoratet och 
stiftsorganisationen.  
 
Allt större efterfrågan på kyrkans plats i samhället ställer ökade krav på medarbetare, ideella och anställda. När 
samhällets resurser inte räcker till möter vi människor som har hänvisats till kyrkan. Här måste vi möta 
individen samtidigt som vi balanserar vad som är kyrkans uppdrag och vad vi ska ställa för krav på omgivande 
samhälle. Vi är alla båda kyrka och samhälle och behöver utvecklas tillsammans för allas bästa. Att synliggöra 
behov och förbättringsmöjligheter är en del av det vi kallar profetisk diakoni, att vara ett rop i världen. 
 
På vilket sätt berörs barn och unga, har hänsyn tagits ungas behov och olikheter, har barn och engagerats?  
Barnkonsekvensanalys 
Domkyrkan och domkyrkocentrum har miljöer som särskilt välkomnar barn. Vi hoppas åter kunna välkomna 
barn i skolålder vid skolavslutningar, samlingar inför jul, skolbesök med lärande och guidning. 
Ungdomar ges plats som ledare och kyrkvärdar. Med barns gudstjänstfirande och andliga växt planeras körsång 
och en nysatsning på goss- och flickkör. 
Förutsättningar att engagera barn och ungdomar i strategiska samtal för församling och pastorat kan utvecklas. 
 
Framtid 
Domkyrkoenheten har en stor och bred verksamhet med alla gudstjänster och samlingar. Grupper av 
människor i verksamheten och ett stort antal besökande inte minst under sommarhalvåret. Det ställer krav på 
de anställdas profession, flexibilitet och blick för människors behov och sammanhanget.  
Samtalet om vad det betyder för pastoratets organisation med sju enheter för anställd personal kan fortsätta. 
Hur möter vi våra medlemmar i efterfrågan på dop, konfirmation, vigsel och begravning? Fördelning av resurser 
och bemanning efter nyckeltal för bokningar i enheterna kan följas upp i bemanningsplan, 
församlingsinstruktion med lokalförsörjningsplan. 
Samtal om hur vi är kyrka med olika förutsättningar behöver fortsätta, med utgångspunkt att vi vill vara kyrka 
överallt men kanske inte på samma sätt eller omfattning.  
 
 
 
Åsa Ingvert – Pastoralchef Domkyrkoenheten 
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Tjänster i området:

Tjänster  Förändr Budget   

Präster 4,00 ‐1,00 4,00 100 % präst konverteras till diakon

Kyrkomusiker/organister 2,53 ‐0,28 2,25 ‐28% tillfällig justering

Församlingsass/pedagog 2,00 0,10 2,00 10 % utökning

Diakoner 2,00 1,00 2,00 100 % utökning diakon från prästtjänst

Administratörer 1,00 1,00

Värd/värdinna/lokalvård/vaktmästare 2,65 ‐0,41 2,25 ‐40% tillfällig justering + 1% korrigering.

Summa tjänster 14,18 13,50

Gemensam vikariepott 80 tkr

fr.o.m. 2021 ingår även universitetsverksamheten

del av Växjö stads‐ och domkyrkoförsamling
Teleborg

Tävelsås, Vederslöv och Kalvsviks församlingar

SYDVÄST

består av
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Verksamhetsöversikt 2022 Sydväst                                                      

Sydvästra området omfattar stadsdelen Teleborg i Växjö stads- och domkyrkoförsamling, Vederslövs 
församling, Kalvsviks församling samt Tävelsås församling.  

 
Återöppnande och omställning 
Plan för utveckling av församlingslivet efter pandemin 
 

Allmän beskrivning 
I spåren av pandemin ser vi att längtan består och får ny fart när församlingslivet öppnar upp. Fokus i 
församlingarna är att på nytt ge förutsättningar för gemenskap där kreativitet och ideellt engagemang får 
näring och utrymme.  
Verksamhetsmål (Vad vill vi?) Plan för att nå målen – aktiviteter 
Vi vill lyfta fram särskilt tre områden som blivit 
eftersatta under pandemin och som behöver bli 
uppmärksammade. 

 

1. Döpa de barn som inte blivit döpta under 
pandemin.  

Erbjuda fler doptider. Hänvisa till drop-in- dop för ett 
enklare upplägg när så efterfrågas. Att berätta om 
möjligheten till dop oavsett ålder via våra sociala 
medier (råder okunskap kring detta).  

2. Möta dem som mist någon nära under 
pandemin.  

Erbjuder leva-vidare-grupper där man tillsammans 
med andra delar erfarenheter av just leva vidare 
efter en närståendes död. 

3. Ge uppmärksamhet och utrymme för 
församlingarnas ideella att på nytt ta plats och 
bli delaktiga i församlingens liv och gudstjänster. 

Verksamhetsråd i Teleborg startas på nytt med ännu 
fler deltagare och intresserade. Vi kallar det nu mera 
en idégrupp.  
Erbjuda fördjupningsdagar - kring Fredrik Modéus 
nya bok “En kyrka värd namnet” samt låta inbjudan 
breddas till fler att vara mer aktiva och delaktiga i 
gudstjänsten.  

 
 
Verksamhetsmått Resultat 

2020 
Prognos 

2021 
Budget 

2022 
    
Antal besökare huvudgudstjänst 1 907 1907 5000 
Antal huvudgudstjänst 74 74 119 
    
Antal besökare gudstjänster vid kyrkliga handlingar 3 246 3246 8480 
Antal gudstjänster vid kyrkliga handlingar 94 94 103 
    
Antal besök öppen barnverksamhet 222 0 761 
    
Antal konfirmander 39 38 23 
Antal konfirmandgrupper 3 4 3 
    
Antal besök öppen vuxen- och diakonal verksamhet 999 1000 900 
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Gudstjänst att längta till – i vår tid (gudstjänst) 
Med tradition och förnyelse firas relevanta gudstjänster där människor är delaktiga 
 

Allmän beskrivning 
Gudstjänstlivet i sydvästra området ger ett brett utbud av gudstjänstfirande när möjlighet till bön ges i form 
av barngudstjänster (i veckan), gudstjänst för funktionshindrade, morgonmässa och kvällsmässa (under 
veckan), söndaglig mässa och gudstjänst i Teleborg och TVK. Utöver detta kan församlingen alltid ansluta till 
morgonbön varje vardag i Teleborgs kyrka. Självfallet fortsätter andakter/gudstjänster på äldreboendena 
Bågen, Vikaholm och Kinnervaldsgården.  
Verksamhetsmål (Vad vill vi?) 
 

Plan för att nå målen – aktiviteter 

Med de nådemedel som står till buds i 
gudstjänst/mässa skapa en miljö där det är 
möjligt att lära känna och utforska gemenskapen 
med Jesus.  

- Erbjuda en attraktiv körverksamhet som sångare 
vill vara en del av, så väl barn som vuxna. 

- Att anställda uppmärksammar och ger ideella 
möjlighet att bli delaktiga med sina röster och 
bidrag. I ord, musik, bön o.sv.  

- Att ge näring till gudstjänstgruppen att få 
inspiration och påfyllnad i form av delande kring 
tro och liv.  

- Teleborg och TVK har under en tid prövat att inte 
ha vaktmästare vid gudstjänsterna och vi märker 
att det ger utrymme för ideella att kliva fram och 
ta ansvar för de sedvanliga vaktmästaruppgifterna 
så som ljuständning, klockringning, ljud o.s.v. 
Självklart med varierande resultat men det tror vi 
också måste vara priset för det vi vill uppnå.  

 
Hålla hög kvalitet på kyrkliga handlingar. Att ge tid och fånga upp de frågor som kan finnas 

knutna till dopritualet. Dopritualet kan vara en bra 
ingång till samtal om kyrkans lära och tro. Att se 
dopsamtalen som en möjlighet till undervisning (vilket 
är eftersatt) och mission.  

Göra barn och familjer mer delaktiga i 
gudstjänst/mässa. 

Under hösten söker vi en församlingspedagog som vi 
vill ska arbeta med gudstjänstlivet och ge barnen större 
möjligheter att vara med i mässan på sina villkor. Det 
kan t.ex. utmynna i en ”söndagsskola”. 
 

 
Tänk att få berätta vidare- att dela tro (undervisning & mission) 
En välkomnande kyrka som möter människors andliga längtan 
 

Allmän beskrivning 
Arbetet kring våra kyrkor präglas av undervisning och kristen tro och tradition anpassad för respektive 
målgrupp. Det är så väl en utmaning som möjlighet att möta församlingsbor på en annan arena än ”vår 
egen.”  
Verksamhetsmål (Vad vill vi?) Plan för att nå målen – aktiviteter 
Göra Kristus känd och trodd bland de människor som 
finns i kyrkans sammanhang genom att vara 
föräldrar till barn och ungdomar som finns i vår 
verksamhet.  

 

Ta vara på konfirmandföräldrars sökande tro och 
nyfikenhet på kristendomen.  

Erbjuda samling/ar för konfirmandföräldrar att 
samtala och få undervisning om kristen tro. Det finns 
efterfrågan om att en Alfa-grupp kan startas och 
detta kan vara ett sätt att möta denna målgrupp.   
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Hålla kontakten med skolorna i området.  Att erbjuda påskvandringar och julvandringar för 
skolorna i samtliga kyrkor.  
Att erbjuda samling omkring kyrkans traditioner och 
lära. (särskilt Tävelsås skola efterfrågar det) 
 

 
En kyrka i världen – ett hållbart liv (diakoni) 
Se hela människan och skapelsen, visa på kristen tro i handling 
 

Allmän beskrivning 
En diakonal verksamhet är grunden i vårt arbete att se människan. Att bryta med ofrivillig ensamhet är i 
fokus, att skapa sammanhang där det är lätt att finnas till både med det lätta och det svåra att vara 
människa. Idealiteten är avgörande för diakonins genomslag eftersom verksamheten inte skulle kunna 
existera utan dem. Vi märker en ökad efterfrågan om kyrkans sammanhang och stöd från barnfamiljer som 
lever med olika slags kamper. 
Verksamhetsmål (Vad vill vi?) Plan för att nå målen – aktiviteter 
Vi vill i högre grad skapa möjligheter för att möta 
just barnfamiljer som söker en stadigare tillvaro där 
så väl barn som föräldrar finner trygghet och 
gemenskap. Där till erbjuds andaktsstunder där 
bönen kan bli en kraftkälla att göra sig van vid och 
hämta kraft ur för sina liv.  

Riktad verksamhet till barnfamiljer som till exempel 
fyra kläd-dagar om året och fredagsmys-kvällar med 
mat, bön och gemenskap, var tredje fredag. 
Barngudstjänster med fika var tredje måndag. 

Skapa meningsfulla sammanhang för att bryta 
ensamhet. 

Caféverksamhet i TVK och Teleborg.  
Sopplunch varje onsdag i Teleborg.  
Språkcafé.  
Leva-vidare grupp.  
Enskilda samtal och hembesök.  
Jubilarfester. 

 
Rustade medarbetare – utvecklas tillsammans (anställda, förtroendevalda och ideella) 
Arbeta tillsammans i positiv och kreativ anda, främja idéer och goda möten 
 

Allmän beskrivning 
Under 2022 behöver arbetet återupptas för att skapa förutsättningar för idealitet. Att skapa en kultur där  
man inbjuds att vara med och hjälpas åt snarare än att hjälpa till,  gör skillnad.  
 
Verksamhetsmål (Vad vill vi?) Plan för att nå målen – aktiviteter 
Verksamhetsråd upprättas på nytt med fler 
medarbetare. 

 Träffas 4 gånger på våren och tre gånger på hösten. 
Här delas tankar och idéer om kyrkligt engagemang 
och församlingsaktiviteter. 

Nya och gamla medarbetare inbjuds till 
gudstjänstgrupp.  

Träffas 2-3 gånger på hösten och 2-3 gånger på 
våren. Här delas tankar om gudstjänstlivet – dess 
form och innehåll.  

Skapa en gemensam grund för anställda och 
fortroendevalda/ideella.  

Pastoralchefen hittar goda rutiner för att ge 
information om pågående aktiviteter bland 
förtroendevalda och arbetar aktivt med att hålla en 
tydlig linje som såväl anställlda och förtroendevalda 
kan känna igen som något gemensamt.  
 
Deltagande i fortbildningsveckan för anställda och 
förtroendevalda ska erbjudas under hösten 2022. 

Utbildning, växt och stimulans i engagemang och 
arbete kring kyrkan. Utveckla verksamheten och ta 
ansvar för egen fördjupning.  

Någon form av samtalsgrupp om tro och liv ska 
erbjudas samt en möjlighet för 
gudstjänstgrupp/kyrkvärdar i TVK - att under våren 
2022 få fördjupningsdagar med övernattning på 
konferensgård i närområdet. 
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Församling och stift hand i hand – ansvar tillsammans (ekonomi mm) 
Vi använder våra resurser på ett ansvarsfullt sätt  
Vi tar inom området ansvar för att tänka och sträva än mer ekonomiskt och klimatmässigt hållbart genom att 
samåka, sopsortera och planera bilkörning och aktiviteter så att det inte blir onödiga utfärder och kostnader. 
De personella resurserna har minskat något samtidigt som efterfrågan om kyrkans tjänster står stadigt – därför 
det finns anledning att se över att personal och ideella medarbetare har rimliga arbetsförhållanden och får 
hjälp att sätta gränser i ett många gånger gränslöst arbetsfält.  
 
På vilket sätt berörs barn och unga, har hänsyn tagits ungas behov och olikheter, har barn och engagerats?  
Barnkonsekvensanalys 
Då beslut fattas som handlar om verksamhet, lokaler där konfirmander och barn rör sig. Här har vi mer att 
göra!  
 
Framtid 
Inför 2022 går vi fram med ett arbetslag med många nya medarbetare. Ett nytt arbetslag ska lära känna 
varandra och finna sina arbetsformer tillsammans med många ideella medarbetare. Vi märker att flera nya 
församlingsbor, även från Vikaholmsområdet, funnit Teleborgs kyrka som sin hemkyrka. Universitetskyrkan får 
för första gången sen 2015 en universitetspräst och hoppas att arbetet bland studenter och lärare kan få fart 
och börja blomma ut under 2022.  
 
 
 
Hanna Stark – Pastoralchef Sydväst 
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Tjänster i området:

Tjänster Förändr Budget

Präster 4,00 ‐0,15 3,85 ‐15% tillfällig justering

Kyrkomusiker/organister 2,50 2,50

Församlingsass/pedagog 2,75 2,75

Diakoner 1,00 1,00

Administratörer 1,00 1,00

Värd/värdinna/lokalvård/vaktmästare 3,45 ‐0,20 3,25 ‐20 % tillfällig justering H‐F

Summa tjänster 14,70 14,35

Gemensam vikariepott 35 tkr

Hemmesjö‐Furuby församling

består av

del av Växjö stads‐ och domkyrkoförsamling

Skogslyckan och Högstorp

CENTRUM ÖST
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Centrum öst omfattar delar av Växjö stads- och domkyrkoförsamling, verksamheten kring Skogslyckan och 
Högstorps kyrka & församlingshem, samt Hemmesjö-Furuby församling.  
 

 
Återöppnande och omställning 
Plan för utveckling av församlingslivet efter pandemin 
 

Allmän beskrivning 
Pandemin har under lång tid starkt påverkat både gudstjänstliv och övrig verksamhet. Det betyder att det på 
många sätt är en nystart och en omstart för mycket av det som vi tidigare gjort år efter år utan avbrott.  
Verksamhetsmål (Vad vill vi?) Plan för att nå målen – aktiviteter 
Pastoratets övergripande vision: En levande kyrka- 
Nära livet - Varje dag är även visionen i Centrum 
Öst. 

Vi behöver återvända till den grundläggande 
visionen för hela kyrkans varande. Samtalet om 
kyrkans vision och mål är avgörande för utvecklingen 
av församlingslivet. 

Gudstjänst, undervisning, diakoni och mission Den grundläggande uppgiften som tolkningsmönster 
för allt gudstjänstliv och all verksamhet.  

