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År 2021 var ju återigen ett år som påverkades på många sätt av pandemin.  
Å ena sidan hade den vissa negativa effekter på verksamheten samtidigt som den gav 
positiva ekonomiska resultat. Kyrkans uppdrag och grundläggande verksamhet är att möta 
och samla människor inför Gud och tillsammans med varandra. När vi har levt i en situation 
där möjligheten att göra detta starkt har begränsats för människors väl, är det inte konstigt 
att detta påverkar verksamhetens resultat. Det innebär inte att det inte har bedrivits 
mycket verksamhet, utan att verksamheten har funnit andra former och att de gängse 
formerna delvis har genomförts på mindre kostnadskrävande sätt. 

Konfirmandläsningen är ett bra exempel. Den har varit omfattande, med i 
princip lika många grupper som vanligt och en ur nationellt perspektiv hög 
procentuell andel av möjliga ungdomar. Kostnadsmässigt har det dock blivit 
ett stort överskott i budgeten därför att den mest kostnadskrävande delen, 
d v s läger och resor, inte har kunnat genomföras. Ett annat exempel är en 
av de mest grundläggande delarna i kyrkans uppdrag – gudstjänstlivet. 
Deltagarsiffrorna har av förklarliga skäl varit lägre än vanligt men det har 
firats många gudstjänster på varierande sätt under olika perioder av året. 
Det har förmodligen sällan firats så många nattvardsgudstjänsterna som 
under pandemin, men i det lilla formatet som enskild kommunion. Ur ett 
grundläggande teologiskt och andligt perspektiv är det ju inte antal deltagare 
som avgör om kyrkan fullföljt sitt uppdrag utan att några samlas i Jesu namn. 
Vi vill samtidigt givetvis att så många som möjligt nås av evangeliet och 
möter Herren när han kommer till oss.

Överskott i personalbudgeten beror på att vi av olika skäl har haft vakanser. 
Vi hade ju budgeterat för full bemanning. Verksamheten har trots vakanserna 
fungerat bra därför att vi har mycket kompetenta och engagerade 
medarbetare som är beredda att arbeta hårt när så krävs.

Resultatet är alltså inte att förvånas över. Att vi har kunnat göra så mycket 
som vi faktiskt gjort under olika restriktioner är glädjande och får väga upp 
frustrationen vi många gånger känt. Vi kan förstås lära oss av det som inte 
blev bra. Att kyrkan har stora utmaningar framför sig är inte heller något att 
förundras över. Guds mission måste söka sin väg i varje tid med både dess 
svårigheter och dess möjligheter.

När jag nu skriver inledningen till verksamhetsrapporten för sista gången 
vill jag tacka för tiden som kyrkoherden i Växjö pastorat, för möjligheten 
att få delta i missionen med er, både anställda, förtroendevalda och ideella 
medarbetare. 

Låt arbetet för Livet fortsätta med Guds hjälp. 

”Jag är uppståndelsen och livet.” (Joh 11:25)

Christopher Meakin, domprost

Att samla och möta människor

Omslagsbilder: Verksamhet under 2021 i olika 
församlingar. Foto: Madeleine Nyhlén, Hanna Stark 
och Alexander Cebela
Övriga bilder: Om inget annat anges:  
Svenska kyrkan Växjös bildarkiv, Ikon och Pixabay.
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Domkyrkoenheten
Domkyrkoenheten omfattar del av Växjö stads- och domkyrkoförsamling,  
det vill säga verksamheten i domkyrkan och domkyrkocentrum. 

Verksamhetsuppföljning 2021 för Växjö pastorat - Domkyrkoenheten

Att samla och möta människor

Domprost: Christopher Meakin. Pastoralchef: Åsa Ingvert

Gudstjänst att längta till 
– i vår tid (gudstjänst)

Med tradition och förnyelse firas relevanta 
gudstjänster där människor är delaktiga
Domkyrkan bär gudstjänst för församling, pastorat, 
stift och staden. På sön- och kyrkliga helgdagar firas 
högmässa. Dessutom firas vardagsgudstjänster, präst- 
och diakonvigningar, speciella gudstjänster med t ex 
populärmusik, gudstjänster vid livets högtider som 
dop, konfirmer hösten dubblerades söndagens mässa 
för att erbjuda fler möjlighet att vara med. Enskild 
kommunion har erbjudits på söndagar och fredagar. 
Dop, vigslar, begravningar har genomförts liksom 
middagsböner, veckomässor och musikgudstjänster. 

Allmän beskrivning
Domkyrkan bär gudstjänst för församling, pastorat, 
stift och staden. På sön- och kyrkliga helgdagar firas 
högmässa. Dessutom firas vardagsgudstjänster, präst- 
och diakonvigningar, speciella gudstjänster med t ex 
populärmusik, gudstjänster vid livets högtider som 

dop, konfirmation, vigsel, begravning. Musik och sång 
understödjer ordet och bönen och är ett evangeliserande 
och kulturellt uppdrag. Kyrkomusiken i Domkyrkan vill 
vara en inspiration för hela Växjö stift.

Mål och verksamhet under året

Göra det möjligt för den som vill fira gudstjänst  
att göra det.

På grund av pandemin firades inga högmässor 
från januari till maj, utan det erbjöds korta 
nattvardsgudstjänster (enskilda kommunioner) med 
max åtta deltagare på fredagar och söndagar. Oftast var 
det tre präster i tjänst som ledde ett antal mässor var. 
496 enskilda kommunioner med 1890 kommunikanter 
firades under första halvåret.
 På söndagarna sändes en inspelad gudstjänst via 
hemsida och Facebook. 
 Glädjen var stor när vi från juni igen kunde samlas 
till högmässa på söndagarna. Under sommaren 
livestreamades också söndagens högmässor.
 Under oktober månad spelade SVT in fyra 
gudstjänster från Växjö domkyrka (en sändes i 
november och övriga tre i januari och februari 2022).

Verksamhetsresultat 2020 2021

Antal besökare huvudgudstjänst 2 875 4 215

Antal huvudgudstjänst 42 61

Antal besökare gudstjänster vid kyrkliga 
handlingar

3 629 4 458

Antal gudstjänster vid kyrkliga handlingar 110 139

Antal besök öppen barnverksamhet 502 352

Antal besök öppen vuxen- och diakonal 
verksamhet

2 376 1 909

Budgetavvikelse, tkr 739 584
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enklare guidningar. 
Sommarens skolavslutningar kunde inte genomföras 
men några skolor spelade in hälsningar i domkyrkan. 
 Under sommaren ordnades barnaktiviteter i och 
utanför domkyrkan. En broschyr, för egen vandring  
och upplevelser av kyrkans inventarier, togs fram. Juni 
– augusti erbjöds guidningar måndagar och onsdagar.
 Domkyrkans dag genomfördes 11/9 som en upptakt 
till hösten och möjligheten att på nytt få samlas. 
 En ny verksamhet under hösten var Fredagssången 
kl.16.30 med 70 deltagare när det var som flest.
 Under december var det många stora konserter i 
domkyrkan men med vaccinationsbevis för inträde.  
Tre skolavslutningar kunde genomföras i december.
 Julevangeliet gestaltades med dockor i den stora 
julkrubban.

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

Konfirmandundervisningen under våren skedde 
till stor del digitalt och senare i mindre grupper. 
Konfirmationerna livesändes och familjerna kunde 
möta upp utanför domkyrkan efter konfirmationen. 
Livesändningarna gjorde att långväga släktingar kunde 
delta i konfirmationshögtiden.
 Under hösten startade vi upp gruppverksamheten 
igen. Studiegrupperna träffades på 
torsdagsförmiddagarna, IM-gruppen möttes varannan 
torsdag, lunchmusik och sopplunch på torsdagarna. 
Föreläsningsverksamheten (Beröringspunkt) ersattes 
under hösten med tre tillfällen kallade ”Konstverken 
får liv”, en visning av domkyrkans konst utifrån ett 
existentiellt perspektiv.
 För barn genomfördes under höstlovet en 
operaföreställning i samverkan med Smålandsoperan. 
Bibel till barn delades ut på Tacksägelsedagen. 
Sorgegrupp genomfördes tillsammans med Skogslyckan 
i Skogslyckans församlingshem. 

Främja gemenskap och relationer

När det utifrån smittspridningsrisk varit möjligt att 
ha det enkla kyrkkaffet efter högmässorna, har det 
genomförts.

Öka den gudstjänstfirande församlingen. 
Återta tappet av gudstjänstdeltagare som 
Coronapandemin medfört. 

Under sommaren och hösten har strävan varit att 
återvinna gudstjänstlivet. De allra flesta av de som 
brukade komma på våra högmässor före pandemin 
är återigen gudstjänstfirare. Nya gudstjänstfirare har 
kommit till.
 Körerna kunde komma i gång igen efter sommaren 
och har betytt mycket för gudstjänstlivets återgång till 
det normala. 
Antalet gudstjänstfirare under advent och jul, som 
normalt samlar många, var dock färre än före 
pandemin. De restriktioner som infördes precis 
före Advent gjorde förmodligen att det blev en viss 
självreglering av gudstjänstdeltagandet.

Slutsatser
Det har blivit tydligt under pandemin hur viktigt det 
är att kunna dela gudstjänstgemenskap. Nya vägar att 
fira gudstjänst, som t ex digitalt är möjliga och kan 
utvecklas, men kan inte ersätta att människor samlas. 
Därför bör vi alltid söka vägar att fira gudstjänst med 
människor även under mycket begränsade former. 

Tänk att få berätta vidare 
- att dela tro 
(undervisning och mission)

En välkomnande kyrka som möter 
människors andliga längtan.
Gudstjänster, musik och besök ger undervisning, 
upplevelse och gemenskap i tro och liv. Konfirmander 
och unga ledare stärks i delaktighet, medverkan och 
ansvarstagande. Samlingar för barn och familj med 
sång, lek, andakt och samtal stärker tillhörighet och 
dopets betydelse. Verksamheter erbjuds för tro och liv, 
anpassade efter ålder och behov.

Mål och verksamhet under året

Människor ska se domkyrkan som en plats för andlig 
upplevelse, kyrklig, kulturell och historisk kunskap.

Under påskhelgen bemannades kyrkorummet från 
långfredagen till annandagen för att möta människor 
som sökte sig till kyrkan. Påskevangeliet gestaltades 
med hjälp av skyltdockor i naturlig storlek. 
 Maj till september var domkyrkan bemannad varje 
dag med frivilliga värdar som kunde ge information och 

Verksamhetsuppföljning 2021 för Växjö pastorat - Domkyrkoenheten
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hävdes, kom med glädje och satt i timmar och umgicks. 
Flera grupper brukade mötas veckovis för gemensam 
promenad och sedan fika i caféet.