Bygga goda relationer! Engagemang och goda relationer måste få tiden och 
platsen att kunna växa. Att värna de sammanhang 
där detta finns är en väg till utveckling av 
församlingslivet. 

 
 
Verksamhetsmått Resultat 

2020 
Prognos 

2021 
Budget 

2022 
Antal besökare huvudgudstjänst 2 165 2165 6000 
Antal huvudgudstjänst 100 100 140 
    
Antal besökare gudstjänster vid kyrkliga handlingar 7 606 7606 12 000 
Antal gudstjänster vid kyrkliga handlingar 297 297 300 
    
Antal besök öppen barnverksamhet 528 528 3200 
    
Antal konfirmander  58 59 
Antal konfirmandgrupper 4 4 4 
    
Antal besök öppen vuxen- och diakonal verksamhet 713 713 2000 
    

 
 
Gudstjänst att längta till – i vår tid (gudstjänst) 
Med tradition och förnyelse firas relevanta gudstjänster där människor är delaktiga 
 

Allmän beskrivning 
I Gudstjänsten har vi vår djupaste glädje! Vi vill att gudstjänstlivet berör, väcker längtan och fördjupar 
gemenskapen med Gud och människor. Gudstjänstlivet i Centrum Öst ska vara regelbundet och bäras av en 
stark lokal förankring genom de människor som formar gemenskapen på varje plats. Gudstjänstlivet ska vara 
en plats för mångas delaktighet.  
Gudstjänster firas både på söndagen och i vardagen, vid livets högtider: dop, konfirmation, vigsel och 
begravning, samt på tre vårdboenden i området.  
Verksamhetsmål (Vad vill vi?) Plan för att nå målen – aktiviteter 
Fira gudstjänster som skapar gemenskap! Skapa utrymme för mångas delaktighet i 

gudstjänstlivet. Genom våra körer, genom 
kyrkvärdskap och annat ideellt engagemang, genom 
kyrkkaffe och andra gemenskapande aktiviteter. 
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Musik att längta till = gudstjänst att längta till. Att i alla gudstjänst sammanhang låta musiken vara 
ett sätt att leva evangelium: genom körsång, solister, 
instrumentalister, sommarmusiken i Hemmesjö G:a 
och Musik i Skogslykan mm. 

Hög kvalité på kyrkliga handlingar Skapa goda band med 
dopfamiljer/brudpar/sorgehus, förbereda noga, ge 
tid till samtal och frågor. Gott bemötande. 

Möjliggöra fler ideellas engagemang och delaktighet 
i våra gudstjänster.  

Att regelbundet samla ideella medarbetare, att ge 
både ideella medarbetare andra gudstjänstfirare 
verktyg för en ökad delaktighet i gudstjänstliv.  

Fira gudstjänst i vardagen – nära verksamheten Fira många enkla gudstjänster, nära våra öppna 
mötesplatser. 

Öppna och inbjudande kyrkor och församlingshem Möjliggöra öppna kyrkor och församlingshem i hela 
Centrum Öst. Regelbundet böneliv. 

 
 
Tänk att få berätta vidare- att dela tro (undervisning & mission) 
En välkomnande kyrka som möter människors andliga längtan 
 

Allmän beskrivning 
Vi vill vara en kyrka där det finns sammanhang för tron att växa i gemenskap med andra. I sammanhang där 
människor trivs och blir sedda, kan en god gemenskap ta form och ett gott församlingsliv byggas. Med dopet 
som grund vill vi skapa mötesplatser där människors liv och andliga längtan får ta plats.  
Verksamhetsmål (Vad vill vi?) Plan för att nå målen – aktiviteter 
Erbjuda mötesplatser för barn och föräldrar, där liv 
och andlig längtan får ta plats.  

Att på flera platser i vårt område varje vecka erbjuda 
öppna mötesplatser för barn och föräldrar, där 
vardagsgudstjänster också firas regelbundet. Körliv 
för barn.  

Ge tonåringar en plats där livet och tron får växa i 
gemenskapen med andra och i den gemensamma 
mässan.  

Nystart av tonårskör, samla tonåringar och 
konfirmander runt en vardagsmässa, utbildning av 
unga ledare samt fortsatt arbete med 
ungdomsgrupp och LAN.  

Skapa flera sammanhang där vuxna kan få tala om 
tro och liv i gemenskap med andra.  

Genom samtalsgrupper, pilgrimsvandring, befriande 
bibelläsning och öppna mötesplatser. 

 
En kyrka i världen – ett hållbart liv (diakoni) 
Se hela människan och skapelsen, visa på kristen tro i handling 
 

Allmän beskrivning 
En diakonal grundhållning ska genomsyra allt det som sker i vår kyrka. Ord och handling behöver gå hand i 
hand och vi behöver vara där utsattheten och nöden är. Vi vill bygga vardagliga gemenskaper och 
mötesplatser kring våra kyrkor som kan vara till stöd för både tro och liv.  
Verksamhetsmål (Vad vill vi?) Plan för att nå målen – aktiviteter 
Bygga vardagliga gemenskaper i Centrum Öst, som 
ger individen sammanhang att vara och växa i, 
platser att bryta ofrivillig ensamhet. 

Öppna mötesplatser på flera platser i vårt område, 
kyrkkaffe och andra enkla möjligheter till 
regelbunden gemenskap prioriteras. Ideella och 
anställda medarbetare ansvarar för ett gott 
bemötande, att se varandra och våga visa på vägar 
till vidare kontakt. 

Finnas för våra äldre som inte längre kan ta sig till 
våra kyrkor. 

Genom hembesök och en regelbunden närvaro på 
tre äldreboenden, genom att stötta ideella 
medarbetare i besökstjänst och genom 
dagledigträffar. 

Ta människor i anspråk! Bygga verksamheter utifrån 
idealitet.  

Våga fråga människor om ideellt engagemang.  
Jobba för att främja det ideella arbetet i våra 
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sammanhang så att verksamheter kan växa genom 
ideellt engagemang.  

 
Rustade medarbetare – utvecklas tillsammans (anställda, förtroendevalda och ideella) 
Arbeta tillsammans i positiv och kreativ anda, främja idéer och goda möten 
 

Allmän beskrivning 
I Centrum Öst vill vi arbeta i en god och välfungerande arbetsmiljö, där vi tillsammans som ideella, 
förtroendevalda och anställda medarbetare får känna glädje, stolthet och tillhörighet till det församlingsliv 
som vi tillsammans formar! Tillsammans utvecklar vi församlingslivet och skapar en god arbetsmiljö där vi 
ser fler möjligheter än hinder.  
Verksamhetsmål (Vad vill vi?) Plan för att nå målen – aktiviteter 
Utveckla delaktighet och idealitet 
som en grundförutsättning för ett 
levande församlingsliv. 

Att stärka ideella och anställda medarbetares samarbete genom 
gemensamma knytpunkter så som: gemensamma planeringar, möten 
mellan församlingsråd, verksamhetsråd och anställda. Samt utrymme 
för gemensam fest! 
 

Fortsätta stärka gemenskapen i 
området. Arbeta tillsammans i 
positiv och kreativ anda, främja 
ideér och goda möten. 

För att nå vidare i utvecklingen av gemenskapen, behöver vi arbeta 
vidare med de gemensamma målen för församlingslivet. Levande 
kyrka – nära livet- varje dag är ledord som behöver få återtas genom 
samtal och konkreta verksamhetsplaner. 

Ge medarbetare goda 
förutsättningar för uppgift och 
tjänst. 

Gemensam årsrytm för planering och utvärdering. Ändamålsenlig 
struktur för medarbetarskap där vi arbetar mer tillsammans än 
ensamma. 

 
Församling och stift hand i hand – ansvar tillsammans (ekonomi mm) 
Vi använder våra resurser på ett ansvarsfullt sätt  
I Centrum Öst vill vi: 

- Hitta former för att utveckla församlingsverksamheten så att människors andliga längtan får ta plats 
och evangelium blir tydligt. 

- Att alla medarbetare: anställda och ideella, gemensamt ansvara för hur församlingens grundläggande 
uppgift blir uppfylld. 

- Att använda våra ekonomiska resurser på ett ansvarsfullt och genomtänkt sätt så att de blir till nytta 
för kyrkans grundläggande uppgift: Levande kyrka – nära livet- varje dag. 

 
På vilket sätt berörs barn och unga, har hänsyn tagits ungas behov och olikheter, har barn och engagerats?  
Barnkonsekvensanalys 
Barn och unga intar en särställning i kristen tro, därför har vi som kyrka i gudstjänst, undervisning, diakoni och 
mission alltid arbetet med barn och unga framför oss. I budget 2022 finns detta särskilt synligt genom det stor 
barn- , ungdoms- och familjearbete som sker och prioriteras högt i vårt område.  
 
Framtid 
Under 2022 ser jag några prioriterade frågor utifrån min horisont här i Centrum Öst: 
- Högstorpskyrkas framtid 

Ska församlingslivet här leva vidare behöver Högstorpskyrka vara en gemensam nysatsning. Levande kyrka 
- nära livet -varje dag kräver resurser i form av medarbetare, anställda och ideella för att kunna göra den 
nystart som behövs på Högstorp. Med den nu planerade nybyggnationen i Holstorp kommer stadsdelen 
Högstorp att växa och kyrka har en möjlighet att fortsatt vara en samlande plats här. Vill vi det? 

- Minskade resurser = färre anställda = fler ideella 
Under 2022 behöver vi fortsätta arbetet med att se över hur vi bygger gudstjänstliv och församlingsliv i en 
tid där resurserna kommer bli färre. Medarbetarna som bär gudstjänstliv och församlingsliv måste i allt 
högre grad vara ideella. Hur hittar vi vägar till att bli en kyrka där idealiteten kan öka och leda till att ideella 
i högre utsträckning också blir bärare av kyrkans uppdrag? Hur ser anställdas medarbetarskap ut där 
idealiteteten ökar? Hur kan vi lära av varandra i Växjö pastorat där fler goda exempel finns på just detta! 

 
Katarina Friberg – Pastoralchef centrum öst 
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Tjänster i området:

Tjänster Förändr Budget

Präster 4,00 4,00

Kyrkomusiker/organister 2,50 2,50

Församlingsass/pedagog 3,00 ‐0,5 2,50 ‐50% tillfällig minskn, tj.led fackligt

Diakoner 1,00 1,00

Administratörer 0,80 0,80

Värd/värdinna/lokalvård/vaktmästare 3,35 3,35

Summa tjänster 14,65 14,15

Gemensam vikariepott 35 tkr

CENTRUM VÄST

del av Växjö stads‐ och domkyrkoförsamling

Mariakyrkan, Johanneskyrkan samt del av Västrabo

består av
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Verksamhetsöversikt 2022 Centrum väst                                         

Centrum väst omfattar delar av Växjö stads- och domkyrkoförsamling, verksamheten kring Mariakyrkan, 
Johanneskyrkan samt Västrabokyrkan.  
 

 
 
Återöppnande och omställning 
Plan för utveckling av församlingslivet efter pandemin 
 

Allmän beskrivning 
 Återstart efter pandemin med fokus på gemensamt arbete och ansvarstagande anställda och ideella. 
Verksamhetsmål (Vad vill vi?) Plan för att nå målen – aktiviteter 
Återuppta delaktigheten kring gudstjänstlivet och 
musikliv. 

Stormöte kring gudstjänstlivet i Mariakyrkan. Starta 
gudstjänstutvecklingsgrupp Västrabokyrkan. Våra 
körer återstartar. 

Döpa alla som vill bli döpta Arbeta med tillgänglighet och schemaläggning och i 
förlängningen ett bredare projekt kring dopets plats 
i församlingens liv. 

Starta samtalsgrupp, väg till kristen tro. Starta provomgång med anställda och ideella med 
katekumenatet som metod.  

Bryta ensamhet och myndiggöra fler till diakonalt 
ansvar. 

Starta diakonigrupp i samverkan Mariakyrkan och 
diakonicentrum. 

Värna ungdomars plats i församlingens liv.  Nystart kring pilgrimsprojekt och stiftets utbildning 
Ung och kallad. Gäller hela pastoratet. 

 
 
Verksamhetsmått Resultat 

2020 
Prognos 

2021 
Budget 

2022 
Antal besökare huvudgudstjänst 4 031 4000 10000 
Antal huvudgudstjänst 125 55 100 
    
Antal besökare gudstjänster vid kyrkliga handlingar 3 061 3500 8000 
Antal gudstjänster vid kyrkliga handlingar 111 120 130 
    
Antal besök öppen barnverksamhet 666 900 1800 
    
Antal konfirmander 60 69 73 
Antal konfirmandgrupper 4 6 5 
    
Antal besök öppen vuxen- och diakonal verksamhet 94 100 200 
    

 
 
Gudstjänst att längta till – i vår tid (gudstjänst) 
Med tradition och förnyelse firas relevanta gudstjänster där människor är delaktiga 
 

Allmän beskrivning 
Rikt gudstjänstliv med Kristus i centrum, som i alla våra tre kyrkor möter människors längtan oavsett ålder. 
Mariakyrkans högmässa firas med stor delaktighet och igenkännandets glädje. Västrabokyrkan arbetar 
vidare med att stärka gemenskapen och välkomna nya människor. Johanneskyrkan – ger möjlighet till kristen 
gemenskap i livets alla skeden med barn i fokus. Genom körer och instrumentalister skapas bred delaktighet 
och gudstjänstglädje. 
Verksamhetsmål (Vad vill vi?) Plan för att nå målen – aktiviteter 
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Lokalt förankrad gudstjänst ska firas i alla tre kyrkor 
regelbundet och på äldreboenden i vår del av 
staden. 

Beslut om riktning för samlokaliseringsprocessen. 

Gudstjänsten ska präglas av delaktighet Gudstjänstutvecklingsgrupper driver 
utvecklingsfrågorna i Mariakyrkan och 
Västrabokyrkan. 

Barns och ungdomars plats i gudstjänstlivet värnas 
på olika sätt i alla kyrkorna. 
 

Gudstjänst med små och stora med praktiska 
uppgifter, söndagsskolor där barns perspektiv 
värnas. 

Våra körer återstartar. Mötas smittsäkert och se möjligheter att sjunga 
tillsammans trots begränsningar, så att vi är redo när 
vi får. 

 
 
Tänk att få berätta vidare- att dela tro (undervisning & mission) 
En välkomnande kyrka som möter människors andliga längtan 
 

Allmän beskrivning 
Forum för växt och fördjupning för människor oavsett ålder och erfarenhet av kyrkans tro. 
Verksamhetsmål (Vad vill vi?) Plan för att nå målen – aktiviteter 
Konfirmandföräldrasamlingar 3 föreläsningar med samtal kring angelägna ämnen. 
Bibelsamtalsgrupper I Mariakyrkan och Västrabokyrkan på olika sätt 
Samtalsgrupp - väg till kristen tro (introduktion i 
kristen tro och liv) 

Starta i befintliga nätverk, utifrån katekumenatets 
metod. 

 
En kyrka i världen – ett hållbart liv (diakoni) 
Se hela människan och skapelsen, visa på kristen tro i handling 
 

Allmän beskrivning 
Aktiv part i områdesteam kring Arabyområdet. Rusta människor till diakonalt ansvarstagande. Fortsätta 
arbeta med gemenskapsfrämjande mötesplatser. 
Verksamhetsmål (Vad vill vi?) Plan för att nå målen – aktiviteter 
Se, möta, motverka ensamhet. Rusta ideell grupp för besökstjänst 
Se, möta sociala utmaningar i Araby Samverkan med andra aktörer i områdesteam 
Skapa mötesplatser sommartid Samla arbetsgrupp med mål att skapa öppna 

mötesplatser sommartid 
 
Rustade medarbetare – utvecklas tillsammans (anställda, förtroendevalda och ideella) 
Arbeta tillsammans i positiv och kreativ anda, främja idéer och goda möten 
 

Allmän beskrivning 
Vi är kyrka tillsammans och behöver växa tillsammans 
Verksamhetsmål (Vad vill vi?) Plan för att nå målen – aktiviteter 
Samla, rusta och ge röst åt ideella medarbetare  Återuppta stormöte kring gudstjänstlivet, nystarta 

besöksgrupp och öppna mötesplatser gemensamt 
anställda och ideella.  

 
Församling och stift hand i hand – ansvar tillsammans (ekonomi mm) 
Vi använder våra resurser på ett ansvarsfullt sätt  
Just nu står vi i den stora utredningen där vi överväger att avyttra någon av kyrkorna i området för att samla 
utvecklingsenergi för den grundläggande uppgiften. Detta behöver fullföljas på ett sådant sätt att våra 
personal- och fastighetsresurser får tjäna den grundläggande uppgiften. 
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På vilket sätt berörs barn och unga, har hänsyn tagits ungas behov och olikheter, har barn och engagerats?  
Barnkonsekvensanalys 
I samlokaliseringsprocessen värnar vi barns och ungas plats i församlingens liv. Vi kan skapa tydligare rutiner för 
att regelbundet samla barns- och ungdomars röst i församlingslivet. 
 
Framtid 
Vi är som kyrka sända i världen för att världen ska leva. Vi söker fortsatt vägar för att vara folkkyrka utan att 
vara majoritetskyrka. Den närmaste framtiden i centrum-väst präglas i mycket stor utsträckning av ovissheten 
kring Västrabokyrkan, Johanneskyrkan och Högstorps kyrka. Det är helt centralt att vi kommer till beslut och 
fullföljer dem och samtidigt försäkrar oss om att fortsatt värna de grundläggande värden som kommit fram i 
processen: Barns och ungas plats i församlingens liv, goda strukturer för vuxna människor att ideellt ta ansvar i 
kyrkans liv, samt långsiktig hållbarhet för personal och fastighetsbestånd. 
 
 
 
Johannes Grimheden – Pastoralchef centrum väst 
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Tjänster i området:

Tjänster  Förändr Budget

Präster 4,00 4,00

Kyrkomusiker/organister 3,50 3,50

Församlingsass/pedagog 2,75 2,75

Diakoner 1,00 1,00

Administratörer 1,00 1,00

Värd/värdinna/lokalvård/vaktmästare 3,95 3,95

Summa tjänster 16,20 16,20

Gemensam vikariepott 54 tkr

Lammhults församling

NORDVÄSTRA OMRÅDET

består av

Öjaby församling

Gemla församling
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Verksamhetsöversikt 2022 Nordvästra området                           
 
Nordvästra området omfattar Öjaby församling, Gemla församling och Lammhults församling.  
 

 
Återöppnande och omställning 
Plan för utveckling av församlingslivet efter pandemin 
 

Under 2020 samt halva 2021 har större delen av församlingarnas liv fungerat sparsamt. Nu är längtan stor 
att öppna upp, att välkomna och att tänka nytt. 
Verksamhetsmål (Vad vill vi?) Plan för att nå målen – aktiviteter 
Målet är att inbjuda människor till gudstjänster och 
varierande vardagsverksamhet. Att tydliggöra att 
församlingarna och kyrkorna nu är öppna för 
gudstjänst och gemenskap för alla åldrar. 

De grupper som haft bärkraft och utvecklings-
potential under hösten 2021 får fortsätta att 
utvecklas under 2022. Under hösten 2021 och våren 
2022 kommer tid att avsättas för att utveckla för- 
samlingarnas arbete och att uppmuntra till 
nytänkande och nya satsningar. 

Att under hösten 2021 pröva vad som är hållbart och 
efterlängtat för att under 2022 kunna utvärdera vad 
vi vill satsa på, utveckla och fördjupa. Den analysen 
är viktig för församlingsarbetet under 2022. 

 

 
 
Verksamhetsmått Resultat 

2020 
Prognos 

2021 
Budget 

2022 
Antal besökare huvudgudstjänst 2 801   
Antal huvudgudstjänst 182   
    
Antal besökare gudstjänster vid kyrkliga handlingar 5 476   
Antal gudstjänster vid kyrkliga handlingar 207   
    
Antal besök öppen barnverksamhet 862   
    
Antal konfirmander    
Antal konfirmandgrupper    
    
Antal besök öppen vuxen- och diakonal verksamhet 560   
    

 
 
Gudstjänst att längta till – i vår tid (gudstjänst) 
Med tradition och förnyelse firas relevanta gudstjänster där människor är delaktiga 
 

I församlingarna firas olika typer av gudstjänster med mässan i centrum. För att möta människors längtan 
och behov läggs stor vikt vid vardagarnas gudstjänster och andakter samt mer meditativa gudstjänster. 
Verksamhetsmål (Vad vill vi?) Plan för att nå målen – aktiviteter 
Fira gudstjänster där alla får plats och känner 
tillhörighet och delaktighet. 

Anordna fortbildning och inspirationsdagar för 
kyrkvärdar och lekfolk.  
Att ge både lekfolk och övriga gudstjänstdeltagare 
verktyg för en ökad delaktighet i gudstjänstlivet. 
Att låta barn-och familjegruppernas samt 
barnkörernas verksamhet knyta an till gudstjänsten 
och att fira vardagsgudstjänster tillsammans och 
regelbundna gudstjänster där barnens perspektiv är i 
centrum. 

Fira gudstjänster med en helhet som berör där 
evangeliet kan uttryckas i såväl ord, bild och ton. 

Att gudstjänstutveckling sker i dialog med såväl 
förtroendevalda, kyrkvärdar, ideella medarbetare, 

38
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engagerade lekmän, gudstjänstfirare och anställda 
så att gudstjänsterna blir både relevanta och viktiga i 
församlingens växt. 
Erbjuda mer meditativa gudstjänster som 
”Kvällshymn – en gudstjänst med lugn och ro” samt 
”Go Bach To Sleep”.  

Utveckla gudstjänsten som ett sammanhang som 
börjar före klockringningen och slutar när den sista 
deltagaren lämnar kyrkfikat. 

Att alltid vara inbjudande och välkomnande för de 
som kommer till oss för att fira gudstjänst. 

Musikgudstjänster och större musikaliska satsningar 
pågår under hela kyrkoåret som ett självklart 
komplement till övriga gudstjänster. 

Att i vårt område fortsätta att öka antalet 
körsångare samt göra större musikaliska satsningar 
där samverkan mellan körerna berikar och utvecklar 
församlingslivet och att musikgudstjänster av olika 
slag erbjuds året runt. 

 
 
Tänk att få berätta vidare- att dela tro (undervisning & mission) 
En välkomnande kyrka som möter människors andliga längtan 
 

Allmän beskrivning 
Vidareutveckla alla våra verksamheter så att de sker i en möjliggörande miljö för så väl växande i tro som 
lyhördhet för människors andliga behov där all undervisning sker utifrån kyrkans uppdrag och att vara Jesu 
lärjungar. 
Verksamhetsmål (Vad vill vi?) Plan för att nå målen – aktiviteter 
Bejaka förutsättningar för växande och fördjupning 
för varje människas egen relation till Gud, där vi inte 
värderar utan skapar. 

Skapa fler bibelstudiegrupper. Anordna 
föräldraträffar samt skapandegrupper där andra 
former får utrymme att gestalta tro och viktiga 
livsfrågor. 
I all barnverksamhet ta tillvara möjligheten för 
dopuppföljning och undervisning. 
I samarbete med skolorna erbjuda fördjupning inom 
olika områden. I konfirmandarbetet ge 
förutsättningar för växande och tro. 
Fördjupning i teologi och diakoni för anställda. 

Låta oss bäras av insikten att där människor trivs kan 
de växa tillsammans och låta det vara grunden för 
att skapa fler mötesplatser. 

Fortsätta utveckla vår nisch med gemenskaps-
grundande verksamhet för daglediga i form av 
Måndagsträffar, syföreningar och stickcafé, 
Torsdagsgemenskap med sopplunch, Trädgårdscafé, 
Kvar i stan, gudstjänster på serviceboenden mm och 
där dela tro och liv. 

 
En kyrka i världen – ett hållbart liv (diakoni) 
Se hela människan och skapelsen, visa på kristen tro i handling 
 

Allmän beskrivning 
Alla kyrkliga sammanhang präglas av ett diakonalt perspektiv där ord och handling alltid går hand i hand. 
Den diakonala hållningen är en direkt konsekvens av evangeliets budskap och därför inte ett eget 
sammanhang som är separerad från övriga verksamhetsområden. Även om det nordvästra området i hög 
grad präglas av den mer traditionella inriktningen med födelsedagsfester, dagledigträffar, diakonala grupper 
etc. så ser vi hela tiden utvecklingsmöjligheter för en ökad diakonal medvetenhet i våra församlingar. 
Verksamhetsmål (Vad vill vi?) Plan för att nå målen – aktiviteter 
Låta arbetet genomsyras av ett bemötande där vi 
möter människor precis där de är i sin livssituation. 

Fortsätta att utveckla våra diakonigrupper där fler 
bär kyrkans ansikte utåt samt Leva-vidare-grupper, 
samtalsgrupper, gudstjänster på serviceboenden, 
samtalsstöd, dagledigverksamheten, mötesplatser 
mm. 
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Att se det diakonala behovet i barngrupper och 
föräldragrupper samt bland våra konfirmander. 

Sträva efter att vara och bli en gränsöverskridande 
gemenskap. 

Att få fler ideella medarbetare där målet på sikt är 
att de kan vägleda andra ideella medarbetare för att 
fullgöra vårt gemensamma ansvar att visa evangeliet 
i handling. 

 
Rustade medarbetare – utvecklas tillsammans (anställda, förtroendevalda och ideella) 
Arbeta tillsammans i positiv och kreativ anda, främja idéer och goda möten 
 

Allmän beskrivning 
Vi är alla medarbetare i Guds skapelse och i vårt gemensamma uppdrag att föra ut evangelium behöver vi 
hitta former där samverkan och dialog är en självklarhet för alla som engagerar sig i kyrkans gudstjänstliv 
och dess olika verksamheter. De lokala församlingsråden och verksamhetsråden kring våra kyrkor behöver få 
ett större mandat att lyssna in och företräda samt besluta kring församlingens lokala behov. 
Verksamhetsmål (Vad vill vi?) Plan för att nå målen – aktiviteter 
Låta trygghet prägla möten mellan människor som 
möts i våra församlingar. 

Fortsätta utveckla dialog, samförstånd och 
samverkan mellan förtroendevalda, ideella och 
anställda att vi tillsammans har ett gemensamt 
uppdrag att vara och verka som Kristi lemmar i våra 
församlingar och i världen 

Låta lyhördhet prägla kommunikationen mellan alla 
människor som möts i församlingen. 

Att församlingsbor också får ett forum där den lokala 
församlingen får komma till uttryck. 

Idealitet och delaktighet är inte något vi väljer utan 
en grundförutsättning för att vara kyrka. 

Att synliggöra att människor är de broar som öppnar 
för växande och gemenskap. 

 
Församling och stift hand i hand – ansvar tillsammans (ekonomi mm) 
Vi använder våra resurser på ett ansvarsfullt sätt  
 Att de gåvor Gud ger till församlingens medarbetare och medlemmar kommer till användning i våra 

verksamheter. 
 Att vi hittar former för att möta och utveckla verksamheter som svarar upp till församlingarnas behov. 
 Att vi fortsätter att utveckla mötesplatser och samverkansformer mellan personal, förtroendevalda, mellan 

församlingarna i vårt pastorala område och andra aktörer som är relevanta för våra verksamheter. 
 Att vi arbetar utifrån förutsättningen att alla medarbetare, såväl anställda som ideella, har ansvar och ska 

ges möjligheter att känna ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. 
 Att församlingarnas ansvarstagande också omfattar ansvar för hur vi förvaltar skapelsens resurser. 
 Att utveckla samverkan såväl över församlingsgränser som med lokala aktörer i våra församlingar och kring 

våra kyrkor. Exempel på det senare är pågående samtal med våra hembygdsföreningar och sällskap (Elin 
Wägner sällskapet och Pär Lagerkvist sällskapet m fl) om utökad samverkan. Vi vill även utöka vår 
ekumeniska samverkan med Centrumkyrkan i Lammhult. 

 
På vilket sätt berörs barn och unga, har hänsyn tagits ungas behov och olikheter, har barn och engagerats?  
Barnkonsekvensanalys 
I såväl verksamheter som i gudstjänstlivet har vi stort fokus på såväl barn som unga. De utgör en viktig 
förutsättning för att vi är levande församlingsgemenskaper både nu och i ett framtidsperspektiv. I allt vårt 
utvecklingsarbete har vi dessa målgrupper i fokus. 
 
 
Framtid 
Efter en lång period av nedstängning och få möten med människor finns nu nya möjligheter till nystart och 
förnyelse. För församlingarna är det nu viktigt att knyta an till människor – se deras behov av helande efter 
isolering, förlust och sorg – se deras längtan efter gemenskap och meningsfyllda uppgifter. Erbjuda en 
gemenskap som ger livsmening, tro och hopp. 
 
Ulla Sköldh Jonsson – vikarierande pastoralchef Nordväst 
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Tjänster i området:

Tjänster Förändr Budget

Präster 2,00 2,00

Kyrkomusiker/organister 2,00 2,00

Församlingsass/pedagog 1,70 ‐0,05 1,70 ‐5% justering fr budget

Diakoner 1,00 1,00

Administratörer 0,50 0,50

Värd/värdinna/lokalvård/vaktmästare 2,00 ‐0,20 1,80 ‐20% tillfällig justering

Summa tjänster 9,20 9,00

Gemensam vikariepott 50 tkr

SYDÖST

består av

Ingelstads församling
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Sydöstra området omfattar Ingelstads församling.  
 

 
 
Återöppnande och omställning 
Plan för utveckling av församlingslivet efter pandemin 
 

Allmän beskrivning 
Då vi aldrig kom igång med den verksamhet som planerades för 2021 så ligger samma plan fast för 2022. 
Många har suttit hemma i ensamhet under lång tid och det enkla kaffet som serverats utanför kyrkans hus 
har varit uppskattat av många som passerat. Även om vi kan börja träffas inomhus mer och mer och kan 
återgå till den planerade verksamheten så har det under pandemin blivit extra tydligt att de spontana 
mötena med korta samtal öppnar upp för många frågor och nyfikenhet över vår verksamhet. Kanske känns 
spontana utomhusaktiviteter enklare att besöka/delta i? INGA trösklar att kliva över! 
Vi vet att måltider är något som förenar och kan öppna upp för goda samtal. Därför kan enkla måltider efter 
gudstjänster och i andra sammanhang vara en god investering.  
Verksamhetsmål (Vad vill vi?) Plan för att nå målen – aktiviteter 
Vi vill finnas för församlingsbor i alla åldrar. Genom organiserad och traditionell verksamhet för 

olika åldrar. Men även genom öppen mer spontan 
verksamhet 

Vi vill sprida evangelium genom ord och handling Egna grupper med undervisning, finnas på 
gymnasiet, hembesök, enskilda samtal 

Vi vill synas i samhället, även utanför kyrkans egna 
lokaler. 

Genom samarbete med andra aktörer ex. Röda 
korset, hembygdsföreningar, idrottsföreningar m.m. 

 
 
Verksamhetsmått Resultat 

2020 
Prognos 

2021 
Budget 

2022 
Antal besökare huvudgudstjänst 1 204  1200 
Antal huvudgudstjänst 56  60 
    
Antal besökare gudstjänster vid kyrkliga handlingar 1 441  1900 
Antal gudstjänster vid kyrkliga handlingar 54  60 
    
Antal besök öppen barnverksamhet 510  1050 
    
Antal konfirmander   15 
Antal konfirmandgrupper   1 
    
Antal besök öppen vuxen- och diakonal verksamhet 361  300 
    

 
 
Gudstjänst att längta till – i vår tid (gudstjänst) 
Med tradition och förnyelse firas relevanta gudstjänster där människor är delaktiga 
 

Allmän beskrivning 
I Ingelstad erbjuds människor en plats för sitt andliga liv, bl.a. genom gudstjänster av olika karaktär.  
Gudstjänstlivet i församlingens fem kyrkor anpassas efter förutsättningar och traditioner kring de olika 
kyrkorna, med olika täta intervall. Körer medverkar regelbundet i gudstjänsterna. 
Kyrkkaffet upplevs som ett viktigt inslag för gemenskapen. 
Verksamhetsmål (Vad vill vi?) Plan för att nå målen – aktiviteter 
Vi vill att gudstjänsterna ska beröra och väcka 
längtan och mening i människors liv 

Fira gudstjänster med lite olika karaktär samtidigt 
som det ska finnas en fast ordning man känner igen. 
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Att fler människor ska finna ett värde i en 
gudstjänstgemenskap och hitta en gudstjänstform 
som passar ens liv. 
 