Bryta ofrivillig ensamhet och stärka den psykiska 
hälsan. 

Präster och diakon har haft många samtal – fysiskt eller 
via telefon. Samlingar för daglediga när restriktionerna 
tillåtit har gett sammanhang för gemenskap och 
samhörighet.

Ge stöd i livets utsatta situationer. 

Ekonomiskt stöd via Diakonigåvan är en stödjande 
funktion som i samtal också kan visa på möjligheter, ge 
vägledning till olika samhällsinstanser.
 Samverkan med Diakoncentrum ger möjlighet till 
stöd i form av t ex matkassar.

Slutsatser
Strävan har varit att kyrkan ska finnas tillgänglig, på 
olika vis, för människor i tider som upplevs med oro. 
Ensamhet och andra problem har identifierats och vägar 
hittats till kontakt och uppsökande på plats eller digitalt.

Rustade medarbetare – utvecklas 
tillsammans (anställda, 
förtroendevalda och 
ideella)

Arbeta tillsammans i positiv och 
kreativ anda, främja idéer och goda möten.
Medarbetare, anställda och volontärer, ska ha bra 
förutsättningar för sitt uppdrag. Medarbetarsamlingar 
med tid för uppföljning och planering sker regelbundet. 

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

Glädjande var det många barn som döptes under 2021 
(73 st). Under sensommaren och början på hösten 
skapades många extra doptider för att kunna möta 
upp önskemål om att få döpa sina barn. I vanliga fall 
är barnen som döps inte äldre än sex månader, men 
nu var det inte ovanligt att de själva kunde gå fram till 
dopfunten. Därför syddes dopdräkter i större storlekar.
Under lång tid var inte Tegnérkapellet tillgängligt för 
begravningsgudstjänster vilket gjorde att betydligt fler 
begravningar genomfördes i domkyrkan (29 mot i 
vanliga fall i genomsnitt 10).
 Fredagen före Alla helgon var det kaffeservering och 
öppet i Tegnérkapellet medan minnesgudstjänsterna 
förlades till domkyrkan och möjligheten till kaffe fanns i 
domkyrkocentrum.

Slutsatser
Domkyrkan och domkyrkocentrum med café och butik 
har varit öppna under hela pandemin. Medarbetare, 
anställda och volontärer, har med kreativitet och stor 
tjänstvillighet gjort allt för att möta människor och 
deras frågor. Läget mitt i staden kräver en öppenhet 
med stor närvaro och gott bemötande för både den 
tillfälliga och den återkommande besökaren. Stor 
öppenhet är en utmaning att möta medmänniskan i 
utsatthet.

En kyrka i världen – 
 ett hållbart liv (diakoni)

Se hela människan och skapelsen,  
visa på kristen tro i handling.
Uppdraget är att domkyrkan och domkyrkocentrum ska 
vara en välkomnande plats för alla som söker sig hit.
 Bemötande är en viktig del som speglar vår 
människosyn och sätter kristen tro i handling.
 Diakonen har ett särskilt ansvar och i samverkan 
med övriga medarbetare eftersträvas en diakonal blick 
och förhållningssätt till människor. God samverkan 
med kollegor på diakonicentrum stärker diakonin i 
församlingen.

Mål och verksamhet under året

En öppen och välkomnande kyrka, för den enskilde, 
för interna och externa grupper. 

Trots pandemi har domkyrkan och domkyrkocentrum 
varit öppna för att kunna möta människor. Därigenom 
fanns möjlighet till många samtal, med allt ifrån de som 
mest kom för att ha någon att hälsa på, till dem som for 
riktigt illa av den påtvingade isoleringen. Café Lilla torg 
med vidtagna restriktioner om avstånd hade öppet. Där 
möttes personer över 70 år, som när restriktionerna 
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Inspirationsdagar och utbildning, enskilt eller i 
arbetslag, ordnas. Volontärer erbjuds samling för 
kunskap och inspiration. Närvaro på arbetsplatsen 
främjar en positiv och kreativ anda, idéer och 
förutsättning för goda möten.

Mål och verksamhet under året

Medarbetare ska ha rätt förutsättningar för sitt 
uppdrag och tjänst. 

Under pandemin har arbetssätt och rutiner på 
arbetsplatsen fortlöpande fått anpassas till olika 
restriktioner med syfte att göra det möjligt att 
genomföra verksamhet på plats, men med trygghet 
för medarbetare. Medarbetarna har visat stor vilja och 
flexibilitet att hitta lösningar.

God service för verksamheter. 

Användning av lokaler har anpassats och nödvändiga 
smittskydds- och trygghetsåtgärder har fortlöpande 
vidtagits för att skapa möjligheter för medarbetare att 
genomföra verksamhet trots begränsningar.

Ge volontärer plats, uppdrag och påfyllnad i tro, 
kunskap och för sig själva. 

Pandemin har inneburit begräsningar för volontärers 
delaktighet men det har ändå skapats möjlighet för dem 
som har kunnat och velat vara med i Caféet, butiken 
och domkyrkan, när situationen har tillåtit det.

Slutsatser
Medarbetare har med lojalitet och stor villighet att 
betjäna församling och människor arbetat på plats, med 
motto, att vi är här för dem som kan och vill komma. 
Med kreativitet och stor vilja för omställning har nya 
möjligheter skapats för kyrkan att finnas tillgänglig för 
människor på olika vis i tider av oro och kris.

Verksamhetsuppföljning 2021 för Växjö pastorat - Domkyrkoenheten

Församling och stift hand i hand – 
ansvar tillsammans (ekonomi mm)

Vi använder våra resurser på  
ett ansvarsfullt sätt.
Under 2021 användes vakansmedel för att anställa ett 
tjänstebiträde under sommaren. Det betydde att vi 
tillsammans med volontärer hade en förstärkt närvaro 
i domkyrkan, med gott bemötande kring guidning, 
samtal och middagsböner. Verksamhetsmedel har 
använts till att köpa in ytterligare skyltdockor för den 
stora julkrubban och påsklandskapet. Reflexvästar 
med tryck ”Älskad Sedd Växjö domkyrka” köptes in 
och delades ut till körer, volontärer och ute vid cykel-
gångstråk.

Framtid  
Domkyrkoenheten utgår – även under en tid präglad 
av pandemi och restriktioner – från mottot att göra 
det vi kan. Vi tar vara på möjligheter och om det 
behövs anpassar gudstjänster och verksamheter för 
att nå så många som möjligt. Det finns en glädje och 
stolthet över att få vara kyrka mitt i vår tid, i staden och 
församlingen.
 Från nyår 2022 drivs butik Lilla torg i Svenska 
kyrkans egen regi. Förhoppning finns att det kommer 
att stärka domkyrkocentrum som mötesplats kring 
butik och Café Lilla torg. Det goda samarbetet 
med föreningen Karibu och IM fortsätter i olika 
gemensamma aktiviteter. Med tillförsikt går vi in i 
kommande år med viljan att mötas i gudstjänst, vardag 
och högtid.

Christopher Meakin – Domprost

Åsa Ingvert – Pastoralchef Domkyrkoenheten



7

Ekonomi - Domkyrkoenheten

Nettokostnader (tkr) Budget Redovisat Avvikelse
2021 2021 mot budget

PERSONALKOSTNADER
Grundläggande uppgiften
Verksamhetsgemensamt 1 189 685 504
Gudstjänster & kyrkl handl 3 638 3 689 -51

Barnverksamhet 330 304 26
Ungdomsverksamhet 407 351 56
Konfirmandundervisning 818 953 -135
Vuxenverksamhet 135 203 -68

Diakoni 544 581 -37

Mission allmänt 487 403 84
Församlingsinformation 0

Övrig kyrklig verksamhet
Konserter 717 720 -3

Styrning & ledning
Församlingsråd 52 52 0

Stödjande verksamhet
Församlingsadministration 390 406 -16
Caféverksamhet 807 814 -7
Verksamhetsstöd 959 975 -16
Kyrkor & församl.hem 622 659 -37
SUMMA PERSONALKOSTNADER 11 095 10 795 300

VERKSAMHETSKOSTNADER
Grundläggande uppgiften
Verksamhetsgemensamt 227 254 -27
Gudstjänster & kyrkl handl 585 774 -189

Barnverksamhet 30 8 22
Ungdomsverksamhet 10 0 10
Vuxenverksamhet 60 15 45

Diakoni 62 41 21

Mission 190 102 88

Övrig kyrklig verksamhet
Konserter & Kulturverksamhet 310 36 274

Styrning & ledning
Församlingsråd 20 4 16

Stödjande verksamhet
Församlingsadministration 128 133 -5
Verksamhetsstöd -123 -235 112
Kyrkor & församl.hem 22 105 -83
SUMMA VERKSAMHETSKOSTNADER 1 521 1 237 284

TOTALT 12 616 12 032 584

Verksamhetsuppföljning 2021 för Växjö pastorat - DomkyrkoenhetenVerksamhetsuppföljning 2021 för Växjö pastorat - Domkyrkoenheten
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Gudstjänst att längta till 
– i vår tid (gudstjänst)

Med tradition och förnyelse firas relevanta 
gudstjänster där människor är delaktiga.
I gudstjänsten har vi vår djupaste glädje. Vi eftersträvar 
ett varierat, regelbundet och lokalt förankrat 
gudstjänstliv. Under år 2021 har vi tvingats till många 
omställningar på grund av pandemin, under våren 
var maxantalet 8 personer (!). Då firades söndagligen 
digitala gudstjänster, samt enskild kommunion i 
grupper om max 8 personer. Från sommaren och hela 
hösten kunde ett mer vanligt gudstjänstliv ske.

Mål och verksamhet under året

Fira gudstjänster som skapar gemenskap. 

Under 2021 lämnade vi de så kallade ställföreträdande 
gudstjänsterna. Då började vi bjuda in till korta enkla 
mässor, trots stora begränsningar i antal besökare, 
vilket visade sig vara oerhört viktigt i pandemitid. 

Göra gudstjänsten till platsen för delaktighet.

Ideella medarbetare, såsom kyrkvärdar och körsångare, 
är viktiga i formandet av gudstjänsten. Under 
sommaren och hösten kunde vi åter fira gudstjänst i 
det lite större sammanhanget vilket gav en möjlighet 
för fler att vara delaktiga. Under hösten 2021 har en 
ny gudstjänstgemenskap vuxit fram. Denna utgörs 
till stor del av konfirmandgrupper, ungdomskör och 
ungdomsgrupp. Mässans musikaliska och liturgiska 
uttryck har anpassats till en yngre gudstjänstgemenskap 
och mångas delaktighet är en viktig del av mässan.