Väl förberedda gudstjänster. Sång och musik lyfter 
gudstjänsterna och är en del av förkunnelsen. Öka 
kör/solist medverkan i gudstjänsterna genom redan 
etablerade körer men också bjuda in till 
projektkörer.  
Låta barnen medverka och få ta plats i gudstjänsten. 
 

Öka delaktigheten i förberedelser och 
genomförandet av gudstjänsterna 

Inbjuda till gudstjänst- och förbönsgrupper. 
Regelbundna kyrkvärdsträffar 

Jobba för lekmannaledda gudstjänster “Utbilda” kyrkvärdar och andra intresserade att leda 
gudstjänst. 

Att de gudstjänster och mässor som firas under 
vardagar ska ses som lika relevanta som söndagens 
gudstjänster.  

Fortsätta med veckomässor ca 1 gång per månad 
Göra en extra satsning på Messy Church efter 
pandemin.  

 
 
Tänk att få berätta vidare- att dela tro (undervisning & mission) 
En välkomnande kyrka som möter människors andliga längtan 
 

Allmän beskrivning 
All gruppverksamhet skall genomsyras av evangeliet om Jesus Kristus, där andakten är en naturlig 
del. Mission i vår församling sker både i det tysta och det mer livaktiga. Under såväl vardag som 
helg. 
Verksamhetsmål (Vad vill vi?) Plan för att nå målen – aktiviteter 
Sprida kunskap om och väcka nyfikenhet på kyrkans 
unika budskap. Om en Gud som möter oss i Jesus 
Kristus. 

Bli bättre på att marknadsföra oss.  
Skapa mötesplatser med särskild inriktning, både 
små och större sammanhang 
 

 Etablera kontakter och sammanhang utanför 
“kyrkans Värld”. Ex Ingelstads gymnasium, 
Uteverksamhet med andra organisationer 

 Förhoppningsvis anordnas både “Kung Inge” och 
julmarknad under 2022. Då finns kyrkan på plats! 

 
En kyrka i världen – ett hållbart liv (diakoni) 
Se hela människan och skapelsen, visa på kristen tro i handling 
 

Allmän beskrivning 
Diakoni skall genomsyra hela kyrkans arbete genom att se till varje människa, dess gåvor och behov. Att 
värna det goda och stå upp för den utsatte. Vara ett stöd och bryta oönskad ensamhet. Dela liv och tro. 
Vårda skapelsen och allt levande. Värna om ett solidariskt sätt att hantera kyrkans och jordens resurser. 
 
Verksamhetsmål (Vad vill vi?) Plan för att nå målen – aktiviteter 
Att fler ska känna sig berörda av kyrkans budskap 
och Guds nåd 

Vara närvarande i vardagen.  

Vi vill vara synliga i samhället och Finnas i 
människors vardag, dela tro och liv 
  

Erbjuda samtalsstöd, hembesök 

Bryta människors ofrivilliga ensamhet. 
Skapa mötesplatser 

Samtalsgrupp, caféverksamhet, gemenskapsträffar. 
Inbjuda till församlingsaftnar och liknande 
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Rustade medarbetare – utvecklas tillsammans (anställda, förtroendevalda och ideella) 
Arbeta tillsammans i positiv och kreativ anda, främja idéer och goda möten 
 

Allmän beskrivning 
Ett gott arbetsklimat genererar i gott arbete. Skapa förutsättningar för varje medarbetare att genomföra 
sina arbetsuppgifter på ett tillfredställande sätt. Att stötta och uppmuntra varandra i det egna arbetslaget 
och verka för ett gott samarbete med förtroendevalda och ideella medarbetare. Se till varandras olikheter 
som en tillgång. 
Verksamhetsmål (Vad vill vi?) Plan för att nå målen – aktiviteter 
En god samtalston och öppen kommunikation i 
arbetslaget 

Gemensam aktivitet både utanför arbetet men också 
genom projekt inom ramen för församlingsarbete 
för att skapa goda relationer. Blir extra viktigt när 
arbetslaget fått nya medarbetare. 

Erbjuda anställda möjlighet till vidareutveckling inom 
det egna området 
 

Kursdagar, stiftets utbildningsvecka andra relevanta 
studiebesök 

En väl utarbetad verksamhetsplan 
 

Ska ta fram verksamhetsplanen gemensamt 
 

Se till att det finns en god arbetsplats och verktyg för 
att utföra arbetet på ett tillfredsställande sätt 
 

Nytt kyrkcentrum 
 

Bli fler ideella medarbetare 
 

Våga fråga och engagera! 

 
Församling och stift hand i hand – ansvar tillsammans (ekonomi mm) 
Vi använder våra resurser på ett ansvarsfullt sätt  
 
 
 
På vilket sätt berörs barn och unga, har hänsyn tagits ungas behov och olikheter, har barn och engagerats?  
Barnkonsekvensanalys 
I Ingelstads församling finns mycket verksamhet just för barn. Barnen har dessutom en självklar plats i 
gudstjänsten och särskilda gudstjänster utformat med barn och för barn. 
 
 
 
Framtid 
Vi ser med hoppfullhet fram mot ett nytt kyrkcentrum i Ingelstad. Våra arbetsplatser är i dåligt skick och vi 
börjar bli trångbodda. 
Vi hoppas och ber för att få en komminister till Ingelstad. 
Det finns, i arbetslaget, en stor kreativitet och lust till att bedriva verksamhet. Idéer saknas inte. I ett försöka att 
få mer liv även i våra mindre kyrkor kommer vi att fira gudstjänst i alla kyrkor (Jäts gamla kyrka undantaget) 
varannan söndag. Det innebär att i Östra Torsås kyrka kommer vi minska på antalet gudstjänster till förmån för 
våra mindre kyrkor, Uråsa och Jät. Gudstjänsterna i Uråsa och Jät kommer att firas kl. 17.00 och utgå från en 
enklare tematisk gudstjänstform där musiken får ett större utrymme. 
 
 
Carina Cummings – Pastoralchef Sydöst 
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Tjänster i området:

Tjänster  Förändr Budget

Präster 4,00 4,00

Kyrkomusiker/organister 3,80 ‐0,20 3,80 ‐20% permanent minskn

Församlingsass/pedagog 3,10 ‐0,75 3,10 ‐75 % pedagog konverteras till diakon

Diakoner 2,75 0,75 2,75  75 % utökning diakon från pedagogtjänst

Administratörer 1,00 1,00

Värd/värdinna/lokalvård/vaktmästare 3,65 3,65

Summa tjänster 18,30 18,30

Gemensam vikariepott 61 tkr

NORDÖSTRA OMRÅDET

Söraby församling

Gårdsby församling

Sjösås församling

Dädesjö församling

består av
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Nordöstra området omfattar Söraby församling, Gårdsby församling, Sjösås församling samt Dädesjös 
församling.  
 

 
Återöppnande och omställning 
Plan för utveckling av församlingslivet efter pandemin 
 

Allmän beskrivning 
Vi vill komma tillbaka dit vi var innan pandemin och därifrån börja tänka framåt med utveckling av all vår 
verksamhet. Vi vill utveckla vårt samarbete mellan arbetslagen och dra nytta av våra olika kompetenser på 
ett sätt som inte varit möjligt under pandemin och som vi heller inte till fullo gjort före pandemin. 
Verksamhetsmål (Vad vill vi?) Plan för att nå målen – aktiviteter 
Tänka mer gemensamt med ungdomsverksamheten Gemensamma samlingar och aktiviteter i området. 
Mer gemensamt gudstjänstliv i området Fler gemensamma gudstjänster i området enligt 

plan. 
Närmare samarbete mellan alla yrkesprofilerna för 
större utbyte, mer sammanhållning, större 
effektivitet och mer glädje. 

Gemensamma projekt och mer samarbete i det 
dagliga och vid särskilda tillfällen som storstädningar 
när det gäller service. 

Återuppta och utveckla våra gemensamma 
församlingsresor. 

Innan pandemin påbörjade vi ett system med 
gemensamma församlingsresor för Nordöstra 
området, detta var mycket uppskattat och vi 
planerar för att utveckla det vidare 2022. 

Starta en egen “leva vidaregrupp” Vi ska försöka att varje år ha en leva vidare grupp 
gemensamt i våra församlingar för de som mist sin 
livskamrat, varje församling utgör ett för litet 
underlag men området tror vi är en precis lagom 
bas. 

 
 
Verksamhetsmått Resultat 

2020 
Prognos 

2021 
Budget 

2022 
Antal besökare huvudgudstjänst   3 666 4500 6500 
Antal huvudgudstjänst      214 220 210 
    
Antal besökare gudstjänster vid kyrkliga handlingar      4283     5500 6500 
Antal gudstjänster vid kyrkliga handlingar      170 195 210 
    
Antal besök öppen barnverksamhet   1 512   
    
Antal konfirmander    
Antal konfirmandgrupper 4 4 3 
    
Antal besök öppen vuxen- och diakonal verksamhet 1 697 2000 2750 
    

 
 
Gudstjänst att längta till – i vår tid (gudstjänst) 
Med tradition och förnyelse firas relevanta gudstjänster där människor är delaktiga 
 

Allmän beskrivning 
Då en stor del av vår verksamhet varit vilande och/eller digital under pandemin, finns nu ett stort uppdämt 
behov av gemenskap i och runt gudstjänster och även annan verksamhet. Vi tänker att till exempel reguljära 
kyrkkaffen blir viktiga. Vi vill återuppta planerna på mycket av det som planerades innan pandemin men som 
inte kunnat genomföras. Vi vill göra våra gudstjänster och mässor så tillgängliga som möjligt för alla både de 
som är nya i gudstjänstsammanhanget och de som är kyrkvana. 
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I arbetet med församlingsinstruktionen har vi kommit fram till att Dädesjö församling ska ansöka om att var 
tredje söndag sammanlysa gudstjänsten till Sjösås, då vi ser att det är svårt att upprätthålla fullständig 
söndaglig gudstjänst där. 
Vi behöver jobba med att utveckla delaktigheten i våra gudstjänster, detta gäller vuxna, barn och ungdomar 
och än mer knyta an vardagsverksamhet till söndagens gudstjänst. 
Verksamhetsmål (Vad vill vi?) Plan för att nå målen – aktiviteter 
Utlokalisera oss mer Vi tänker att friluftsgudstjänster är ett bra sätt att nå 

fler och nya människor. Vi vill hitta nya platser att 
hålla gudstjänst på och vi planerar för en Gudstjänst 
on ice i Åby bandyarena. 

Vara mer tillsammans Vi håller i området på att utarbeta en plan för 
gemensamma gudstjänster, ibland där all personal 
samlas och ibland där även alla körer medverkar. 
Vi tror att detta vore bra även i pastoratet för att 
stärka gemenskapen till exempel Sigfridsdagen 15/2! 

Vara tydliga Vi ska i all vår verksamhet, inte minst i 
gudstjänstsammanhang vara tydliga med centrum i 
vårt budskap, Jesus Kristus, det är det som gör oss 
relevanta. Detta kan innebära mer förberedelser 
inför våra gudstjänster och musikgudstjänster så att 
allt går hand i hand och förmedlar ett tydligt 
budskap som berör. 

Vara nära Pandemin har tvingat oss hålla avstånd. I våra stora 
kyrkor är det viktigt med gemenskap och närhet för 
att gudstjänsten ska vara levande, är man lite färre 
är det viktigt att tänka på rum i rummet, så det blir 
närhet och gemenskap och en levande gudstjänst. 
Detta vill vi jobba vidare med så fort läget tillåter. 
Vi vill också vara nära människor på ett större plan i 
deras vardag i ord och ton och praktik. 

Vara kreativa Vi vill hitta nya former för att samlas i kyrkan och få 
ner trösklarna till kyrkorummet. Här krävs 
kreativitet, vi vill jobba mer med 
meditationsgudstjänster, “Go bach to sleep”, det 
sitter djupt rotat att man beter sig på ett visst sätt i 
kyrkorummet och att vissa ordningar är heliga. Här 
behöver vi hitta nya former med nya former sav 
möten, samlingar och gudstjänster, samtidigt som vi 
också vårdar och värnar den söndagliga högmässan 
som är centrum i församlingslivet. 

 
 
Tänk att få berätta vidare- att dela tro (undervisning & mission) 
En välkomnande kyrka som möter människors andliga längtan 
 

Allmän beskrivning 
Vi vill hitta ingångar i kyrkans gemenskap som är naturliga för människor och som har låga trösklar. 
Detta gäller alla; barn, unga, vuxna, äldre. I församlingarnas sammanhang ska alla känna sig trygga, sedda 
och behövda. Vi vill att det i alla församlingar finns sammanhang där man kan mötas, samtala om och växa i 
sin kristna tro. 
Verksamhetsmål (Vad vill vi?) Plan för att nå målen – aktiviteter 
Verksamhet för barn och unga i alla åldrar Vi vill ha grupper och mötesplatser för alla åldrar 

från noll år till vuxenålder så långt det går utifrån 
våra resurser. Vi kan behöva samverka mer över 
Församlingsgränserna för att nå detta 
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Vi provar ett nytt koncept med Familjekör i Sjösås 
som bygger på gemensamma aktiviteter för barn och 
föräldrar med sång i centrum. 
I Söraby finns en önskan om att bygga upp en 
verksamhet med orgellektioner då kompetensen och 
längtan till detta finns bland personalen. 

Vi vill ha mötesplatser och växtplatser för vuxna Vi vill erbjuda studiecirklar och samtalsgrupper för 
vuxna med upplägg och teman som har en sådan 
nivå att de kan vara tillgängliga både för dem som är 
hemvana i vår verksamhet och för dem som är nya. 
När pandemiläget ytterligare stabiliserats vill vi 
återuppta projektet “Lär känna din kyrka” i 
samarbete med hembygdsföreningarna i området. 
Vi vill starta upp en studiecirkel i Dädesjö om 
Dädesjö gamla kyrka för att samtidigt också utbilda 
nya guider som kan guida enskilda och grupper. 
I Gårdsby församling vill man utveckla ett koncept 
med kortare pilgrimsvandringar i närområdet utifrån 
olika trosteman. 
Samtalsgrupper strävar vi efter ska finnas i varje 
församling. 
 

Utveckla skolsamarbetet Vi vill utveckla kompetensen i området bland 
pedagogerna i Bibeläventyret så vi kan utveckla ett 
systematiskt samarbete med skolorna i området när 
det gäller kunskapen om Bibeln. 
 

 
En kyrka i världen – ett hållbart liv (diakoni) 
Se hela människan och skapelsen, visa på kristen tro i handling 
 

Allmän beskrivning 
Det diakonala arbetet är kanske det som på ett sätt lidit allra svårast under pandemin. Där vill vi nu komma 
igång med det goda gemenskapsbefrämjande arbetet som vi tidigare gjort och som är uppskattat. Med 
delvis nya förtroendevalda vill vi också nystarta det internationella arbetet i församlingarna 
Verksamhetsmål (Vad vill vi?) Plan för att nå målen – aktiviteter 
Skapa mötesplatser Vi vill nystarta alla våra goda mötesplatser, 

soppluncher, öppet hus, mötesplats, diakoniluncher 
all öppen verksamhet för daglediga. 
De gamla syföreningarna är borta men vi ser att 
behovet av mötesplatser där man kan samlas och 
sticka och virka har återkommit, detta vill vi försöka 
skapa möjlighet till i varje församling och att dessa 
grupper också på sikt kan vara en bas för vidare 
engagemang. 
 

Få igång en “Leva vidare grupp” Vi strävar efter att årligen kunna erbjuda en “Leva 
vidaregrupp” för dem som mist sin livskamrat. 

Få ett nytt engagemang i det internationella arbetet. Vi ska efter kyrkovalet och med nybildade 
församlingsråd sträva efter att det i varje församling 
finns en internationell grupp som kan informera om, 
arbeta för och leda insamlingen till SKUT och ACT. 
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Rustade medarbetare – utvecklas tillsammans (anställda, förtroendevalda och ideella) 
Arbeta tillsammans i positiv och kreativ anda, främja idéer och goda möten 
 

Allmän beskrivning 
Pandemin har i stor utsträckning hindrat vår önskan att arbeta mer tillsammans i området, nu återupptar vi 
det arbetet med att de olika yrkesprofilerna mer får planera sina arbeten tillsammans och tänka gemensamt 
för området. Detta gäller även förtroendevalda och då vi får nybildade församlingsråd från årsskiftet 2022 
hoppas vi kunna göra gemensamma satsningar för att stärka samarbete och sammanhållning inom området. 
Vi vill också bli bättre på att lyfta och stärka varandra på individnivå men också mellan församlingarna. 
Verksamhetsmål (Vad vill vi?) Plan för att nå målen – aktiviteter 
Utbilda personal Vi vill satsa på att utbilda personal till exempel i 

bibeläventyr och Godly play så vi kan göra 
gemensamma satsningar på detta i området rikatde 
mot skolorna. 

Utbilda förtroendevalda Då vi förhoppningsvis har många nya 
förtroendevalda i församlingsråden kan det vara 
stora fördelar med att vi gör gemensamma 
utbildningssatsningar för församlingsråden men 
även för nya och gamla kyrkvärdar och 
internationella ombud. Här vill vi också gärna 
samarbeta med övriga pastoratet. 

 
Församling och stift hand i hand – ansvar tillsammans (ekonomi mm) 
Vi använder våra resurser på ett ansvarsfullt sätt  
Vårt område har de sista åren haft den stora förmånen att ha fått flera större arv och donationer riktade till 
kyrkobyggnader eller verksamhet. Dessa vill vi nu komma igång och använda och göra planer för att dessa 
ska komma kyrkor och verksamhet till gagn på bästa sätt. Detta gäller främst verksamhet i Söraby församling, 
Tolgs kyrka, Tjureda kyrka och Sjösås nya kyrka. Det finns planer på mindre omgestaltningar i kyrkorummen 
inköp av textilier och utökat diakonalt stöd tack vare dessa storsinta gåvor. 
Utökar vi samarbetet mellan arbetslagen tänker vi också att detta blir en besparing då arbetet blir mer effektivt 
och externa resurser i mindre omfattning behöver anlitas. 
För att bygga kyrka och församling behöver vi också jobba med att tänka mer ideellt, vi bygger inte församling 
genom att köpa in tjänster på något område, ibland tvärt om. Gör man tjänster för sin hemkyrka eller 
hemförsamling eller där man över tid deltagit i verksamhet så behöver man ha en ideell ingång och där 
behöver vi anställda vara tydliga och visa vägen. 
Genom utökat samarbete räknar vi också med att kunna mer och mer samordna våra inköp. 
 
På vilket sätt berörs barn och unga, har hänsyn tagits ungas behov och olikheter, har barn och engagerats?  
Barnkonsekvensanalys 
Vi har en stor och omfattande verksamhet för barn och unga, där vi gör allt vi kan utifrån de resurser vi har att 
tillgå. Vi försöker ha en heltäckande verksamhet för alla åldrar från 0-20 år. Det är viktigt för oss att alla i vår 
verksamhet blir sedda, hörda och bekräftade. Hos oss ska alla känna sig trygga och kunna vara dem de är. 
 
Vi avser nu att permanenta den tillfälliga besparingen på 20% som vi gjorde på en av våra kantorstjänster. 
Det får till följd att barnkören, “Minimalerna” i Söraby, försvinner men annan verksamhet tillkommer, det blir 
också mer balans mellan verksamheterna i de olika församlingarna då våra musikerresurser fördelas mer 
rättvist och jämnt mellan arbetslag och församling. 
Kantorstjänsten som nu är på 80% har tidigare till största del varit knuten till Söraby församling men kommer 
nu att i högre grad betjäna hela området. 
Vi hoppas nu med goda personalresurser på plats kunna bygga upp en rik barnverksamhet med en mångfald av 
uttryck där barn med olika intressen kan känna sig hemma, allt med tydlig kristen profil och där barnets tro tas 
på allvar och kan växa. Den mindre av de båda pedagogtjänsterna i Sjösås-Dädesjö har vi för avsikt att 
omvandla till en diakontjänst med barn och familjeinriktning för att få en bättre helhet i arbetet i de båda 
församlingarna och en bättre balans i området. 
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Gårdsby församling som är den församling som har flest barn och unga både i verksamhet och bland invånarna, 
har en tydlig barn- och ungdomsprofil som präglar det mesta av församlingens verksamhet i Sandsbro kapell. 
 
Vår minsta församling i Dädesjö har ett ganska skört underlag för barnverksamhet, det skiljer stort mellan åren 
Hur många barn det föds och finns i vissa åldrar, men vi har där beredskap för att starta upp verksamhet så fort 
behov och underlag finns. I Sjösås hoppas vi på “Familjekören” som är ett nytt koncept med sång, pyssel och 
måltid tillsammans med föräldrar och barn. 
 
Framtid 
Det ska bli spännande att se hur framtiden kommer oss till mötes efter pandemin. 1,5 år av hårda restriktioner 
är en lång tid, vissa saker kommer vi kanske inse att de har spelat ut sin roll, vissa saker tydliggörs, annat kan 
startas om och en del kan byggas nytt. Vi märker människors längtan efter gemenskap och här har ju kyrkan en 
unik möjlighet till tredimensionell gemenskap. 
Jag tror och anar att församlingarna kommer behöva varandra närmare än tidigare och att sammanhållning i 
område och pastorat behöver stärkas. 
Kommande år räknar vi med att ekonomin kommer att minska, kyrka och församling lever dock inte främst av 
pengar utan av andra värden, så det oroar oss inte i grunden. Att kyrkan anpassar sin kostym och sitt yttre skal 
efter ny verklighet och en ny karta är inget nytt så har alltid skett. 
Organisatoriskt är det viktigt med utvärdering av de organisationsförändringar som är gjorda från det att Växjö 
pastorat bildades 2014 till idag så vi kan lära av det som blivit mindre bra och få det framgångsrika bekräftat. 
Det är nu också nödvändigt att komma igång med bemanningsplaner och lokalförsörjningsplaner så vi är redo 
att möta framtiden, anpassade och inte alltför nedtyngda av egentligen ganska onödig barlast. 
 
 
Daniel Sjöö – Pastoralchef Nordöst 
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Tjänster:

Tjänster Förändr Budget

Domprost 1,00 1,00

Familjerådgivare 1,00 1,00

Präster sjukhuskyrkan  2,00 2,00

Diakon sjukhuskyrkan  1,00 0,75 ‐25% tillfällig justering

Administratör  0,00 ‐0,50 0,00 ‐50 % till Domkyrkoenheten

Summa tjänster 5,00 4,75

PASTORATSGEMENSAMT

består av

Domprost, Familjerådgivningen, Sjukhuskyrkan
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Återöppnande och omställning 
Plan för utveckling av församlingslivet efter pandemin 
 

Allmän beskrivning 
Flertalet av de pastoratsgemensamma verksamheterna i denna översikt är insatser för att skapa 
gemensamma övergripande organisatoriska resurser för olika delar av församlingslivet. Dessa kommer att 
behövas i lika hög utsträckning när man i församlingarna utvecklar arbetet efter pandemin, men det är 
framför allt i församlingarnas arbete som konkreta planer behövs och utformas.  
 
I de speciella pastoratsgemensamma verksamheterna kommer sjukhuskyrkan, familjerådgivningen, 
beredskapen och häktesverksamheten att möta behoven genom sin vanliga verksamhet men utan 
restriktioner, och återigen med full bemanning. 
 
I konfirmandverksamheten och arbetet med unga ledare får det övervägas om erfarenheter med digitala 
metoder under pandemin kan användas även fortsättningsvis i kombination med fysiska samlingar. 
Eventuellt kan särskilda kommunikations- och kontaktskapande insatser behöver göras under en tid, om vi 
märker en tydlig minskning av intresse, som inte kan relateras till vanliga differenser i årskullar. 

 
 
Gudstjänst att längta till – i vår tid (gudstjänst) 
Med tradition och förnyelse firas relevanta gudstjänster där människa är delaktiga 
 

Allmän beskrivning 
En del av den grundläggande uppgiften är att fira gudstjänst, både som allmän gudstjänst och som kyrklig 
handling. Dessa förbereds och genomförs konkret i församlingarna. Vissa administrativa och praktiska 
förutsättningar handhas av pastoratet 
Verksamhetsmål (Vad vill vi?) Plan för att nå målen – aktiviteter 
Clearing av kyrkliga handlingar 
Svenska kyrkan vill erbjuda sina medlemmar 
möjlighet att gestalta viktiga tillfällen i livet inför Gud 
genom de kyrkliga handlingarna, dop, konfirmation, 
vigsel och begravning. De praktiska 
förutsättningarna ska möjliggöras, också när akten 
sker någon annanstans än i hemförsamlingen. 
Dessutom är det pastoratets ansvar att ordna 
bärning i samband med jordbegravning. 

Clearing av kyrkliga handlingar 
Kostnader för medlemmar från Växjö pastorats 
församlingar som döps, vigs, konfirmeras eller 
begravs i en församling utanför pastoratet – och vice 
versa – hanteras genom clearing.  
Pastoratet arvoderar bärarlag. 

Kaftaner 
Präster och diakoner bär tjänstedräkt vid särskilda 
tillfällen, som vissa högtider i gudstjänstlivet och vid 
kyrkliga handlingar, samt vid särskilda representativa 
uppdrag. 

Kaftaner 
Tjänstedräkt för någon präst eller diakon bekostas 
varje år om behov bedöms föreligga. 

 
 
Tänk att få berätta vidare- att dela tro (undervisning & mission) 
En välkomnande kyrka som möter människors andliga längtan 
 

Allmän beskrivning 
Att förmedla kristen tro till människor kan göras på många olika sätt – t ex genom konkreta handlingar och 
symboler, genom samtal och undervisning eller genom att möjliggöra aktiv delaktighet i kyrkans liv. Detta 
kan leda både till att medlemmar i församlingar lever ut sin tro på ett engagerat sätt och att vissa går in och 
tar ansvar i olika uppdrag i kyrkan. 
Verksamhetsmål (Vad vill vi?) Plan för att nå målen – aktiviteter 
Doppastoral: 
I dopet tar Gud emot människor och de upptas i 
kyrkans gemenskap. Dopet sker en gång i livet men 
ska dag för dag levas ut. Kyrkan vill på olika sätt följa 

Doppastoral 
Alla som döps i Växjö pastorat får i samband med 
dopet ett dopljus och en ljusstake utformad som en 
ängel. Denna dopängel produceras särskilt för Växjö 
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upp dopet. Därför vill vi påminna om dopets 
betydelse på olika sätt med förhoppning om att de 
döpta ska finna vägen till kyrkan.   

pastorat. Detta är tänkt att fungera som en 
påminnelse om dopet. 

Konfirmandverksamhet 
I konfirmationen ges ungdomar möjlighet att få 
bekräftelse på sitt dop och dopundervisning som de 
inte kunde ta emot om de döptes som spädbarn. 
Dessutom vill kyrkan ge ungdomar tillfälle att 
fundera över livet och tron under en period i livet då 
många existentiella frågor aktualiseras. Vi vill ge en 
positiv bild av tron och kyrkan som kan inbjuda till 
en personlig tro och engagemang i kyrkan nu eller 
någon gång i framtiden. Därför gör Växjö pastorat en 
gemensam inbjudan varje år till alla ungdomar som 
under kommande år fyller 15 år.  

Konfirmandverksamhet 
Olika typer av konfirmandgrupper erbjuds på 
konfirmandhemsidan. Grupperna är förlagda i olika 
församlingar och kyrkor i pastoratet. Vissa grupper 
har ett tydligt tema, medan andra är mer allmänna. 
Samverkan kring konfirmation sker med vissa 
föreningar, t ex idrottsföreningar. 

Under våren 2022 konfirmeras de ungdomar födda 
2007 som började sin konfirmationstid hösten 2021.  

En första inbjudan går ut under våren 2022 till 
samtliga i kommunen boende ungdomar födda 
2008. Maj-juni är anmälningsperiod. I augusti 
bestäms vilka grupper som kan starta. Målet är att 
alla grupper har mer än 12 deltagare. Idealet är en 
grupp på 15 ungdomar. Minst en präst och en 
pedagog/diakon/musiker är ledare för de respektive 
grupperna. Det kan finnas äldre ungdomar som 
konfirmandledare. 

I september har de olika grupperna upptakt och 
sedan rullar verksamheten i gång med träffar på de 
dagar och tider som annonserats. Målet är att alla 
ungdomar ska få 60 timmars ”lektionstid” med 
kyrkan. De ska ha ett eller flera läger. Under 
konfirmandtiden går ungdomarna på gudstjänster i 
våra kyrkor minst 15 gånger. I april/maj/juni/juli 
2023 sker konfirmationen för grupperna.  

Ungledare 
De ungdomar som vill engagera sig i kyrkans liv efter 
konfirmationen ska erbjudas sammanhang där de får 
uppleva att de tas i bruk, upptäcker mer av kyrkan 
och får tillfällen att fördjupas i sitt kristna liv.  

Ungledare  
Ungdomar uppmuntras att hitta en plats i 
församlingen även efter konfirmationen. De får vara 
medarbetare i konfirmationsverksamheten. 
Regelbundna, gemensamma träffar ordnas för dessa 
unga ledare. En pilgrimsresa till något mål som ger 
inblick i kyrkans världsvida karaktär och ytterligare 
fördjupning i kristen tro kan komma att erbjudas. 
Resan bekostas delvis med medel från Granholmska 
stiftelsen. 

Trainee 
För att ungdomar ska överväga att bli medarbetare i 
kyrkans tjänst i framtiden erbjuder pastoratet 
möjlighet att under ett års tid arbeta i 
församlingarna.  

Trainee 
Dessa ungdomar får pröva på att arbeta i alla de 
olika verksamheterna. De har en erfaren 
medarbetare som handledare. Under året går de 
samtidigt på Svenska kyrkans grundkurs på 
Kronoberg. Pastoratet har budgeterat för tre 
traineer och får också stiftsbidrag till dessa. 

Pride 
Att främja respekt för människans grundläggande 
värde oavsett olikheter och verka för en 
inkluderande gemenskap i både samhälle och kyrka 
är också en del av församlingens missionsuppdrag 
(och diakoni). Ett bidrag som pastoratet vill göra är 
att delta i Växjö Pride. 

Pride 
Särskild gudstjänst med tema Pride firas. Försäljning 
av flaggor och t-shirts för ändamålet ordnas. Kyrkan 
står för minst en särskild programpunkt med t ex en 
inbjuden gäst som talar kring temat. Medarbetare 
som vill deltar i Pride-tåget. 

Församlingskåren Församlingskåren 
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Församlingskåren vill samla engagerade pensionärer 
till gemenskap, föredrag och uppbyggelse. 

Regelbundna lunchmöten ordnas på 
Domkyrkocentrum. Pastoratet ger ett bidrag till 
denna verksamhet. 

 
En kyrka i världen – ett hållbart liv (diakoni) 
Se hela människan och skapelsen, visa på kristen tro i handling 
 

Allmän beskrivning 
Att möta människor i svårigheter och utsatta situationer är en del av det diakonala arbete som ingår i 
församlingens grundläggande uppgift. Pastoratet ansvarar för vissa diakonala uppdrag som inte är knutna 
direkt till enskilda församlingar. 
Verksamhetsmål (Vad vill vi?) Plan för att nå målen – aktiviteter 
Sjukhuskyrkan 
Sjukhuskyrkan finns både på Centrallasarettet och 
psykiatrin, inklusive rättspsykiatriska kliniken, för att 
ge medmänskligt och andligt stöd till patienter och 
anhöriga i svåra situationer i samband med sjukdom, 
kriser, olycka eller död.  
Sjukhuskyrkan är också en resurs för personalen i 
fortbildning kring eller bearbetning av existentiella 
och etiska frågor i arbetet. 