Ge plats för ett rikt musik-och körliv i gudstjänsten.

Några körer hade under våren digitala körövningar 
med fokus på röstvård och höstterminen 2021 kunde 
körerna träffas igen. Under hösten omvandlades en 

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

Verksamhetsuppföljning 2021 för Växjö pastorat - Centrum öst Verksamhetsuppföljning 2021 för Växjö pastorat - Centrum öst

Pastoralchef: Katarina Friberg

av barnkörerna, Soul Children, till en ungdomskör. 
Till vår glädje, kunde vi vid förstaadventshelgen samla 
alla körer i Centrum Öst, till en stor adventskonsert i 
Hemmesjö kyrka. Det vill vi gärna göra igen!

Fira fler gudstjänster i vardagen nära verksamheten.

Kring mötesplatsen på Högstorp, som varannan tisdag 
samlar 20-30 pensionärer/daglediga, har en enkel 
gudstjänst nu vuxit fram. 

Slutsatser
Året som gått har inneburit stora förändringar för 
gudstjänstlivet. Kontaktytan har periodvis varit 
mycket begränsad. Det har visat sig vara svårt att nå 
de ordinarie gudstjänstfirarna via de digitala forumen, 
dock har vi sett att vi fått möta nya gudstjänstfirare där. 
Än så länge är det svårt att tydligt se konsekvenserna av 
förändringarna. Det kommer troligen även på lång sikt 
påverka gudstjänstlivet i våra kyrkor, post Corona.
 Under sommaren och hösten 2021 har vi 
mer och mer kunnat återgå till normala former i 
gudstjänstlivet.  Trots oro, att begränsningar skulle 
innebära att vi långsiktigt tappat människor från våra 

Verksamhetsresultat 2020 2021

Antal besökare huvudgudstjänst 2 165 2 811

Antal huvudgudstjänst 100 93

Antal besökare gudstjänster vid kyrkliga 
handlingar

7 606 7 735

Antal gudstjänster vid kyrkliga handlingar 297 316

Antal besök öppen barnverksamhet 528 939

Antal besök öppen vuxen- och diakonal 
verksamhet

713 485

Budgetavvikelse, tkr 682 470
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Tänk att få berätta vidare  
- att dela tro 
(undervisning & mission)

En välkomnande kyrka som möter 
människors andliga längtan
Med dopet som grund har vi erbjudit åldersanpassade 
mötesplatser där människors andliga längtan får ta 
plats, genom samtal om livet och tron, genom musiken 
och sången, och i gemenskapen med varandra och Gud. 
Vi önskar att våra kyrkor och församlingshem ska vara 
öppna och tillgängliga platser som människor gärna 
återvänder till. 

Mål och verksamhet under året

Med dopet som grund erbjuda åldersanpassade 
mötesplatser 

Från hösten 2021 har vi erbjudit totalt sex grupper 
för föräldrar och barn under 6 år. Pedagoger jobbar 
tillsammans i dessa grupper i hela området. I alla 
grupper har vi valt att tillämpa föranmälan och erbjuda 
ett begränsat antal platser. Vi ser att detta har fungerat 
väl och har gett en större kvalité på verksamheten. 

Att få möta människors andliga längtan genom samtal 
om tro och liv. 

Under den del av året som det varit möjligt, har vi varje 
vecka erbjudit öppna mötesplatser i vårt område, där 
samtal har förts om tro och liv. Under pandemin har 
många av dessa mötesplatser varit stängda. Ibland utan 
ersättning av andra alternativ.

Att våra kyrkor och församlingshem ska vara 
öppna och tillgängliga platser som människor gärna 
återvänder till

Under våren 2021 användes församlingshemmet i 
Skogslyckan för att ge diakonicentrum mer utrymme 
att träffa besökare i grupp om max 8 personer. Det var 
glädjande att se hur församlingshemmet blev mer av 
en öppen mötesplats. I det finns nu en strävan efter 
att kunna öppna platsen på liknande sätt för äldre och 
daglediga. Under hösten var det fint att få återöppna 
några av våra viktiga mötesplatser i Furuby, Hemmesjö 
och Högstorp.

Unga ideella ledare i fler verksamheter

I konfirmandverksamheten och i barnkören har vi flera 
unga ideella ledare. Under hösten kunde vi samla unga 
ledare från hela pastoratet till en utbildningssatsning: 
”Ung och kallad”. Totalt 30 ungdomar har påbörjat 
första steget i denna utbildning, som första året 
omfattar fyra träffar. 

Slutsatser
I den verksamhet som möter barn, unga och föräldrar 
har året som gått inneburit en hel del möjligheter 

gudstjänstgemenskaper, är det glädjande att se  att de 
kommer tillbaka. Under slutet av sommaren och hösten 
fick vi också se att många, som väntat med dop, nu tog 
möjligheten att döpa! 
 I Skogslyckans kyrka firas ett vanligt år en 
söndagsgudstjänst som är präglad av mångas delaktighet 
och ett rikt musik- och körliv. Under första halvåret 
2021 var Skogslyckans kyrka öppen varje söndag för 
enskild kommunion och en gudstjänst livesändes varje 
söndag. Trots stora begränsningar i antal människor såg 
vi en andlig fördjupning ta form.  Den enkla mässan och 
det personliga tilltalet blev viktigt för många. 
 Gudstjänstlivet i Hemmesjö och Furubys kyrkor 
var under våren 2021 digitalt förinspelat, samtidigt 
som vi firade enkla gudstjänster och mässor med ett 
begränsat antal på plats. Under sommaren återgick vi 
till mer det vanliga, dock kunde vi inte fira så många 
gudstjänster inne i Hemmesjö G:a kyrka kl. 18.00 på 
lördagar, pga. storleken på kyrkorummet. Istället firades 
gudstjänsterna i församlingens två större kyrkor.
 I Högstorps kyrka utvecklades under hösten 
möjligheten att fira regelbundna vardagsgudstjänster 
nära verksamheten för äldre, samt andakt med 
barn och familj. Gudstjänstgemenskapen kopplad 
till mötesplatsen har vuxit. En stabil skara gläds 
nu över en enkel gudstjänst och ibland mässa 
på tisdagseftermiddagen. Under 2021 har också 
en utredning gällande framtiden för Högstorps 
kyrka startat, med en genomlysning av nuvarande 
verksamhet och med fokus på framtiden för kyrkan och 
församlingslivet.

Verksamhetsuppföljning 2021 för Växjö pastorat - Centrum öst Verksamhetsuppföljning 2021 för Växjö pastorat - Centrum öst
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Regelbunden närvaro på tre äldreboenden, genom 
gudstjänstfirande och gemenskapssamlingar.

Under hösten 2021 började vi återstarta 
gudstjänstfirandet på våra äldreboenden. Det har 
varit med varierat resultat. På ett boende har vi 
firat gudstjänst hela hösten. På de två andra har 
ingen återstart varit möjlig, därför har kontakten 
varit begränsad till enstaka samtalskontakter och 
utomhusgudstjänster vid enstaka tillfällen.

Stötta människor i utsatta livssituationer. 

Enskilda samtal via telefon och promenader har varit 
viktiga här under den del av 2021 när vi inte kunde 
samla människor i grupp. Under hösten har flertalet 
av våra gruppverksamheter kunna återstarta. Två 
sorgegrupper träffades under hösten 2021. Språkkafé, 
enastående föräldrar, mötesplats i Furuby och på 
Högstorp är några exempel på vad som har gjorts under 
hösten 2021.

Slutsatser
Under året har det diakonala arbetet utsatts för stora 
omställningar. Ett vanligt år möter vi många genom 
våra öppna mötesplatser så som psalmer och sånger, 
språkkafé, enastående, små och stora, gudstjänster, 
gudstjänster på äldreboenden, soppluncher, 
församlingsaftnar, körer, ungdomsgrupp mm. I år 
har flera av dessa tvingats pausa längre perioder pga. 
pandemin. Kreativa och kloka initiativ har tagits 
för att ändå upprätthålla kontakten på de sätt som 
varit möjliga. Genom telefonsamtal, digitala träffar, 
uppmuntrande hälsningar, promenadsamtal mm. så 
har ett diakonalt inriktat arbete ändå kunnat fortgå. 
Tydligt är dock att vi i många fall tappat kontakten 
med dem som vi annars möter regelbundet i våra 
öppna mötesplatser. Våra kontaktytor verkar ofta vara 
knutna till gruppen och den gemensamma platsen 
i verksamheten. När kontaktytan ska ske på mer 
personlig basis är relationskapitalet ganska litet. 

Rustade medarbetare – 
utvecklas tillsammans 
(anställda, förtroendevalda och 
ideella)

Arbeta tillsammans i positiv och kreativ anda, 
främja idéer och goda möten
Under året som gått har Centrum Öst arbetat med 
att hittat formerna för att utvecklas tillsammans som 
medarbetare och bygga ett starkt, lokalt förankrat 
församlingsliv runt våra kyrkor. För att främja denna 
närhetsprincip finns strävan att medarbetare, anställda 
och ideella, arbetar nära varandra. Här formas en god 
och välfungerade arbetsmiljö när alla medarbetares, 

och begränsningar. Begränsningarna har tydligt 
handlat om de förutsättningar som pandemin har 
satt, men möjligheter har också skapats. Barn- och 
familjeverksamheten valde under höstterminen att 
begränsa antalet besökare i de grupper som vanligtvis 
är öppna för alla. Detta har gett nya erfarenheter av hur 
verksamheten också långsiktigt kan utformas för att 
höja kvalitén i verksamheten. Att pedagoger i barn och 
familje-verksamheten arbetar mer som ett team över 
hela Centrum Öst har fungerat väl.
 Unga ideella ledare är en viktig del i verksamheten 
med konfirmander. Vi ser en tydlig koppling mellan 
konfirmandernas vilja att stanna kvar som unga ledare 
efter konfirmation, direkt kopplat till om det har 
funnits unga ledare det året de själva konfirmerades. Att 
därför värna denna grupp ideella genom utbildning är 
viktigt för hela konfirmandverksamheten. 

En kyrka i världen – ett 
hållbart liv (diakoni)

Se hela människan och skapelsen,  
visa på kristen tro i handling
I det diakonala arbetet vill vi se hela människan och 
skapa stödjande mötesplatser i församlingens mitt. I 
samtalet och gemenskapen finns möjlighet att bryta 
ensamheten och bygga gemenskap. Genom diakonin 
ville vi möta också dem som till stor del är isolerade i 
sina hem och dem som bor på äldreboenden. Allt för att 
visa på en kristen tro i handling.

Mål och verksamhet under året

Bygga vardagliga gemenskaper och mötesplatser 
kring våra kyrkor som kan vara till stöd för individen.