Sjukhuskyrkan 
Samtal med patienter och/eller anhöriga erbjuds.  
Gudstjänster, förrättningar och andakter firas i 
andaktsrummet och kyrkan på Sigfridsområdet. 
Man erbjuder: 

• stöd vid avsked och dödsbädd. 
• sorgegrupp för barn anordnas. 
• stöd i suicidsammanhang. 
• fortbildning och samtal med personal. 

Medarbetare deltar i krisberedskap. 
Förnyat arbete med gudstjänstliv och 
gruppverksamhet som inte kunnat genomföras 
under pandemin behövs. 
Närvaron inom psykiatrin efter vakans kommer att 
vidareutvecklas. 
Fortbildning för sjukhuskyrkans nya medarbetare 
ordnas. 

Familjerådgivningen 
Pastoratet vill visa omsorg om människor i 
samlevnadssvårigheter och livskriser. 
Familjerådgivningen ger stöd till människor med 
svårigheter i nära relationer och vill vara en trygg 
plats för reflektion och terapeutisk bearbetning, 
samt hjälp med tros- och livsåskådningsfrågor som 
kan aktualiseras i samband med relationsproblem. 

Familjerådgivningen 
Relationsbearbetande samtal erbjuds individer, par 
och familjer.  
Föreläsningar ordnas för konfirmandföräldrar, 
medarbetare och andra intressenter. 
Tjänsten är en resurs för handledning och 
gruppsamtal i relationsfrågor. 

Beredskap 
Pastoratet vill tillhandhålla genom en 
beredskapstjänst stöd när människor behöver 
samtalsstöd vid sjukdom, dödsfall eller annat 
trauma. 

Beredskap 
Någon präst eller diakon är i beredskap dygnet runt 
årets alla dagar. Främst är beredskapen avsedd för 
sjukhuset, polis, räddningstjänst och sociala 
myndigheter som kan ringa in den som har 
beredskap. Beredskapen samordnas av 
sjukhuskyrkan och medarbetare från församlingarna 
finns också på schemat. 

Häktespräst 
Människor som sitter häktade är isolerade från 
omvärlden. De kan bära på svåra tankar och frågor, 
samt komplicerade och tunga känslor. Pastoratet vill 
erbjuda samtalsstöd i att bearbeta denna situation.  

En av pastoratets sjukhuspräster har uppgiften som 
häktespräst i sin tjänst (20 %). Denna besöker häktet 
regelbundet. Växjö pastorat erhåller bidrag från 
Växjö stift för att upprätthålla denna funktion. 
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Rustade medarbetare – utvecklas tillsammans (anställda, förtroendevalda och ideella) 
Arbeta tillsammans i positiv och kreativ anda, främja idéer och goda möten 
 

Allmän beskrivning 
Att ha flera professioner som arbetar tillsammans i olika verksamheter, som t ex gudstjänst eller 
undervisning, är i sig utvecklande. Dessutom behöver medarbetare med olika kompetenser förkovra sig i 
sina specifika arbetsuppgifter. Vi ska också ta ett gemensamt ansvar för den psykosociala arbetsmiljön. Allt 
detta bidrar till att främja förutsättningarna för att utföra vårt uppdrag. 
Verksamhetsmål (Vad vill vi?) Plan för att nå målen – aktiviteter 
Handledning 
För att utvecklas i sin profession och hantera olika 
problem eller utmaningar i tjänsteutövningen är 
handledning en bra möjlighet som pastoratet vill 
erbjuda de professioner som arbetar med människor 
på olika sätt. 

Handledning 
Pastoratet erbjuder präster, diakoner. pedagoger 
möjlighet att gå i grupp- eller individhandledning. 
Musiker får träning av en sångpedagog. 

 
 
Församling och stift hand i hand – ansvar tillsammans (ekonomi mm) 
Vi använder våra resurser på ett ansvarsfullt sätt  
Svenska kyrkan är en episkopal kyrka och dess pastorat och församlingar är sammanlänkade genom biskop och 
stift. Dessa är till för att stödja församlingarna i den grundläggande uppgiften. Stiftet ger bidrag till olika 
verksamheter som t ex institutionssjälavård, traineer och kontraktsverksamhet. Pastoratet och stiftet har en 
nära samverkan kring domkyrkans roll som stiftskyrka i samband med speciella högtider som t ex 
vigningar/sändningar eller verksamheter som t ex präst- och diakonmöte, fortbildningsveckan. Stiftet ger ett 
ekonomiskt bidrag till domkyrkan för detta ändamål. 
 
 
På vilket sätt berörs barn och unga, har hänsyn tagits ungas behov och olikheter, har barn och engagerats?  
Barnkonsekvensanalys 
Flera av de pastoratgemensamma verksamheterna erbjuder direkt (dopängeln, konfirmandverksamhet, 
ungledare och trainee) eller indirekt (clearing, familjerådgivning) resurser för att främja barns och ungas plats i 
kyrkan och stödja dem allmänt. 
 
 
Framtid 
Pastoratet star som hela Svenska kyrkan inför utmaningar under kommande år. Dessa hör bl a ihop med den 
förväntade utvecklingen i medlemskap och dess påverkan på resurser, och med förändringar både i 
lokalsamhället och i landet. Vi kommer att behöva jobba med förutsättningarna för församlingslivet i framtiden 
i processer kring församlingsinstruktion, församlingsindelning, kompetens- och lokalförsörjning. 
 
Christopher Meakin – domprost 
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Tjänster:

Tjänster Förändr Budget

Diakon/chef 1,00 1,00

Diakon 2,00 2,00

Diakoniassistent (socionom) 1,00 1,00

Trivselfrämjare 1,30 1,30

Husmor 1,00 1,00

Kock 0,75 0,75

Värd/värdinna/lokalvård/vaktmästare 0,70 0,70

Summa tjänster 7,75 7,75

DIAKONICENTRUM
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Diakonicentrum, diakonal verksamhet som betjänar hela Växjö pastorat. 

 
Återöppnande och omställning 
Plan för utveckling av församlingslivet efter pandemin 
 

Allmän beskrivning 
Under stora delar av 2021 har vi ”ställt om” det mesta, som öppettider, servering, mässa och städning. Dock 
har vi ställt in några grupper. 
Verksamhetsmål (Vad vill vi?) Plan för att nå målen – aktiviteter 
Öppet med lunchservering, återuppta vissa grupper Följer pastoratets riktlinjer och restriktioner 
Öppna en matsvinnsbutik. Utreda om vi har möjlighet att öppna en butik som 

jobbar med matsvinn 
 
Verksamhetsmått Resultat 

2020 
Prognos 

2021 
Budget 

2022 
Antal serverade frukostar 8641 10 500 9 500 
Antal serverade luncher 10 596 9 100 13 500 
    
Fältkontakter i centrum 2 963 3 300 3500 
Utkörning ”coronalådor" (isolerade personer under 
pandemin) 

 
476           200 - 

    
Deltagare andakter/mässa 6 358 3 400 6 700 
    
Deltagare studiebesök 40 40 100 
    
Antal besök öppen vuxen- och diakonal verksamhet 12 880 11 000 18 000 
    
Betalda medlemmar/stöd 87 100 120 

 
Gudstjänst att längta till – i vår tid (gudstjänst) 
Med tradition och förnyelse firas relevanta gudstjänster där människor är delaktiga 
 

Allmän beskrivning 
På Diakonicentrum har vi morgonbön varje öppen vardag. På tisdagar har vi tre korta mässor i Oasen, en lite 
enklare mässa. På fredagar är det mässa i domkyrkan efter Diakonicentrums fältarbete. 
 
Verksamhetsmål (Vad vill vi?) Plan för att nå målen – aktiviteter 
Återuppta soppmässan på tisdagar efter lunchen Vi tillåts ha sittande lunchservering med 60-70st 

gäster. 
Återuppta den ekumeniska samverkan i olika 
aktiviteter 

Informera i VKR 

 
Tänk att få berätta vidare- att dela tro (undervisning & mission) 
En välkomnande kyrka som möter människors andliga längtan 
 

Allmän beskrivning 
Diakonicentrums kristna värdegrund och ekumeniska öppenhet ska tydligt framgå i verksamheten. Vi 
arbetar med Det goda värdskapet, att se och välkomna varje människa, ge stöd och att finnas till hands.  
På Diakonicentrum finns en samtalsgrupp ”Samtal om livet” och självhjälpsgrupp ”Livsstegen - 12 steg till 
inre hälsa”. Konfirmander bjuds in varje år, för att samtala om diakoni.  
Verksamhetsmål (Vad vill vi?) Plan för att nå målen – aktiviteter 
Diakonicentrum kommer att fortsätta med dessa 
aktiviteter under 2022 

Förhoppningen är att återuppta dessa aktiviteter 
under hösten 2021 
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En kyrka i världen – ett hållbart liv (diakoni) 
Se hela människan och skapelsen, visa på kristen tro i handling 
 

Allmän beskrivning 
Diakonicentrums verksamhet präglas av mångfald och genomsyras av ledorden öppenhet, delaktighet och 
förändring. Vi vill i vår verksamhet och på fältarbetet möta alla aspekter av att vara människa; kroppsliga, 
själsliga och andliga. Vi vill arbeta tillsammans med pastoratets övriga verksamheter för att nå och stötta 
människor i utsatta livssituationer. 
 
Verksamhetsmål (Vad vill vi?) Plan för att nå målen – aktiviteter 
Utveckla fältarbetet på Tallgården med arbetslaget i 
Centrum Väst 

Skapa dialog med Centrum väst. Hur gör vi det här 
bäst? 

 
Rustade medarbetare – utvecklas tillsammans (anställda, förtroendevalda och ideella) 
Arbeta tillsammans i positiv och kreativ anda, främja idéer och goda möten 
 

Allmän beskrivning 
Det är en stor efterfrågan på Diakonicentrums verksamheter, vilket skapar ständigt nya utmaningar och 
behov av flexibilitet i personalgruppen. Många gäster är i behov av att samtala med personalen, vilket ger 
ökat behov av handledning och fortbildning. Under rådande pandemin har samtalen ökat väldigt mycket. 
Verksamhetsmål (Vad vill vi?) Plan för att nå målen – aktiviteter 
Som rubriken: Arbeta tillsammans i positiv…. Arbetslaget har tillsammans tagit fram ledord som 

ska tydliggöra vilka värderingar som ska genomsyra 
klimatet och samarbetet i gruppen. Orden är Glädje, 
Omtanke, Tillit, Tillsammans =GOTT 

Utveckla ”Det goda värdskapet” i arbetslaget Föreläsning och workshop 
 
Församling och stift hand i hand – ansvar tillsammans (ekonomi mm) 
Vi använder våra resurser på ett ansvarsfullt sätt  
Diakonicentrums lokal- och lönekostnader täcks av Svenska kyrkan, men för verksamheten behövs avsevärda 
summor i gåvor samt gåvor i form av tjänster och produkter. Det är mycket angeläget att arbetet med gåvor, 
kollekter och vänföretag prioriteras. När det gäller inköp och övriga kostnader så vänder Diakonicentrum alltid 
både en och två ggr på varje krona. Diakonicentrum söker medel från fonder och får en del bidrag för att täcka 
lönekostnader och kostnader för aktiviteter varje år. 
 
På vilket sätt berörs barn och unga, har hänsyn tagits ungas behov och olikheter, har barn och engagerats?  
Barnkonsekvensanalys 
Diakonicentrum har en åldersgräns på 18 år. 
 
Framtid 
Dagens stora diakonala utmaningar med psykisk ohälsa, hemlöshet, drog- och alkoholproblematik, ensamhet, 
ökade klyftor i samhället och integrationsproblematik gör att det är viktigt att rätt prioriteringar görs och att 
verksamheten sker i samarbete med andra goda krafter i samhället. Vi ser att vi behöver rekrytera fler yngre 
volontärer, under 70 år. Då den dagliga driften bygger på att det finns ideella i verksamheten. Vi ser också att 
arbetet med matsvinn ligger i tiden. Vi har goda samarbeten matbutiker som skulle kunna utvecklas mer och 
bredare. En butik med matsvinn skulle även kunna skapa sysselsättning för personer som står långt ifrån 
arbetsmarknaden. 
 
Fredrik Lindgren - Chef Diakonicentrum 
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Tjänster:

Tjänster Förändr Budget 

Kanslichef 1,00 1,00

HR‐chef 1,00 1,00

Ekonomichef 1,00 1,00

IT‐samordnare 1,00 1,00

Kommunikatörer 2,00 1,70 ‐30% tillfällig justering

Ekonomisekreterare 1,00 1,00

Administratörer 3,00 3,00

Kontorsvaktmästare 1,00 1,00

Lokalvård 0,25 0,25

Summa tjänster 11,25 10,95

PASTORATETS KANSLI
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Kansliet är pastoratets övergripande administrativa funktion. Här hanteras ekonomi och redovisning, HR-frågor 
och lön, kommunikation, IT, post och diarium samt ärendeberedning och stöd till kyrkoråd, kyrkofullmäktige 
och domprost. Kansliet har 11 medarbetare. 
 
Återöppnande och omställning 
Plan för utveckling av församlingslivet efter pandemin 
 

Allmän beskrivning 
Kommunikationsarbete som stödjer församlingslivet efter pandemin. 
 
Verksamhetsmål (Vad vill vi?) Plan för att nå målen – aktiviteter 
Utveckla webb och sociala medier - Bidra till bokningsfunktioner för 

församlingsverksamheten via hemsidan 
Annonsering och utskick enligt plan. 
 

- Enligt kommunikationsplan 
- Bidra till en ev. dopsatsning 

 
 
Verksamhetsmått Resultat 

2020 
Prognos 

2021 
Budget 

2022 
Trovärdigt, åtta per år 8 8 8 
Rätt lön i rätt tid    
Utbyte av PC klienter, ¼ varje år 0 0  
Införa GAS-ekonomi och GAS-personal    

 
Gudstjänst att längta till – i vår tid (gudstjänst) 
Med tradition och förnyelse firas relevanta gudstjänster där människor är delaktiga 
 

Allmän beskrivning 
Kommunikation - se ”En välkomnande kyrka som möter människors andliga längtan.” 
  
Ljudteknik i kyrkor och församlingshem 
Verksamhetsmål (Vad vill vi?) Plan för att nå målen – aktiviteter 
Fungerande ljudteknik i kyrkor och samlingslokaler. 
 

- Utbyte av teknisk ljudutrustning i 2-3 
kyrkor/lokaler 

 
Goda rutiner för insamling av kollekter och gåvor. 
 

Löpande arbete för en minskad och god 
kontanthantering. 

 
 
Tänk att få berätta vidare- att dela tro (undervisning & mission) 
En välkomnande kyrka som möter människors andliga längtan 
 

Allmän beskrivning 
Genom att samverka med församlingarna och se vår omvärld skapas relevanta vägar att nå ut till invånarna i 
Svenska kyrkan Växjö. 
 
Verksamhetsmål (Vad vill vi?) Plan för att nå målen – aktiviteter 
Vi vill få fler att känna till vad vi gör och står för samt 
öka viljan till att delta. 

Kommunikationsplan för år 2022 beslutas i lgr, 
innehållande gemensam årsplan för: 
- Idéannonsering som syftar till att beskriva det  
  Svenska kyrkan står för och gör. 
- Tidningen Trovärdigt 
- Kampanjer för varje kommunikationsperiod  
 
Fortsätta att utveckla den digitala kommunikationen 
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 Upprätthålla hög kvalitet med goda rutiner internt 
och lyhördhet mot omvärlden. 

- En kompetent och aktiv redaktion för Trovärdigt 
med bred representation och kompetens. 

- Delta i nätverk inom och utom stiftet. 
 

Internt vill vi samarbeta för att öka kvaliteten på 
kommunikationen. 

- Verka som ett professionellt stöd i samarbetet med 
församlingarna 
- Utveckla ett starkt och enat arbetssätt för 
pastoratets närvaro i sociala medier. 
- Utveckla rollen som mediesamordnare genom bl. a. 
pressmeddelanden och kontakt med media. 
- Stödja församlingarna med brev till nyinflyttade 
och underlätta kommunikationen med dopfamiljer.  
- Utgöra ett gott internt ledningsstöd och möjliggöra 
relevant info på intranätet, ett välformulerat 
nyhetsbrev till anställda och förtroendevalda, samt 
bistå vid kriskommunikation och andra angelägna 
frågor. 

 
En kyrka i världen – ett hållbart liv (diakoni) 
Se hela människan och skapelsen, visa på kristen tro i handling 
 

Allmän beskrivning 
Kommunikation, se ”En välkomnande kyrka som möter människors andliga längtan.” 
 
Verksamhetsmål (Vad vill vi?) Plan för att nå målen – aktiviteter 
  

 
Rustade medarbetare – utvecklas tillsammans (anställda, förtroendevalda och ideella) 
Arbeta tillsammans i positiv och kreativ anda, främja idéer och goda möten 
 

Allmän beskrivning 
Vår uppgift är att ge ett gott stöd till pastoratets chefer och medarbetare i samtliga HR-frågor samt vara en 
välfungerande lönefunktion. 
 
 
Verksamhetsmål (Vad vill vi?) Plan för att nå målen – aktiviteter 
Målet för Kansliets HR-funktion är att bidra till att 
Växjö pastorat uppfattas som en attraktiv 
arbetsgivare, där medarbetare trivs och kan 
utvecklas i sina roller.  
 
Detta gör vi genom att: 

- Då vi 2022 går med i GAS- personal (gemensamma 
administrativa system) kommer vi att behöva 
lägga stort fokus på planering och genomförande 
av byte av HR/lönesystem. Översyn av lokala avtal 
inom HR/löneområdet så att de är anpassade efter 
GAS. 

- Stödja och utveckla ledarskapet genom utbildning, 
gemensamma ledarskaps- och chefsträffar och 
skapa forum där våra chefer kan utbyta tankar och 
erfarenheter. 

- Genomföra introduktionsprogram två gånger per 
år (vår och höst) för nyanställda medarbetare.  

- Utveckla vårt kompetensförsörjningsarbete.  
- Arbeta förbyggande för att minska ohälsa t.ex. 

genom att utse hälsoinspiratörer.  
- Implementera IA-systemet för 

tillbud/arbetsskador/skyddsrond. 
- Rätt lön i rätt tid. 
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Församling och stift hand i hand – ansvar tillsammans (ekonomi mm) 
Vi använder våra resurser på ett ansvarsfullt sätt  

- Kansliets budgetram justeras med: 
+ medel för utbyte av IT-utrustning (+300 tkr) 
+ tillfälliga medel p.g.a. kostnadsökningar GAS-anslutning (+180 tkr) 
- tillfälliga personalvakanser pga ledigheter (ca 195 tkr) 
+ tillfällig ökning av konsultkostnader (90 tkr) 

- Fortsatt arbete med och anpassning för anslutningen för Växjö pastorat till Svenska kyrkans 
Gemensamma Administrativa Stöd (GAS-personal från 1/1 2023). 

- Påbörja löpande utbyte av arbetsdatorer, PC klienter med målet att utbyte ska ske vart 4:e år. 

- Vara stöd i ledningsgrupp och kyrkoråd avseende arbete med kostnadsreduceringar mot av Kyrkorådet 
beslutade planeringsförutsättningar inom processerna med ny församlingsinstruktion samt 
lokalförsörjningsplaner. 

- Lätt att göra rätt och leva som vi lär. 

Uppdaterad och lättbegriplig information om rutiner, riktlinjer och policys hålls tillgängligt genom ett 
ändamålsenligt intranät.  

- Anvisningar och process för verksamhetsplanering och budget för verksamhetens bästa. 

- Bidra till ökad kunskap i verksamheten kring bl.a. ekonomi, inköp, ekologi/miljö och arbetsmiljö. 

- Minska risken för förtroendeskada genom att verka för en god intern kontroll. 
 
På vilket sätt berörs barn och unga, har hänsyn tagits ungas behov och olikheter, har barn och engagerats?  
Barnkonsekvensanalys 
 

- Bedömningen är att barn och unga inte direkt berörs av de uppgifter som ryms inom kansliets uppdrag 
och mål mer än indirekt 

 
Framtid 
En krympande ekonomi framöver 
Medlemsstatistiken pekar på en fortsatt minskning av antalet medlemmar och vi kan vänta oss att 
ökningstakten på Svenska kyrkans lönekostnader blir högre än ökningstakten på intäkten från kyrkoavgiften. 

Mot bakgrund av den höga takt på medlemstappet som rått sedan 2016 fattade Kyrkorådet i början av 2020 
beslut om planeringsförutsättningar för Växjö pastorat, dessa tydliggjorde behovet av kostnadsreduceringar 
upp mot 20 mkr under de kommande 10 åren. 

Ovanstående innebär att kansliet behöver verka för att frågorna om pastoratets framtida bemanning och 
lokalförsörjning lyfts upp och att relevant beslutsunderlag kan presenteras. 
 
 
Jörgen Waldén - kanslichef 
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Tjänster i förvaltningen:

Tjänster Förändr Budget

Fastighetschef 0,30 0,30

Förvaltningssekterare 0,12 0,12

Administratörer 0,25 0,25

Trädgårdsingenjör 0,05 0,05

Fastighetsingenjör 2,10 2,10

Reparatör/snickare 2,00 2,00

Målare 1,00 1,00

Lokalvårdare 0,15 0,15

Summa tjänster 5,97 5,97

FASTIGHETSFÖRVALTNING
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Fastighetsförvaltningen administrerar och förvaltar pastoratets samtliga fastigheter. Här redovisas de 
delar som finns inom församlingsverksamhetens område. I förvaltningens ansvarsområde ingår 
utveckling av fastighetsbeståndet men även när så är aktuellt avveckling. Långsiktig 
underhållsplanering och åtgärder enligt samhällets lagkrav är grundläggande. 
 
 
 Utfall Utfall Utfall Prognos Budget/mål 
Verksamhetsresultat/nyckeltal 2018 2019 2020 2021 2022 
      
Planerat underhåll, tkr 5 203 7 233 7 339 6 000 6 000 
      
Fastighetsdrift, tkr 14 437 14 459 13 941 14 000 14 000 

 
 
Fastighetsdrift 
 

Allmän beskrivning  
Arbetet med att optimera driftskostnaderna för samtliga fastigheter inom pastoratet är vårt viktigaste mål 
inför framtiden, både ekonomiskt och miljö/klimatmässigt. Målet är att fastställa felaktigt nyttjande men 
även konstatera klimatkritiska förhållanden innan akuta arbetsmiljöproblem och risk för totalskador 
uppträder. En medvetenhet om de rådande driftskostnaderna måste väckas i verksamheten. Lägre 
temperaturer och belysning anpassad till rådande verksamhet skulle gemensamt kunna minska dessa 
kostnader, pengar som är bättre att använda till förändringsarbete eller verksamhet. 
 
Verksamhetsmål  Plan för att nå målen – aktiviteter 
Driftsoptimering Kartläggning och optimering av respektive 

styrsystem 
Driftsoptimering Kartläggning teknik och nyttjande i respektive 

fastighet 
Energieffektivisering Ändrad uppvärmning vid visst nyttjande 
Energieffektivisering Sänkta inomhustemperaturer vid visst nyttjande.  
Energieffektivisering Årstidsanvändning av vissa fastigheter, enbart 

sommar eller vinter beroende på fastighet. 
Oberoende av fossila bränslen Utfasning av oljeeldade värmepannor 

Östra Torsås kyrka, Gårdsby kyrka, Tjureda kyrka 
samt Dädesjö kyrka. Detta i samklang med 
lokalförsörjningsplan 

 
Fastighetsunderhåll 
  

Allmän beskrivning  
Fastighetsunderhållet är baserat på dels den långsiktiga Vård- och underhållsplanen för respektive fastighet 
eller anläggningsdel, dels mer oplanerade eller akuta händelser som inträffar löpande. Den långsiktiga 
planeringen kommer efter fastställandet av Lokalförsörjningsplanen omarbetas och konsekvensåtgärder 
inarbetas. 
Under 2022 kommer underhållsarbeten att utföras på ett flertal fastigheter. 
Se bilaga planerat underhåll 2022 
En betydande del av underhållsåtgärderna vid våra skyddade kyrkomiljöer, finansieras med kyrkoantikvarisk 
ersättning (KAE) och kyrkounderhållsbidrag (KUB) Totalt har vi erhållit kyrkoantikvarisk ersättning och 
kyrkobyggnadsbidrag med 4 225 tkr för åtgärder med kyrkobyggnader. Totalkostnaden för underhåll av 
pastoratets fastigheter exklusive begravningsverksamhetens fastigheter uppgår till 10 225 tkr 
Verksamhetsmål  Plan för att nå målen – aktiviteter 
Hög finansiering via KAE/KUB Ansöka aktivt med fullgoda underlag 
Snabb handläggning tillstånd KML Aktivt bearbeta Lss med samråd tidigt 
Kvalitativ och långsiktig planering Bearbetning Vård- och underhållsplaner 

kontinuerligt och verksamhetsbaserat utifrån 
Lokalförsörjningsplan 
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Investeringar 
 

Allmän beskrivning  
Syftar i första hand till nyproduktion av verksamhetslokaler för församlingarna, större komponentutbyte 
eller maskin/utrustning för förvaltningen, med en investeringskostnad över 25 tkr. 
 
Planerade investeringar Typ Budget (tkr) 
Ventilation Mariakyrkan Utbyte komponenter 2 250 
Kyrkligt centrum Ingelstad 2023 Nyproduktion verksamhetslokal 17 750 

 
Fastighetsadministration och förvaltning 
 

Allmän beskrivning  
Verksamhetens mål och visioner utgår från att grundläggande uppgifter av karaktären vård- och 
underhållsplaner, skötselplaner, tillgänglighetsutredningar/åtgärder samt energieffektivisering. 
Samhällskrav rörande tillgänglighet, lokala avloppsanläggningar, hissar, energiförbrukning, klimat, säkerhet 
och arbetsmiljö formar till mångt och mycket alla kommande års behov av underhåll och åtgärder, därtill 
kommer periodiserade underhåll av typen tjärning spåntak, omläggning skiffertak, omläggning 
plåtavtäckningar, fasadarbeten vid både målade och putsade fasader. Utbyte av installationer på grund av 
ålder eller energiförbrukning bidrager också till kommande underhållskostnader.  
 
Verksamhetsmål  Plan för att nå målen – aktiviteter 
Rätt teknik till rätt nyttjande och ekonomi Klimatmodeller och styrsystem anpassade för 

kommande verksamhetsbehovet, inte traditionell 
brukande 

Kvalitativt och ekonomiskt fördelaktiga 
upphandlingar entreprenader 

Kompetenta medarbetare som engagerat och i tidiga 
lägen framställer förfrågningsunderlag i tidiga lägen.  

God planering lokalförsörjning Lokalförsörjningsplan Växjö pastorat 
 
 
Personal och kompetensförsörjning  
 

Allmän beskrivning  
Fastighetsförvaltningen består i huvudsak av tre medarbetare inom fastighetsservice, tre 
fastighetsingenjörer samt fastighetschef. Fastighetschef och fastighetsingenjörer deltager vid de av svenska 
kyrkan arrangerade ”Fastighetsdagarna” samt är representerade vid Svenska kyrkans ingenjörsförenings 
årliga informationsdag i någon församling. I övrigt sker utbildning enligt de krav som uppkommer vid 
förändringar i lag, förordning och avtal. Personal inom fastighetsservice upprätthåller kompetens med 
utbildningsbevis typ Heta arbeten, plattformsarbeten etc. 
 
Verksamhetsmål  Plan för att nå målen – aktiviteter 
Adekvat kompetens hos samtliga medarbetare Kompetensutveckling inom administration, 

projektering, entreprenadgenomförande samt 
relevanta utbildningar för daglig verksamhet 

 
Miljö och ekonomi 
Arbetet med att skapa en långsiktig driftstrategi för våra kyrkor och lokaler fortgår i det kommande arbetet 
med församlingsinstruktion och lokalförsörjningsplaner, där parametrar som kulturhistoriskt värde, 
församlingsvärde, nyttjandegrad, arbetsorganisation och verksamhetstyp måste vägas samman. 
 
På vilket sätt berörs barn och unga, har hänsyn tagits ungas behov och olikheter, har barn och engagerats?  
Barnkonsekvensanalys 
De grundläggande åtgärderna vid omgestaltning eller ändring av verksamhetslokalerna syftar till 
verksamhetens grundläggande arbete med barn och ungdomar. Dessa hänsyn skall inarbetas i projekteringen 
av åtgärden gemensamt med församlingen. 
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Framtid 
Besparingsalternativet att avyttra eller hitta ny extern verksamhet eller extern uthyrning för fastigheter som ej 
nyttjas för verksamhetens ändamål kommer att bli avgörande för kommande års verksamhetsnivå. Att skapa 
nya gemensamma arbetsplatser, belysa lokaliseringen av verksamheten och ett effektivare nyttjande, kan 
innebära avyttring av ej lämpliga fastigheter, investering i förändring av andra men även nya lokaliseringar. 
Anpassningen av kyrkorummet i landsbygdens kyrkor, så att övrig verksamhet i församlingen kan inrymmas är 
ett sätt att lösa vissa besparingskrav men också ett sätt att öppna dörren för framtidens generationer. 
 
 
 
 
 
Mats Lindblad – kyrkogårds- & fastighetschef 

68



Tjänster i förvaltningen:

Tjänster Förändr Budget

Kyrkogårdschef 0,70 0,70

Planeringsingenjör 0,95 0,95

Fastighetsingenjör 0,90 0,90

Förvaltningssekreterare 0,88 0,88

Administratörer 1,75 1,75

Landskapsingenjör 2,00 2,00

Arbetschef 1,00 1,00

Utredningsassistent 2,00 2,00

Kyrkogårdsarbetare 23,50 23,50

(+ säsongsanställda 168 mån)  168 m +7 m 175 m 7 månader Torparängen

(+ feriearbetare 8 520 tim)  8520 h 8520 h

Lokalvårdare 0,80 0,80

Krematoriepersonal 3,00 3,00

Verkstadspersonal 2,00 2,00

Transportpersonal 4,00 4,00

Summa tjänster 43,48 43,48

BEGRAVNINGSVERKSAMHET
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                         Begravningsverksamhet och serviceverksamhet 

I Växjö pastorat finns 43 kyrkogårdar omfattandes närmare 60 ha mark. Vid 36 av dessa sker 
kontinuerligt gravsättning.  Verksamheten består i huvudsak av de uppgifter pastoratet svarar för 
som huvudman för begravningsverksamheten och kremationshuvudman. Samt skötselverksamhet för 
gravskötselavtal. 
 
 
 Utfall Utfall Utfall Prognos Budget/mål 
Verksamhetsresultat/nyckeltal 2018 2019 2020 2021 2022 
      
Antal genomförda begravningar 
Antal genomförda gravsättningar 
Antal gravsättningar pastoratet 

620 
610 
530 

613 
658 
592 

675 
758 
528 

650 
700 
550 

650 
680 
630 

Antal utförda kremationer 1 199 1 200 1 235 1303 1200 
Andel kremationer pastoratet 
Andel kremationer ej pastoratet 
 
Andel kremationer pastoratet, % 

420 
719 

 
79 

492 
708 

 
73 

528 
707 

 
74 

540 
763 

 
73 

510 
690 

 
74 

      
Antal ettårsavtal gravskötsel 2 620 2 280 2 435 2400 2400 
Antal nytecknade flerårsavtal  
 
Planerat underhåll 
begravningsverksamheten 

120 
 
 

8 200 

207 
 
 

7 888 

194 
 
 

7 865 

180 
 
 

9 450 

180 
 
 

8 890 
      
      
Antal invånare pastoratet 92 000 93 860 94 630 94 810 95 200 
Begravningsavgift, % 0,242 0,253 0,250 0,253 0,250 

 
 
Verksamhet på kyrkogårdar (inkl investeringar och underhåll) 
 

Allmän beskrivning 
Målet är skapa en grön, rofylld, trivsam och trygg miljö för våra besökare, och en bra arbetsmiljö för 
personalen. Anläggningar som med enhetlig standard skapar rationell hantering av skötsel och underhåll 
med en låg personalbemanning. Utveckla kyrkogårdarna med nya begravningsskick, föryngra trädbestånden 
på kyrkogårdarna för kommande generationer och anpassa våra kyrkogårdar så att alla kan besöka oss på 
lika villkor. 
 