Gemenskapsträffar och öppna mötesplatser på flera 
platser och för olika åldersgrupper. Under pandemitid 
har vi försökt hitta nya sätt att nå dem vi vanligtvis 
möter i våra församlingshem och kyrkor. Det har 
vi gjort genom ex. telefonsamtal, digitala träffar, 
promenadsamtal och uppmuntrande hälsningar såsom 
julblomma mm.

Verksamhetsuppföljning 2021 för Växjö pastorat - Centrum östVerksamhetsuppföljning 2021 för Växjö pastorat - Centrum öst
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anställda och ideellas, resurser och erfarenhet tas till 
vara i utformandet av det lokala församlingslivet.
Verksamhetsmål (Vad ville vi?) Vad har vi gjort?

Skapa en god och välfungerande arbetsmiljö, 
där vi får känna en glädje och stolthet över det 
församlingsliv vi tillsammans formar. 

Från hösten 2021 har samtliga medarbetare i Centrum 
Öst fått en arbetsplats i Skogslyckans församlingshem. 
Två små arbetslag har på det sättet formats till ett lite 
större arbetslag om ca 15 medarbetare. Genom denna 
förändring har vi också strävat efter att arbeta mer i 
team utifrån den grundläggande uppgiften: gudstjänst, 
undervisning, diakoni samt ett serviceteam. Teamen 
har till uppgift att stärka arbetsglädjen och möjliggöra 
ett ökat arbete tillsammans. Genom detta ser vi ett ökat 
lärande inom gruppen, där vi har flera goda exempel 
på välfungerande församlingsliv. Som ett led i detta har 
gemensamma morgonböner startat. 

Att alla medarbetare, både anställda och ideella, 
arbetar nära det lokala församlingslivet. 

Allt församlingsliv bygger på relation. Det har blivit 
mer och mer synligt för oss. Under de tider som 
pandemin begränsat oss ser vi att vi behöver de fysiska 
mötesplatserna i gudstjänst och församlingsliv. När 
anställda och ideella medarbetare får arbeta nära 
tillsammans över tid växer församlingslivet. 

Slutsatser
Året som gått har inneburit stora utmaningar för alla 
medarbetare. Stora krav har ställts på både snabba 
och ibland svåra omställningar. Väl inarbetade 
arbetsmetoder har under året helt fått ersättas med nya 
och oprövade sätt. Att tänka nytt mitt i krisen är svårt. 
Året har gett många goda exempel på kreativa och 
nya sätt att vara kyrka. Anpassningsförmågan är stor. 
Dock sliter det att inte kunna arbeta utifrån långsiktiga 
tidsramar och väl inarbetade arbetsmetoder. 
 Trots detta har året för anställda medarbetare varit 
något av en nystart. Det gemensamma arbetet har börjat 
formas. Det är glädjande att se hur tex. konfirmand 

Verksamhetsuppföljning 2021 för Växjö pastorat - Centrum östVerksamhetsuppföljning 2021 för Växjö pastorat - Centrum öst

och ungdomsteamet tagit sig an utmaningen att knyta 
områdets fyra konfirmandgrupper, ungdomsgrupp, 
ungdomskör och mässa närmare varandra. I glädjen 
som föds när vi arbetar närmare tillsammans, i ett team, 
är det tydligt att vi kan göra mycket mer och skapa en 
bättre kvalitet i verksamheten.

Församling och stift hand i hand – 
ansvar tillsammans (ekonomi mm)

Vi använder våra resurser på  
ett ansvarsfullt sätt 
Efter att året är avslutat kan vi konstatera ett 
ekonomiskt positivt resultat för området. Det handlar 
både om verksamhet som faktiskt inte har varit 
möjlig att genomföra på grund av pandemin, och om 
vakanta tjänster. Långsiktigt behöver vi använda våra 
ekonomiska resurser på ett ansvarsfullt och genomtänkt 
sätt så att de blir till nytta för vår grundläggande 
uppgift. 

Framtid
Att möta framtiden som kyrka är att här och nu bygga 
ett starkt gudstjänst- och församlingsliv, som bärs av 
många. Året som gått har gett oss många erfarenheter 
som behöver bearbetas i mötet med framtidens 
gudstjänst- och församlingsliv. Det är tydligt att det 
mänskliga mötet liksom utgör grunden i mycket av 
det som vi är som kyrka. Kanske är det därför som 
en pandemi på så många sätt har utmanat oss också 
i uppgiften att vara kyrka? Som ett resultat av året 
som vi lämnar ser jag att det är viktigt att vi fortsätter 
att fundera över hur vi bygger starka och bärande 
gemenskaper i gudstjänst- och församlingsliv.
 Kyrkorna och församlingarna i Centrum Öst står 
inför många likvärdiga utmaningar. För Hemmesjö 
och Furubyförsamling behöver vi det närmaste året 
arbeta med två områden: ett hållbart och livgivande 
gudstjänstliv när vi är få som firar gudstjänst samt 
lokalförsörjningsplanen eftersom vi har många 
byggnader med låg nyttjandegrad idag. Hur ska det se ut 
framåt?
 För Högstorpskyrka sker just nu viktiga samtal 
om kyrkans framtid. Jag hoppas att Högstorps kyrka 
komma att få en nyorientering. Innan dessa viktiga 
framtidsbeslut tas behövs en klar analys av vilka 
förutsättningar som behövs för se växande och bärande 
gudstjänst och församlingsliv på Högstorp.
 För Skogslyckan ser jag att vi under den närmaste 
framtiden kommer fortsätta arbetet med att stärka 
ideella engagemang runt gudstjänster och i verksamhet. 
Jag funderar över hur församlingsindelningen ska 
gestaltas för att ge näring åt lokalt engagemang runt 
våra kyrkor. 
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Ekonomi - Centrum öst

Nettokostnader (tkr) Budget Redovisat Avvikelse
2021 2021 mot budget

PERSONALKOSTNADER
Grundläggande uppgiften
Verksamhetsgemensamt 878 604 274
Gudstjänster & kyrkl handl 3 560 3 585 -25

Barnverksamhet 849 833 16
Ungdomsverksamhet 58 136 -78
Konfirmandundervisning 876 756 120
Vuxenverksamhet 158 244 -86

Diakoni 750 549 201

Mission allmänt 108 140 -32

Styrning & ledning
Församlingsråd 32 14 18

Stödjande verksamhet
Församlingsadministration 403 403 1
Verksamhetsstöd 446 484 -38
Kyrkor & församl.hem 673 679 -6
SUMMA PERSONALKOSTNADER 8 791 8 427 365

VERKSAMHETSKOSTNADER
Grundläggande uppgiften
Verksamhetsgemensamt 149 173 -24
Gudstjänster & kyrkl handl 355 255 100

Barnverksamhet 54 39 15
Ungdomsverksamhet 70 16 54
Vuxenverksamhet 30 6 24

Diakoni 160 56 104

Mission 20 4 16

Övrig kyrklig verksamhet
Konserter & Kulturverksamhet 0 0

Styrning & ledning
Församlingsråd 10 8 3

Stödjande verksamhet
Församlingsadministration 85 74 11
Verksamhetsstöd -30 111 -141
Kyrkor & församl.hem 45 101 -56
SUMMA VERKSAMHETSKOSTNADER 948 843 105

TOTALT 9 739 9 270 470

Verksamhetsuppföljning 2021 för Växjö pastorat - Centrum öst Verksamhetsuppföljning 2021 för Växjö pastorat - Centrum väst
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och så snart vi haft möjlighet öppna mässan för så 
många deltagare som möjligt och återtagit gamla 
delaktighetsmönster med körer, söndagsskola och 
ministranter.
 Streaming och förinspelning av gudstjänster har 
möjliggjort gudstjänstfirande också när vi inte kunnat 
samlas. Digitala former för barnens gudstjänstfirande 
har varit svårare att hitta.

Tänk att få berätta vidare  
- att dela tro 
(undervisning & mission)

En välkomnande kyrka som möter 
människors andliga längtan
Vi vill ta ansvar för att tillgängliggöra de kristna 
berättelserna för människor i olika åldrar och för att 
skapa mötesplatser för delande av kristen tro.
 Bibelsamtalsgrupp i Mariakyrkan.

Gudstjänst att längta till 
– i vår tid (gudstjänst)

Med tradition och förnyelse firas relevanta 
gudstjänster där människor är delaktiga.
Rikt gudstjänstliv med Kristus i centrum för våra 
gudstjänster. Mariakyrkans högmässa samlar människor 
i olika åldrar som vill fira gudstjänst. Mässan ska firas 
för att världen ska få liv. Västrabokyrkan arbetar vidare 
med ett gudstjänstliv som möter längtan och ger plats 
för glädje för människor i alla åldrar. Johanneskyrkan 
arbetar vidare med gudstjänstliv för små och stora.

Mål och verksamhet under året

Lokalt förankrad gudstjänst ska firas i alla tre 
kyrkorna regelbundet.

Pandemin och en vattenläcka har hindrat detta 
i Johanneskyrkan under vt –21. Mariakyrkan 
och Västrabokyrkan har anpassats efter 
pandeminförutsättningarna för att möjliggöra 
gudstjänstfirande så fullständigt som möjligt.

Barns perspektiv ska synliggöras.

I Mariakyrkan och Västrabokyrkan har vi haft 
söndagsskola och i Johanneskyrkan har vi under hösten 
firat gudstjänst med små och stora.

Gudstjänsten ska präglas av delaktighet.

Återstartat gudstjänstforum i Mariakyrkan. Återigen 
gjort det möjligt för konfirmander att vara ministranter. 
Vi har avtackat kyrkvärdar och välkomnat nya 
kyrkvärdar. Körerna och musiken är viktiga former för 
delaktighet i alla våra tre kyrkor.

Slutsatser
Vi har arbetat för att möjliggöra gudstjänstfirande 
på plats i våra kyrkor. Genom enskild kommunion 

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

Verksamhetsuppföljning 2021 för Växjö pastorat - Centrum öst Verksamhetsuppföljning 2021 för Växjö pastorat - Centrum väst

Verksamhetsresultat 2020 2021

Antal besökare huvudgudstjänst 4 031 3778

Antal huvudgudstjänst 125 111

Antal besökare gudstjänster vid kyrkliga 
handlingar

3 061 2985

Antal gudstjänster vid kyrkliga handlingar 111 121

Antal besök öppen barnverksamhet 666 1467

Antal besök öppen vuxen- och diakonal 
verksamhet

94 786

Budgetavvikelse, tkr 1 303 1 067
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En kyrka i världen – ett 
hållbart liv (diakoni)

Se hela människan och skapelsen,  
visa på kristen tro i handling
Att samverka i relationsskapande med andra aktörer i 
Arabyområdet.
 Att möjliggöra gemenskap, för familjer i olika 
former av utsatthet, genom familjeläger sommartid.