Verksamhetsmål  Plan för att nå målen – aktiviteter 
Komplett gravregister med uppdaterad 
kontaktinformation för alla begravningsplatser 

Genomgång äldre gravböcker, gravkartor och 
efterföljande gravrättsutredning. Arbetet bedöms 
färdigställas under 2026 

Hög säkerhet på samtliga begravningsplatser Genomföra trädvårdsplanernas intentioner 
kombinerat med årliga besiktningar av 
begravningsplatserna. Genomföra åtgärder med 
utbyte material samt komplettering enligt 
underhållsplan. Montage skyddsräcke vid stenmurar 
med högre fallhöjd  

Hög tillgänglighet på samtliga begravningsplatser Utbyte av gångmaterial, utrustning serviceplatser 
samt åtgärder med belysning 
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                         Begravningsverksamhet och serviceverksamhet 

Planerat underhåll 
 

Allmän beskrivning  
Under 2022 kommer en mängd mindre underhållsarbeten att utföras. Tyngdpunkten ekonomisk ligger på 
Hovshaga begravningsplats, Torparängens begravningsplats, Skogslyckans kyrkogård samt 
Tegnerkyrkogården. Uppdatering till en säker och fungerande materialhantering på våra ekonomiområden i 
Söraby, Ingelstad samt Vederslöv planeras, därtill upprustning av personalbyggnaden i Vederslöv. 
Underhållsåtgärder för träd- och växtmaterial, konvertering belysning, renovering kulturgravar är också i 
fokus de närmaste åren. Se bilaga planerat underhåll 2022 Begravningsverksamheten 
 
Planerade större underhållsåtgärder Typ Budget (tkr) 
Torparängens begravningsplats Markberedning 600 
Torparängens begravningsplats Gravskick 450 
Torparängens begravningsplats Mur/plantering 400 
Tegnerkyrkogården Trädvårdsplan 200 
Skogslyckans kyrkogård Trädvårdsplan 250 
Hovshaga begravningsplats Stenmur 650 

 
Investeringar 
 

Allmän beskrivning 
Merparten av investeringsobjekten avser utbyte av maskiner och utrustning för begravningsverksamhetens 
drift. Maskininvesteringarna följer upprättad investeringsplan vilken skall säkerhetsställa att optimal 
brukandetid kombineras med bibehållen god säkerhet, god arbetsmiljö samt bästa miljöhänsyn utifrån givna 
förutsättningar. Se bilaga maskininvesteringar mm 
Därtill ingår investeringsobjekt med ny installation inredning och teknik personalbyggnaden Vederslöv samt 
materialställ Hovshaga begravningsplats. 
 

 
Kremationsverksamhet 
 

Allmän beskrivning  
Hovshaga krematorium har sedan ibruktagande 2000, ökat från ca 550 kremationer årligen till 1303 
kremationer 2021, enligt prognos. Krematoriet servar hela Kronoberg samt delar av Blekinge, Kalmar, 
Jönköping och norra Skåne. Krematoriet har kontinuerligt servats och uppdaterats för att kunna höja 
volymen kremationer med bibehållen säkerhet och god driftsekonomi. Krematoriet kommer att behöva 
nyinvestera i ny ugnsteknik och utökat antal kremationsugnar till två under preliminärt perioden 2027-2028.   
 
Verksamhetsmål (Vad vill vi?) Plan för att nå målen – aktiviteter 
Oberoende av fossila drivmedel  Konvertering till HVO 2022 fullt ut 
Nyteknik samt 2 ugnar Projektering 2023-2024 
Nyteknik samt 2 ugnar Nytt tillstånd 2023 samt 2027 

 
Maskiner, verkstad och transport 
 

Allmän beskrivning  
Målet är att underhålla maskiner och fordon så att värdet bevaras, ge erforderlig intern service samt skapa 
en bra arbetsmiljö för all personal i hela verksamheten. Utveckla maskinparken och därigenom öka antalet 
miljöfordon, skapa en hög driftssäkerhet samt effektivisera arbetet.   
 
Verkstadspersonalen utför förutom service och reparationer av maskiner och fordon även tillverkning av 
smidesdetaljer mm både för församlingsverksamheten och för underhåll och utveckling av anläggningarna. 
Transportavdelningen genomför alla förkommande transporter, sophantering, sopning av hårdgjorda ytor, 
interna entreprenader och all gravgrävning inom Pastoratet. 
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                         Begravningsverksamhet och serviceverksamhet 

Verksamhetsmål  Plan för att nå målen – aktiviteter 
Lägsta totalkostnad för Pastoratet Samordning av interna transporter och service 
Hög andel utförande med egen personal All service/reparation efter garantitiders utgång 

utförs med egen personal. Projekt utförs med egen 
personal för lägsta genomförandekostnad men med 
högsta kvalitet/livslängd och som stimulans för 
utökat egenansvar. 

Hög säkerhet och låga driftskostnader Arbete enligt serviceschema för samtliga maskiner 
och fordon 

 
Administration och ledning 
 

Allmän beskrivning 
Verksamhetens mål och visioner utgår från de grundläggande uppgifterna av myndighetsutövning, 
gravrättsutredning, vård- och underhållsplanering, skötselplanering, tillgänglighetsåtgärder samt ansvar för 
en aktuell gravbok och därtill hörande gravkartor. 
 
Samhällskrav gällande tillgänglighet (belysning, skyltning, parkeringsplatser, möblering, hårdgjorda ytor mm) 
är frågor som förvaltningen har starkt fokus på. 
Ökande befolkningsunderlag i tätorten men med motsvarande minskande i kransorterna innebär i första 
hand ingen skillnad för begravningsverksamheten, fortsatt nyttjande av gamla familjegravar och stark 
kontakt med födelseorten innebär att gravsättningarna än så länge sker där. På sikt kommer detta dock 
innebära att landsortskyrkogårdarna blir mindre nyttjade när befolkningsmängden minskar på landsbygden.  
 
Begravningsverksamhetens skyldighet att se till hela befolkningsunderlaget oberoende av härkomst eller 
trosinriktning gör att utvecklingen av gravskick fortlöper och Hovshaga begravningsplats som särskild 
begravningsplats expanderar. Nya gravskick kommer fortsatt att anläggas. 
 

 
Serviceverksamhet (gravskötsel) 
 

Allmän beskrivning  
Förvaltningens mål är att utföra gravskötseluppdragen på ett korrekt och fackmannamässigt sätt, allt enligt 
upprättade serviceavtal och inkommande beställningar. Genom tillskapandet av bl. a nya askgravplatser kan 
skötsel- och yteffektiva gravskick anläggas vilket bidrar till ökade volym på serviceverksamheten samtidigt 
som en okomplicerad form av gravplats erbjuds innevånarna.  
Vårt mål är att utveckla servicenivån inom kostnadsramen för serviceavtalet, samt höja kvalitén på utförda 
arbeten och skapa en bra arbetsmiljö för personalen. Målet är även att utöka valmöjligheterna gällande 
gravskötsel och olika beställningar.     
 
Verksamhetsmål  Plan för att nå målen – aktiviteter 
Effektivisering - kostnadsbesparing Gravrättsutredning 
Effektivisering - kostnadsbesparing Avveckling gamla avtal Söraby/Sjösås 
Ökad kvalitet - kostnadsbesparing Alternativa gravskick 
Ökad kvalitet - kostnadsbesparing Perenner som alternativ 
Ökad kvalitet - kostnadsbesparing Upphandling fleråriga avtal växter 
Ökad kvalitet - kostnadsbesparing Utbildning växtkännedom  

 
Personal och kompetensförsörjning 

Allmän beskrivning 
Förvaltningen är idag inne i en fas med flera nya medarbetare och pågående aktivt rekryteringsarbete med 
fokus på att rekrytera personal med rätt utbildning och vilja att företräda verksamheten. Detta gäller 
flertalet yrkeskategorier som kyrkogårdsarbetare, säsongsanställda, ferier och ingenjörer 
Förvaltningen deltager i årliga konferenser för erfarenhetsutbyte och information om aktuella ämnen och 
uppdatering gällande lagkrav mm inom begravningsverksamheten. Berörda personalgrupper erhåller enligt 
lagkraven kompetensutbildningar för bland annat heta arbeten, röjsåg, motorsåg, arbetsplattformar, 
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förarbevis truck och redskapsbärare, traversutbildning, krematorieteknik, HLR, brandskydd men även 
anläggningstekniska utbildningar som komposthantering, bevattningsanläggningar, perenner etc.  
 

 
 
Miljö och ekonomi   
Begravningsverksamheten bedrivs idag med målsättning att bevara kulturvärdena, minska miljöpåverkan, 
skapa ökad service och god arbetsmiljö med hög kvalitet för allmänheten till låga kostnader. Maskiner och 
fordonsparken fasas in mot el och biodrivmedel 
 
 
På vilket sätt berörs barn och unga, har hänsyn tagits ungas behov och olikheter, har barn och engagerats?  
Barnkonsekvensanalys 
Arbete med att öka tillgängligheten för alla innebär att alla barn även skall ges möjligheten att besöka sina 
anhöriga på barns vis, att det skall finnas redskap för att även barn skall kunna sköta en gravplats och vattna sin 
blomma, att samtliga åtgärder skall stimulera barns kreativitet och möjlighet att sörja sin anhörig 
 
 
Framtid 
Uppdraget att genomarbeta och komplettera de nuvarande riktlinjerna och rutinerna för 
begravningsverksamheten kommer att under 2022 att framställas i den nya ”Förvaltningsplan för 
Begravningsverksamheten”, detta i enlighet med Svenska kyrkans bestämmelser (SvKB 2017:172 kap. 6 a §) om 
att varje församling och pastorat som är huvudman för begravningsverksamhet genom beslut i 
kyrkofullmäktige ska fastställa riktlinjer för hur begravningsverksamheten ska vara utformad.   
Arbetet med verksamhetens riktlinjer och rutiner är i högsta grad prioriterat med tanke på dess självklara roll 
som medel att möte samhällets ökade krav på flexibilitet, mångkulturella utformning och behov av service.  
 
Kontinuerlig gravplatsbedömning sker årligen för att säkerhetsställa att erforderliga gravplatser finns 
tillgängliga och att kulturarvet bevaras 
 
Säkerhetsgenomgången av samtliga gravvårdar medför under de närmaste åren en ökad administrativ 
belastning men medför en stor förbättring av säkerheten på våra begravningsplatser 
 
Utvecklingen av den nya begravningsplatsen på Teleborg tillsammans med nya gravskick på flertalet 
kyrkogårdar och nyanläggning av nya kvarter/gravskick på Hovshaga begravningsplats kommer att innebära en 
bredare valmöjlighet och högre servicenivå för allmänheten 
 
 
 
Mats Lindblad – Kyrkogårds- & fastighetschef 

73



 
  

 

 

     

 
Anslagsnivåer och omdisponering, budget 2022 
 

1. Omdisponering av verksamhetsmedel 
Kyrkorådets arbetsutskott äger rätt att besluta om omdisponering av anslag i driftbudgeten 
mellan olika verksamheter under året förutsatt att den totala nettokostnaden förblir densamma. 
 
Domprosten äger rätt att besluta om omfördelning av medel mellan olika områden inom budget 
såtillvida det inte innebär en omflyttning mellan verksamheter och inte innebär en väsentlig 
organisationsförändring.  
 
Domprostens beslut skall meddelas kyrkorådets arbetsutskott.  

2. Omdisponering av anslag får ej ske till inrättande av tjänster.  
Avtalets, arbetsrättens och kyrkorådets beslut om delegation i personalfrågor skall tillämpas i alla 
personalärenden. Fullmäktige beslutar om inrättande av tjänster.  

3. Intäkter utöver budget 
Intäkter som har ett direkt samband med verksamheten får användas till ökade kostnader under 
förutsättning att nettokostnaden ligger inom budget.  

4. Investeringar 
Anslagsbindning i investeringsbudgeten är per investeringsobjekt och kan inte flyttas mellan 
investeringsobjekt, kyrkofullmäktige beslutar. 

 
 
Begreppsförklaringar  

DRIFTBUDGET  
Driftbudgeten innehåller kostnader och intäkter för den löpande verksamheten. Den är uppdelad per 
församling/förvaltning och per verksamhet.  

INVESTERINGSBUDGETEN  
I investeringsbudgeten redovisas utgifter för anläggningstillgångar.  

RESULTATBUDGET  
Resultatbudgeten visar årets budgeterade finansiella resultat och hur det har uppkommer. Den 
beskriver vidare hur verksamheten skall finansieras under året.  

KASSAFLÖDESBUDGET  
Finansieringsbudgeten visar hur bl.a. nettoinvesteringarna skall finansieras under året samt hur drift- 
och investeringsverksamheten påverkar likvida medel.  
  

 

 

74


	01 Förvaltningsberättelse
	02 Nya äskanden
	03 RR o KFA 2022
	04 Resultaträkning endast församlingsverksamheten
	05 Drift per område
	06 Begravningsverksamheten
	07 Investeringsbudget
	10 Flerår RR o Bvht RR
	11 Flerår KFA o BR
	B1a 3_Domkyrkoenheten_Personalbudget 2022
	B1b VÖ_O010_Domkyrkoenheten
	B2a_Sydväst_Personalbudget 2022_211011
	B2b VÖ_O020_SV
	B3a_Centrum Öst_Personalbudget 2022_211011
	B3b VÖ_O030_CentrumÖst
	B4a 5_Centrum Väst_Personalbudget 2022
	B4b VÖ_O040_CV
	B5a 8_Nordväst_Personalbudget 2022
	B5b VÖ_O050_Nordväst
	B6a 7_Sydöst_Personalbudget 2022
	B6b VÖ_O060_Sydöst
	B7a 9_Nordöstra_Personalbudget 2022
	B7b VÖ_O070_Nordöst
	B8a_Pastoratsgemensamt_Personalbudget 2022_211011
	B8b VÖ_O910 Pastoratsgem
	Gudstjänst att längta till – i vår tid (gudstjänst)
	Med tradition och förnyelse firas relevanta gudstjänster där människa är delaktiga

	Tänk att få berätta vidare- att dela tro (undervisning & mission)
	En välkomnande kyrka som möter människors andliga längtan

	En kyrka i världen – ett hållbart liv (diakoni)
	Se hela människan och skapelsen, visa på kristen tro i handling

	Rustade medarbetare – utvecklas tillsammans (anställda, förtroendevalda och ideella)
	Arbeta tillsammans i positiv och kreativ anda, främja idéer och goda möten

	Församling och stift hand i hand – ansvar tillsammans (ekonomi mm)
	Vi använder våra resurser på ett ansvarsfullt sätt
	Svenska kyrkan är en episkopal kyrka och dess pastorat och församlingar är sammanlänkade genom biskop och stift. Dessa är till för att stödja församlingarna i den grundläggande uppgiften. Stiftet ger bidrag till olika verksamheter som t ex institution...

	På vilket sätt berörs barn och unga, har hänsyn tagits ungas behov och olikheter, har barn och engagerats?
	Barnkonsekvensanalys
	Framtid


	B9a 2_Diakonicentrum_Personalbudget 2022
	B9b VÖ_O930_Diakonicentrum
	B10a 10_Pastoratets Kansli_Personalbudget 2022
	B10b VÖ_O940_Kansliet
	B11a 11_Fastighetsförvaltning_Personalbudget 2022
	B11b VÖ_O950_Fastigheter
	B12a 12_Begravningsverksamhet_Personalbudget 2022
	B12b VÖ_O800_Kyrkogårdar
	C Anslagsbindning
	Tom sida
	Tom sida
	Tom sida
	Tom sida
	Tom sida
	Tom sida
	Tom sida