Mål och verksamhet under året

Vara medaktörer för trygghet och goda möten i 
Araby.

Vi har blivit inbjudna att ha en plats i kommunens 
områdesteam kring Araby. Det finns förtroende för, och 
en naturlig förväntan, på Mariakyrkan.

Göra familjeläger/kollo som trygga mötesplatser för 
barn och föräldrar.

Detta har vi inte genomfört. Förutsättningarna för 
planeringen försvårades av pandemin och vi hade två 
sommarkonfirmandgrupper.

Slutsatser
Här är behoven oändliga, och vi vill göra någonting för 
att ge utrymme för människor att själva bidra och ta 
ansvar för ett gott samhälle. Vi ser under pandemin ett 
ökat behov av inre samverkan i Svenska kyrkan i Växjö, 
men i olika enheter. 
 Vi ser också att man vänder sig till oss med 
förväntan och förtroende gällande samverkan i Araby.

Mål och verksamhet under året

Välkomnande angelägna samtal

Konfirmandföräldrasamling om döden och om att leva i 
parrelation.

Bibelsamtal

Seminarier i Västrabokyrkan och digitala bibelsamtal 
utifrån Mariakyrkan.

Berätta påskens och julens budskap för barn 2-10 år.

En 29 minuter lång påskfilm spelades in med 
Mariakyrkan som bas. Denna films länk distribuerades 
ut till intresserade klasser i närområdet. Den finns 
fortfarande att se på Youtube, https://www.youtube.
com/watch?v=XWTAzOxlbj8. Ett 20-tal klasser hörde 
av sig och filmen har 433 visningar på Youtube.
 871 barn och vuxna deltog vid 22 tillfällen. 14 
medarbetare var involverade i de olika föreställningarna 
där vi berättade julens budskap utifrån tåget Julexpressen.

Erbjuda personer i varierande ålder att 
traditionsenligt tillverka sina juleljus.

 Cirka 180 personer i åldern 3 till 87 år har deltagit. 
ljusstumpar från våra kyrkor, ca 100 kg, smältes 
ner och blev nya ljus. Överskottet av intäkterna för 
ljusstöpningarna, cirka 14 000 kronor, skänktes till 
Diakonicentrum och Diakonigåvan.
 Andakt efterfrågades och hölls vid alla tillfällena.

Slutsatser
De digitala omställningarna ger möjligheter att göra 
våra kristna berättelser tillgängliga också när vi inte 
kan mötas. Vi har genomfört två bibelsamtalsserier helt 
digitalt. Påskens glada budskap om Jesu uppståndelse 
från de döda har gjorts tillgängligt för många skolbarn, 
trots att vi inte kunde bjuda in dem.
Vår mission är att anknyta till Guds mission i vår 
värld. Här finns både utmaningen att dela och växa i 
tro för den som har en tydlig tillhörighet i kyrkan, men 
också skapa mötesplatser för människor, med vagare 
anknytning, att upptäcka kyrkans tro och i kyrkan söka 
vidare svar för sin längtan.

Verksamhetsuppföljning 2021 för Växjö pastorat - Centrum västVerksamhetsuppföljning 2021 för Växjö pastorat - Centrum väst
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Församling och stift hand i hand – 
ansvar tillsammans (ekonomi mm)

Vi använder våra resurser på  
ett ansvarsfullt sätt 
Under 2022 arbetar vi för att rekrytera och ta emot flera 
nya medarbetare. Det är en stor framtidsinvestering, 
som inte endast innebär att vi förvaltar det 
församlingsliv som idag är för handen, det hjälper 
oss också att pröva nya vägar. Nya människor ser nya 
saker. Vi arbetar för att det ska vara självklart att vi i 
församlingslivet strävar efter att göra saker tillsammans; 
anställda och ideella. Vi bygger tillsammans.

Framtid
Under 2021 har vi utrett förutsättningar för 
samlokalisering av verksamheten i Johanneskyrkan, 
Högstorps kyrka och Västrabokyrkan. Under 
2022 går den utredningen vidare och blir än mer 
konkret. Grundsyftet är att skapa långsiktigt hållbara 
utvecklingsmöjligheter för församlingsliv i två av dessa 
tre kyrkor. Det är ett viktigt framtidsarbete.

Rustade medarbetare  
– utvecklas tillsammans  
(anställda, förtroendevalda och 
ideella)

Arbeta tillsammans i positiv och kreativ anda, 
främja idéer och goda möten

Ta vidare arbetet med församlingsinstruktionen och 
föra det i hamn.

Mål och verksamhet under året

Skapa vi-känsla kring församlingsutvecklingsarbetet.

Vi hade påbörjat och planerat vidare träffar för varje 
tema kring FIN, men arbetet pausade som en följd av 
pandemin.

Samlokalisera verksamhet i Västrabokyrkan-
Johanneskyrkan och Högstorps kyrka.

Under 2021 har ett utredningsarbete initierats, 
konkretiserats och under 2022 arbetar vi för att sjösätta 
ny lokalisering.

Arbeta aktivt för att välkomna nya medarbetare 
i kyrkan, genom trainee, praktikplatser och 
orgelelever.

Vi har under året rustat orgelelever, präst och 
musikerpraktikanter för framtida tjänst i kyrkan.

Slutsatser
FIN-arbetet pausades, ändå arbetade vi praktiskt 
kring församlingslivsutveckling på ett resursmässigt 
hållbart sätt med goda fastighetsförutsättningar i 
samlokaliseringsprocessen.

Verksamhetsuppföljning 2021 för Växjö pastorat - Centrum västVerksamhetsuppföljning 2021 för Växjö pastorat - Centrum väst
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Ekonomi - Centrum väst

Nettokostnader (tkr) Budget Redovisat Avvikelse
2021 2021 mot budget

PERSONALKOSTNADER
Grundläggande uppgiften
Verksamhetsgemensamt 883 479 404
Gudstjänster & kyrkl handl 3 695 3 455 240

Barnverksamhet 555 652 -97
Ungdomsverksamhet 157 80 77
Konfirmandundervisning 1 192 1 152 40
Vuxenverksamhet 166 196 -30

Diakoni 385 375 10

Mission allmänt 95 72 23

Övrig kyrklig verksamhet
Konserter 0 0

Stödjande verksamhet
Församlingsadministration 354 243 111
Verksamhetsstöd 506 518 -12
Kyrkor & församl.hem 651 517 134
SUMMA PERSONALKOSTNADER 8 639 7 739 900

VERKSAMHETSKOSTNADER
Grundläggande uppgiften
Verksamhetsgemensamt 143 58 85
Gudstjänster & kyrkl handl 265 227 38

Barnverksamhet 45 50 -5
Ungdomsverksamhet 10 12 -2
Vuxenverksamhet 35 17 18

Diakoni 35 12 23

Mission 10 7 3

Övrig kyrklig verksamhet
Samarbetskyrka EFS 1 631 1 561 70
S:t Sigfrids kapell 240 240 0

Konserter & Kulturverksamhet 0 0

Stödjande verksamhet
Församlingsadministration 85 51 34
Verksamhetsstöd -65 10 -75
Kyrkor & församl.hem 20 42 -22
SUMMA VERKSAMHETSKOSTNADER 2 454 2 287 167

TOTALT 11 093 10 026 1 067

Verksamhetsuppföljning 2021 för Växjö pastorat - Centrum väst Verksamhetsuppföljning 2021 för Växjö pastorat - Sydöst
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Gudstjänst att längta till 
– i vår tid (gudstjänst)

Med tradition och förnyelse firas relevanta 
gudstjänster där människor är delaktiga.
Efter ytterligare ett år med påverkan av pandemin 
och restriktioner blir det allt tydligare att det 
finns en längtan efter att få träffas till bön och 
gudstjänstfirande. Gudstjänstens betydelse blir tydlig 
ur flera dimensioner. Bönegemenskap i en förtrogen 
miljö där igenkänningsfaktorn och rummet spelar 
roll. Gudstjänster med lite olika karaktär som ger plats 
för både vila och rörelse. Under i stort sett hela 2021 
har vi haft vakans på komministertjänsten i Ingelstad, 
vilket naturligtvis har påverkat hur vi kunnat få ihop 
ett gudstjänstschema med hjälp av flera vikarierande 
präster och en del lekmannaledda gudstjänster. På 
ett sätt kan man tänka att pandemin har underlättat 
arbetsbelastningen då flera dop/vigslar blivit avbokade.

Mål och verksamhet under året

Möta människors längtan / vår längtan att fira 
gudstjänst som berör och ger utrymme för såväl 
delaktighet som vila. Fira två söndagliga gudstjänster 
i några av församlingens fyra kyrkor. 

Regelbundet förstärka gudstjänsterna med 
församlingens egna körer. 

Kyrkorummet väl iordningsställda och inbjudande.

Under våren firade vi flera så kallade ställföreträdande 
gudstjänster med bara några få anställda och ibland en 
kyrkvärd som representerade församlingen.  Vid några 
tillfällen spelade vi in våra gudstjänster som sedan lades 
ut på sociala medier. 
 Eftersom flera församlingar i pastoratet spelade in 
söndagens gudstjänster valde vi att i första hand spela 
in kortare helgmålsböner från någon av församlingens 
kyrkor. 

Sydöst
Sydöstra området omfattar Ingelstads församling. 

Pastoralchef: Carina Cummings

Verksamhetsuppföljning 2021 för Växjö pastorat - Centrum väst Verksamhetsuppföljning 2021 för Växjö pastorat - Sydöst

 När vi öppnade upp för gudstjänster, var det i första 
hand i de två större kyrkorna Östra Torsås och Nöbbele. 
Under sensommar och höst blev det möjligt att åter fira 
gudstjänst i alla våra kyrkor om än med ett begränsat 
antal gudstjänstfirare.
 Under pandemin har vaktmästare/värdinna 
dekorerat bl.a. våra vapenhus i de olika kyrkorna vilket 
har blivit ett lyft och ger ett trevligt och välkomnande 
intryck.

Behålla och utveckla den nystartade projektkören

Under sensommar och höst har körerna kommit igång 
och medverkat i gudstjänster vid ett flertal tillfällen. 
Projektkören har nu en stabil kärna och det finns en 
uttryckt önskan om mer regelbundna övningstillfällen 
 Nöbbelekören och Junikören är sedan många år väl 
etablerade körer.

Fira onsdagsmässor i anslutning till 
konfirmandträffarna minst en gång per månad

Under våren genomförde vi konfirmandträffarna 
digitalt och beslöt oss därför att inte ha några 
kvällsmässor. Under hösten återupptog vi 
kvällsmässorna. Det är endast några få som kommer till 
kvällsmässan utöver konfirmanderna.

Verksamhetsresultat 2020 2021

Antal besökare huvudgudstjänst 1 204 1 275

Antal huvudgudstjänst 56 51

Antal besökare gudstjänster vid kyrkliga 
handlingar

1 441 886

Antal gudstjänster vid kyrkliga handlingar 54 31

Antal besök öppen barnverksamhet 510 435

Antal besök öppen vuxen- och diakonal 
verksamhet

361 181

Budgetavvikelse, tkr 657 978
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man känner igen och kyrkkaffe har en stor betydelse 
har vi förstått. Både när vi kunnat öppna upp våra 
kyrkor och genom kommentarer då vi sänt inspelade 
helgmålsböner och gudstjänster, har människor uttryckt 
en tacksamhet över att få se sin “egen” kyrka. Vi får 
fundera vidare kring våra veckomässor som kanske inte 
är något för vår församling, åtminstone inte i samband 
med konfirmandträffarna. Konfirmanderna är trötta 
när de avslutar sin träff med mässa, vilket gör att det 
blir mycket “stim”, som upplevs störande för de få andra 
som sökt sig till den gudstjänsten.
 Fira gudstjänster i anslutning till Messy Church  är 
ett koncept som vi trott på och velat utveckla. Sedan 
starten i Ingelstad har större delen av arbetslaget slutat 
och de nya medarbetarna har inte fått samma chans 
till utbildning. Om vi vill fortsätta satsa behöver hela 
arbetslaget rustas med mer kunskaper. 
 Vi vill att barnen skall ha en självklar plats i alla 
gudstjänster. Vi vill också hitta gudstjänstformer, 
där det kan vara lättare att växa in i ett 
gudstjänstsammanhang. Detta genom ett helhetstänk 
med gemensamma förberedelse, delande i gudstjänst 
och avslutning med en måltidsgemenskap. Tanken är 
att samla människor i alla åldrar en eftermiddag/kväll 
under veckan.

Tänk att få berätta vidare  
- att dela tro 
(undervisning & mission)

En välkomnande kyrka som möter 
människors andliga längtan
Kyrkans identitet, tron på Jesus Kristus ska vara tydlig 
i all vår verksamhet. Det skall finnas plats för alla som 
söker sig till kyrkan. Kyrkan behöver även finnas ute i 
samhället inte bara i de egna lokalerna.

Mål och verksamhet under året

Fortsätta bedriva den befintliga verksamheten med 
barnverksamhet och körer

Under våren digitala lösningar med korta inspelade 
avsnitt och skickat hem pysselbrev. Hösten blev 
nästintill som vanligt med fysiska träffar

Utöka skolbesök och ta emot skolan i kyrkorna

Under hösten gick skolbesök att genomföras och de 
traditionella julvandringarna gjordes om till julspel.

Dopuppföljning för 1- och 4 åringar

Änglafest med utdelande av änglar och biblar.
 Skickat ut personliga inbjudningar till vandringar,  i 
och runt våra kyrkor, med hjälp av QR koder.

Verksamhetsuppföljning 2021 för Växjö pastorat - SydöstVerksamhetsuppföljning 2021 för Växjö pastorat - Sydöst

Utöka konceptet och antal Messy Church.

Har inte blivit av. All personal har inte varit med från 
början och har bara fått konceptet presenterat genom 
berättelse och litteratur. Inspiration saknas.

Fira Små & Stora gudstjänster i Östra Torsås och 
Nöbbele i anslutning till vardagsverksamheten 
för föräldra/barn en gång per månad, i vardera 
kyrkan. 

Vid några få tillfällen under hösten. 
Gruppverksamheten har fått anpassas till andra lokaler 
och med begränsat antal.

Hålla aftonböner i Jäts gamla kyrka under juli månad.

Kunde genomföras trots restriktioner. Ett gott 
samarbete med hembygdsföreningen, som också står för 
värdskapet och kaffeservering.

Gudstjänster på Kvarngården.

Några få tillfällen efter att man återigen tillåtit besök
Musik i sommarkväll / helgsmål. Flera uppskattade 
kvällar med “egna” och externa musiker.

Drop-in dop.

På sensommaren ordnade vi ett drop-in-dop eftersom 
många dop blivit inställda och då kan det finnas en 
risk att dopet inte blir av när barnen blivit äldre. Vi 
annonserade brett vilket resulterade i fyra dop med 
dopkandidater från olika delar av vårt pastorat.

Slutsatser
Det är svårt att dra några slutsatser över gudstjänstlivet 
utifrån ett år som präglats av pandemi och olika 
restriktioner som ändrats genom tid. Det lokala med 
kyrkorum, mötet i gudstjänsten med människor 
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En kyrka i världen – ett 
hållbart liv (diakoni)

Se hela människan och skapelsen,  
visa på kristen tro i handling
I vår församling finns den något mer traditionella 
diakonin med samlingar och mötesplatser för daglediga.
Ett viktigt arbetssätt för att nå ut till människor är att 
samverka med andra organisationer. Kyrkan behöver 
finnas i många olika sammanhang, våga gå dit andra 
inte vill, kan eller orkar. Ett diakonalt perspektiv behövs 
i allt arbete och alla möten som utförs i kyrkan. Vi 
behöver hantera både jordens och människors resurser 
på ett ansvarsfullt sätt.

Mål och verksamhet under året

Skapa mötesplatser som bryter ofrivillig ensamhet 
och kan locka de som inte tidigare sett vår 
församlingsgemenskap.

Under pandemin har vi ersatt vårt café med 
kaffeservering utanför kyrkans hus. Det var tänkt 
som ett take-away- kaffe, men många stannade kvar 
för samtal som ledde till många goda möten med 
människor som vi annars inte träffar. Även caféet kom 
igång igen under hösten. 

Gemenskapsträffar, utdelning av julblommor, 
födelsedagsuppvaktningar.

Genomförs i samarbete med ideella.

Finnas på gymnasiet för att möta de ungdomar 
som bor på internat. Förhoppningsvis starta någon 
samtalsgrupp.

Några första kontakter har tagits med personal på 
skolan som är positiva till vår närvaro. “Vi” kyrkan 
fanns på plats när de ordnade en mässa på skolan för 
olika företag i Ingelstad. 

Ungdomsgrupp i Nöbbele

En ideell eldsjäl är drivande tillsammans med en 
anställd. Många ungdomar från hela församlingen kom 
vilket gjorde att gruppen fick delas på två. Tyvärr gjorde 
pandemin att gruppen inte hann bli så sammansvetsad 
vilket lämnar oss frågande till hur många som kommer 
tillbaka när vi kan öppna upp igen

Bibelstudier 

Under några tillfällen har en grupp samlats till 
Bibelsamtal under ledning av ideell medarbetare

ACT – fasteinsamling och julkampanj

En rad aktiviteter som ex. Take-away-soppa, fasterace, 
psalmbingo, tipspromenader, loppis, lotterier m.m. 
Lokala sponsorer har ställt upp med vinster

Slutsatser
Ett glädjeämne är att vi inte tappat deltagare i 
gruppverksamheten och körerna, som vi befarat. De 
kom tillbaka och har t.o.m. blivit fler i en del grupper. 
Succé med pysselbrev som gick ut, god respons och ett 
gott sätt att behålla kontakten med föräldrar. När det 
gäller undervisning av kristen tro så möter vi många 
barn och ungdomar. Vi har svårare att hitta vägar och 
sammanhang där vi kan prata tro med människor mitt 
i livet. Kvällsaktiviteter mitt i veckan har inte lett till 
några stora samlingar. Olika projekt som samordnas 
med verksamhetsråd och ideella kan vara en väg att nå 
ut, som att möta människor ute i andra sammanhang än 
i kyrkan och uppsökande verksamhet.
 En viktig mötesplats är när vi har våra kyrkliga 
handlingar. Där sker möten med människor som annars 
inte ses så ofta i våra kyrkliga sammanhang.
 Då vi inte har kunnat göra så stora satsningar 
tillsammans med våra aktiva ideella medarbetare har 
personalen tagit ett större ansvar för insamling till 
ACT på olika sätt. Det har gynnat insamlingen men 
också varit aktiviteter för församlingen och samordnat 
personalen till gemensamma aktiviteter.

Verksamhetsuppföljning 2021 för Växjö pastorat - SydöstVerksamhetsuppföljning 2021 för Växjö pastorat - Sydöst
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Slutsatser
Det verkar finnas ett stort behov av gemenskap och 
samtalsstöd. Det är för många ett stort steg att själv 
ta kontakt. Genom att vi, kyrkans anställda, skapat 
goda relationer med andra organisationer och delat 
ut visitkort, har människor kunnat hänvisas till vår 
verksamhet och diakon. 
 När vi gör större satsningar måste vi bli bättre på att 
annonsera om det vi gör.

Rustade medarbetare – 
utvecklas tillsammans 
(anställda, förtroendevalda och 
ideella)

Arbeta tillsammans i positiv och kreativ anda, 
främja idéer och goda möten
Arbetslaget i Ingelstad sprudlar av idéer och kreativitet. 
Vi hjälps åt med olika arbetsuppgifter och rycker in 
för varandra när så behövs. Även gott samarbete med 
ideella, men vi behöver bli fler. 

Mål och verksamhet under året

Rekrytera fler ideella ledare.

Vi började knyta kontakter med föräldrar till barnen i 
våra grupper, men fick avbryta planeringen på grund av 
pandemin. Vi kommer att jobba vidare med detta.

Öka samarbete och sammanhållningen i arbetslaget.

Vid några få tillfällen har vi träffats för 
terminsplanering och unnat oss gemensam lunch.
En personalkväll utanför arbetstid med god mat och 
aktivitet 

Bjuda in ideella och förtroendevalda till fest.

Den årliga vår/sommarfesten för alla ideella fick 
utebli under 2021. Julavslutning och avtackning av 
församlingsrådet i egen regi där hela arbetslaget hjälps 
åt är uppskattat av både de inbjudna och arbetslaget.

Utse hälsoinspiratör.

Friskvård tillsammans i arbetslaget, gemensamma 
promenader.

Slutsatser
Pandemitröttheten börjar bli kännbar. Lusten och 
inspirationen börjar tryta.  Situationen med vakans 
på framför allt komministertjänsten är inte hållbar så 
mycket längre. Kvaliteten på arbete som skall utföras 
känns inte tillfredsställande och snabba lösningar med 
kort framförhållning upplevs stressande.

Samverka med olika aktörer. Kyrkans diakoni skall 
synas i hela samhället. Människor skall veta att vi 
finns.

Möte med bygderåd, sjukvård, skola, Röda korset, 
hembygdsföreningar.

Besöka äldre på Kvarngården

Då vi inte fick möjlighet att komma in, samlade vi 
in önskepsalmer och all personal slöt upp utanför 
Kvarngården där vi sjöng och höll en andakt

Erbjuda samtalsstöd och hembesök.

Samtal genom walk-and- talk, kunnat erbjuda samtal i 
våra egna stora lokaler. Det har däremot inte kunnat bli 
så många hembesök, utan mest ett samtal på trappen.

Erbjuda leva-vidare-grupp för efterlevande änkor/
änkemän.

Gjordes centralt i pastoratet. Ingen nappade på att 
åka till annan ort. På sikt vill vi kunna erbjuda på 
hemmaplan

Värna miljö och informera om den nationella 
satsningen och vandringen till klimatmötet.

Ordnade egna pilgrimspromenader “Walk för future”.

Verksamhetsuppföljning 2021 för Växjö pastorat - SydöstVerksamhetsuppföljning 2021 för Växjö pastorat - Sydöst
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Församling och stift hand i hand – 
ansvar tillsammans (ekonomi mm)

Vi använder våra resurser på  
ett ansvarsfullt sätt 
Det finns en stark vilja och medvetenhet 
i att återbruka och återanvända det material vi har, 
samt beslut om att inte göra onödiga inköp. Vi vill 
tänka miljö och försöker plastbanta genom att fasa ut 
engångsartiklar i möjligaste mån. Vår ambition har varit 
att samåka mer mellan våra kyrkor och församlingshem 
vilket varit omöjligt i tider då vi varit uppmanade att 
hålla avstånd. 

Framtid
Vi försöker se framåt med god förhoppning om att bli 
ett fulltaligt arbetslag. Det finns goda förutsättningar 
att återuppta det goda arbete som präglat verksamheten 
i Ingelstad innan pandemin slog undan benen för 
oss på olika sätt. Vi behöver hitta aktiviteter för att 
komma tillbaka till den goda teamkänslan vi tidigare 
haft, men som naggats i kanten eftersom vi inte kunnat 
träffas fysiskt i samma utsträckning som tidigare. Det 
finns flera ideella medarbetare som tar stort ansvar 
för verksamhet på olika sätt men här behöver vi 
tillsammans arbeta för att rekrytera fler. Vi har fått 
flera nya förtroendevalda till församlingsrådet som 
tillsammans med de gamla utgör en bra mix från 
olika delar (platser) i vår församling.

Verksamhetsuppföljning 2021 för Växjö pastorat - SydöstVerksamhetsuppföljning 2021 för Växjö pastorat - Sydöst
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Sydöst - ekonomi

Nettokostnader (tkr) Budget Redovisat Avvikelse
2021 2021 mot budget

PERSONALKOSTNADER
Grundläggande uppgiften
Verksamhetsgemensamt 559 184 375
Gudstjänster & kyrkl handl 2 224 2 172 52

Barnverksamhet 414 517 -103
Ungdomsverksamhet 249 55 194
Konfirmandundervisning 238 129 109
Vuxenverksamhet 27 27 0

Diakoni 463 489 -26

Mission allmänt 117 105 12

Styrning & ledning
Församlingsråd 91 92 -1

Stödjande verksamhet
Församlingsadministration 333 309 24
Verksamhetsstöd 230 109 122
Kyrkor & församl.hem 458 629 -171
SUMMA PERSONALKOSTNADER 5 403 4 816 587

VERKSAMHETSKOSTNADER
Grundläggande uppgiften
Verksamhetsgemensamt 54 43 11
Gudstjänster & kyrkl handl 310 139 171

Barnverksamhet 50 20 30
Ungdomsverksamhet 40 4 36
Vuxenverksamhet 30 5 25

Diakoni 50 25 25

Mission 18 19 -1

Styrning & ledning
Församlingsråd 20 12 8

Stödjande verksamhet
Församlingsadministration 80 55 25
Verksamhetsstöd 50 38 12
Kyrkor & församl.hem 45 -3 48
SUMMA VERKSAMHETSKOSTNADER 747 356 391

TOTALT 6 150 5 172 978

Verksamhetsuppföljning 2021 för Växjö pastorat - Sydöst
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Gudstjänst att längta till 
– i vår tid (gudstjänst)

Med tradition och förnyelse firas relevanta 
gudstjänster där människor är delaktiga.
Församlingarnas gudstjänstliv har även detta år fått 
märka pandemins skuggeffekter när man inte kunnat 
mötas till fysisk gemenskap. Det är gemenskaper 
som med eller utan pandemi bidrar till god grund 
för trygghet och inre lugn. Återöppnandet av 
gudstjänstlivet välkomnades av många som saknat 
det fysiska mötets skillnad, inte minst det ovärderliga 
kyrkkaffet. 

Mål och verksamhet under året

Skapa meningsfulla och trovärdiga gudstjänster/
mässor med hög delaktighet som rör vid de 
mänskliga villkoren. 

Med uthålligt trots och varmt grepp vill vi fira och 
sätta ljus på Jesus Kristus som i sin outtröttliga kärlek 
hjälper oss tro och att möta livet och döden.

Möta den höga frekvensen av dopförfrågningar som 
är en effekt av pandemin.

Göra gudstjänster och bön tillgängliga för 
församlingarna digitalt under pandemin. 

Konstgudstjänst i Kalvsviks kyrka med utställning av 
alster från lokala konstnärer.
 Temamässa och utställning (som ännu pågår) 
omkring prästerna Kent Wisti och Susanne Dahls 10 
bilder och reflektioner från boken Vem såg mig då.
 Under sommaren har andakter med olika 
musikaliska program (sommarmusik) kunnat 
genomföras i kyrkorna i Tävelsås, Vederslöv och 
Kalvsvik. 

 Gudstjänsten i Kalvsviks hembygdsgård samlade 
många gudstjänstfirare så även friluftsgudstjänsten på 
gamla kyrkogården i Kalvsvik. Gökotte-gudstjänsten 
i Tävelsås på Kristi himmelsfärds dag, var mycket 
uppskattad. 
 Ton och tanke i Teleborgs kyrka, första lördagen 
i månade, fortsätter vara ett koncept som drar både 
gamla och nya gudstjänstbesökare. 
 Andakter och gudstjänster på äldreboendena har 
firats i den mån det varit möjligt under och efter släppta 
restriktioner. Barn och gladgudstjänster har firats var 
tredje måndag. 
 Konfirmationer, tre grupper, har kunnat 
genomföras under våren. De konfirmerades i grupper 
om två och två. 

Slutsatser
Teleborgs kyrka, med sitt särskilda ljus och strama 
uttryck, fungerar bra för utställningar. Vi vill fortsätta 
med konstutställningar och/eller andra kulturella 
uttryck, gärna med andliga förtecken som kan öppna 
upp för fler att mötas i samtal om tro och andlighet.
 Vi tror att gudstjänsten har mycket att ge, när 
gudstjänstdeltagaren känner igen sig. Söndagens 
gudstjänstliv och även onsdagens veckomässa har den 

Sydväst

Pastoralchef: Hanna Stark 

Sydvästra området omfattar stadsdelen Teleborg (med Linnéuniversitetet) i Växjö stads- och 
domkyrkoförsamling, Vederslövs församling, Kalvsviks församling samt Tävelsås församling. 
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Verksamhetsresultat 2020 2021

Antal besökare huvudgudstjänst 1 907 1 974

Antal huvudgudstjänst 74 78

Antal besökare gudstjänster vid kyrkliga 
handlingar

3 246 1 443

Antal gudstjänster vid kyrkliga handlingar 94 73

Antal besök öppen barnverksamhet 222 373

Antal besök öppen vuxen- och diakonal 
verksamhet

999 802

Budgetavvikelse, tkr 1 792 1 787
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karaktären och vi märker att det möter ett behov i 
församlingarna, vilket vi vill fortsätta främja.
 Bredvid de mer “stadiga” gudstjänsterna vill vi också 
kunna erbjuda gudstjänster utanför kyrkorummet och 
som än mer kommunicerar med människor i deras olika 
vardag. Gudstjänster på äldreboenden, i naturen, på 
universitetet, sjukhus eller på andra platser signalerar en 
kyrka som inte drar sig undan, utan finns på platser och 
i sammanhang där det också bränner till.
 I utvärderingen efter konfirmationerna 
gavs flera plus med att vara färre deltagare i 
konfirmationsgudstjänsten. Det gav en koncentration 
och närvaro som gjorde starka avtryck både hos 
föräldrar och anställda. Det är förstås både kostsamt 
och tidskrävande att göra så många konfirmationer på 
rad, å andra sidan behöver vi fundera över hur en sådan 
kvalitet kan eftersträvas i kommande upplägg. 

Tänk att få berätta vidare  
- att dela tro  
(undervisning & mission)

En välkomnande kyrka som möter 
människors andliga längtan
Människor blir alltmer sekulariserade, om man med 
det menar att kristendomen allt mer tappar mark i 
människors inre. Den stora berättelsen om Kristus har 
genom århundraden varit en tolkningsram för våra 
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liv – en tro som hjälpt oss härbärgera livets alla kamper 
och övergångar. Det sägs att en av förklaringarna till 
ungas psykiska ohälsa är en förlust av berättelser att luta 
sig mot. Det är angeläget att kyrkan tar uppdraget om 
undervisning på allvar så att människor i Kristus blir 
friare att älska och leva de liv det fått.

Mål och verksamhet under året

Fånga upp och möta församlingsmedlemmarnas 
frågor om kyrkans framtid och uppgift.

Erbjuda skolorna på Teleborg och i TVK att ta del av 
julens berättelse om Jesus födelse. 

Genom konst och litteratur inspirera till samtal och 
reflektion omkring ändligheten och hoppet.

Bredda vägar till tro genom kombinationen samtal 
och eget skapande.

Att ge sammanhang och redskap för att klara av att 
resa sig till ett nytt liv i det svenska samhället. Vi vill 
främja och upprätthålla gemenskaper som integrerar 
och ger människor hopp. 

Församlingskväll, Kalvsviks kyrka, omkring Fredrik 
Modéus bok och föredrag: En kyrka värd namnet. 
Ca 50 personer deltog. Boken har kunnat lånats och 
församlingsrådens ledamöter fick var sin bok.
 Samt en församlingskväll, Teleborg, om Modéus 
bok.
 Julvandringar, under två veckor i december, i 
kyrkorna för skolbarn på Teleborgsområdet samt 
skolorna i TVK. 
 Utställning i Teleborgs kyrka med prästerna Kent 
Wistis bilder och Susanne Dahls reflektioner utifrån 
boken Vem såg mig då.  
 Universitetskyrkan inbjöd studenter till 
regionteaterns föreställning Ett år av magiskt tänkande. 
 Existens mini – en grupp som riktar sig till vuxna. 
6-8 personer, träffats varannan vecka, där man skapar 
med händerna och för samtal under tiden. 
 Språkcafé har bedrivits varje vecka från mitten av 
hösten och samling för persisktalande kristna en gång 
i månaden. Det har under året visat sig vara färre som 
kommer och tveksamt om vi fortsätter 2023.

Slutsatser
Det märks i församlingarna, bland de mer engagerade, 
att det finns en hunger efter fördjupning i bibelfrågor 
och delande av tankar om tro och sökandet efter den. 
Vi behöver fortsätta öppna för möjligheten att tala om 
bibel och tro och finna goda former för det. 
 Vi ser att samtalen i våra olika grupper går lättare 
när vi samlas omkring något annat, något vi sett eller 
lyssnat till, något vi läst eller fått vara med att skapa. 
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En kyrka i världen – ett 
hållbart liv (diakoni)

Se hela människan och skapelsen,  
visa på kristen tro i handling
Diakoni är en av de grundläggande uppgifterna och 
under pandemin har diakonerna fått bära tungt. 
Pandemin har gjort de utsatta och svaga än mer utsatta. 
Våldet i hemmen har ökat, den ekonomiska situationen 
för många har varit minst sagt ansträngd och vi märker 
att förfrågan om mat och kläder till barn och familjer 
ökar. Många känner sig ensamma och pandemin har 
inte gjort det enklare när föreningar och verksamheter 
stänger ner. I tider av kamp visar det sig också att 
många hör av sig och vill bidra med kläder och/eller 
hjälpa till i våra verksamheter. 

Mål och verksamhet under året

Att upprätta sammanhang och träffar som hjälper 
människor bryta med ensamhet och missbruk. 

Att ge verktyg och vägledning för människor i kris 
och olika sorts utsatthet. Att ge hjälp till självhjälp.

Att ge stöd i det akuta, som mat och kläder.

Att bedriva själavård som leder och hjälper människor 
att leva sina liv. 

Att göra församlingsbor mer delaktiga och rusta dem 
rätt, så att vi kan vara många som stöttar och lyssnar 
på våra medmänniskor när så krävs. 

Vi har under hösten kunnat komma igång med våra 
caféer i Vederslövs kyrka och Teleborgs. Vi märker hur 
viktiga dessa träffpunkter är och hur saknade de varit.
 Kyrktorgets öppethållande under vardagarna ger 
möjlighet för många att ta en kopp kaffe och få tala med 
någon. Det är en fast punkt för många, ett andra hem. 
 Många söker diakon, diakonassistent och även 
präster för samtal gällande ensamhet, stressande 
livssituationer, sorg och nedstämdhet. Det finns 
samarbete med Teleborgs vårdcentral. 

 Leva-vidare-grupper har snabbt blivit fyllda på 
Teleborg/TVK. Det har varit värdefullt, inte minst för 
den som mist någon under pandemin. 
 Barnkkläddag har ordnats av ideella för de som 
behöver kläder till sina barn. 
 Kvinnojouren bjöds in att berätta om sin verksamhet 
i samband med diakonins dag i Tävelsås kyrka.
 Vi har under hösten haft två fredagsmys för 
barnfamiljer som söker trygga sammanhang för sig och 
sina barn. Fredagsmys-gruppen har samlat ett tiotal 
familjer som lärt känna varandra och där barnen på 
skolan stolt börjat tala om kyrkans fredagsmys som 
en positiv plats. Fredagsmys bygger på att flera ideella 
medverkar. 

Slutsatser
Fler har tagit kontakt med kyrkan på Teleborg och vill 
bidra i församlingsarbetet.  Det är ett pågående arbete 
och en glädje, att ta till vara dessa krafter på ett sätt som 
känns meningsfullt både för dem själva och kyrkan i 
stort.  
 Barnklädesdagen var uppskattad av många och det 
var ca 70 personer som kom. Vi ser att många behöver 
denna möjlighet och vi kommer fortsätta ha barn- och 
även vuxenkläddagar. Den akuta diakonin behövs alltid 
och är viktig samtidigt som vi behöver arbeta mer 
preventivt. 
 Öppet hus på julafton var väldigt uppskattat. Det gav 
en möjlighet att få julgemenskap under enklare former 
och det visade att julmaten inte är det viktigaste. Många 
ideella bidrog och gjorde det möjligt att föra många 
goda samtal över gröttallriken. Det vill vi fortsätta med.
Under pandemin har forskning visat att mäns våld mot 
kvinnor har ökat. Kvinnojouren bjöds in till diakonins 
dag i Tävelsås kyrka för att berätta mer om deras viktiga 
verksamhet. En insamling till kvinnojouren gjordes 
i samband med gudstjänsten. Vi behöver outtröttligt 
lyssna till samhällets signaler om vilka som just nu är 
dem som Jesus benämner som de minsta, och agera för 
de som söker skydd och trygghet för sina liv. 

Rustade medarbetare – 
utvecklas tillsammans 
(anställda, förtroendevalda och 
ideella)

Arbeta tillsammans i positiv och kreativ anda, 
främja idéer och goda möten
Pandemin har klart utmanat kyrkan när det gäller att 
motivera ideella att fortsätta engagera sig i kyrkan. Det 
har dock visat sig att många återvänder och nya ideella 
krafter har tillkommit. 

Verksamhetsuppföljning 2021 för Växjö pastorat - Sydväst Verksamhetsuppföljning 2021 för Växjö pastorat - Sydväst



26

Mål och verksamhet under året

Främja och utvidga gemenskapen i 
gudstjänstgruppen, med en del nya medlemmar,  
med möjlighet att dela tro och liv. 

Nystarta verksamhetsrådet på Teleborg.  
Inbjuda nya medlemmar till rådet. 

Att i inledningen på församlingsrådskvällarna 
ge ledamöterna i församlingsråden i TVK en 
fördjupningsstund i något som berör kyrkans 
verksamhet/teologi. 

En av två gudstjänstgruppsträffar blev genomförda 
under hösten. 
 Två fördjupningsdagar med gudstjänstgruppen 
på Gullbrannagården, Halmstad. Föredrag av Tomas 
Sjödin och Per-Arne Dahl. Dagarna gav också utrymme 
för promenader, samtal, bön och god mat. 
 Verksamhetsrådet på Teleborg har efter pandemin 
rest sig på nytt med fyra nya deltagare och totalt åtta 
personer i rådet. Under hösten har de träffats två 
gånger.
 Föredrag av församlingspedagog Agneta 
Dahl utifrån uppdraget skola-kyrka. Agneta gav 
församlingsråden i TVK inblick i ämnet “Kyrkan förr 
i tiden”, ett pass som skolan i Tävelsås bokat under 
hösten. 

Slutsatser
De verksamheter som nämnts ovan och som 
genomförts är ett pågående arbete som aldrig blir 
färdigt. Dag Hammarskjöld skrev att den längsta resan 
går inåt. Kyrkans framtid och hållbarhet kan avgöras på 
om kyrkan har modet att vilja hålla den insikten högt.  
Verksamhetsråd, församlingsråd och ideella behöver få 
de bästa förutsättningar att umgås och odla den tanken, 
som allt annat ska vara en stöttning för.  

Församling och stift hand i hand – 
ansvar tillsammans (ekonomi mm)

Vi använder våra resurser på  
ett ansvarsfullt sätt 
På personalsidan har vi under hösten haft vakans 
när det gäller vaktmästare och församlingspedagog 
därmed det markanta överskottet på personalsidan. 
Den ena musikern utbildar sig till kantor i Hjo och 
diakoniassistenten utbildar sig till diakon (nu antagen). 
Diakonen har avslutat KBT-utbildning och samverkar 
med Teleborgs vårdcentral. Vi gläds över att vara 
ett sammanhang där flera medarbetare och även 
flera ideella har visat modet att på nytt inordna sig i 
studentlivet parallellt med församlingsarbete. Att ha 
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studenter i arbetslaget märks. De har kontakt med färsk 
teologisk kunskap och bidrar med fler och ibland nya 
perspektiv om kyrkans uppdrag och växt. 

Framtid : två spaningar.
Att ha långtidsvakans på vaktmästartjänsten har 
varit en prövning men också ett för församlingarna 
experimentellt utrymme. Vi har under många år, 
utifrån sjunkande ekonomi, sett nödvändigheten av att 
börja bygga kyrka med fler ideellt engagerade. Kanske 
gav denna öppning, med en vakans, oss möjlighet att 
pröva vad som kan resa sig när en plats inte omgående 
fylls av en anställd. Det märks när vaktmästare inte 
finns på plats, men vi behöver kanske börja söka en 
annan eller ny kvalitet som handlar om människors 
delaktighet och ansvar snarare än anställda som 
producerar välregisserade gudstjänster för konsumenter 
(gudstjänstbesökare).
 De digitala verktygen har många fördelar, inte 
minst klimatmässigt. I spåren av pandemin har det 
i arbetslag och församlingsgemenskap väckts tankar 
om vad fysiska möten/samtal i förhållande till det 
digitala rummet gör för skillnad – vad som tillförs 
och vad vi mister? Med pandemin i ryggen så behövs 
det möjligen göras en ordentlig fundering om hur de 
digitala kommunikationsmedlen i kyrkans sammanhang 
ska användas bäst? Vi behöver urskilja när det är ett 
stöd och när det blir ett hinder för att utföra kvalitativa 
samtal och möten.  
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Sydväst - ekonomi

Nettokostnader (tkr) Budget Redovisat Avvikelse
2021 2021 mot budget

PERSONALKOSTNADER
Grundläggande uppgiften
Verksamhetsgemensamt 951 610 341
Gudstjänster & kyrkl handl 3 400 2 938 462

Barnverksamhet 544 551 -7
Ungdomsverksamhet 173 102 71
Konfirmandundervisning 542 279 263
Vuxenverksamhet 477 617 -140

Diakoni 772 680 92

Mission allmänt 254 95 159

Styrning & ledning
Församlingsråd 182 110 73

Stödjande verksamhet
Församlingsadministration 402 439 -37
Verksamhetsstöd 432 374 58
Kyrkor & församl.hem 534 390 144
SUMMA PERSONALKOSTNADER 8 663 7 184 1 479

VERKSAMHETSKOSTNADER
Grundläggande uppgiften
Verksamhetsgemensamt 131 62 69
Gudstjänster & kyrkl handl 465 408 57

Barnverksamhet 97 10 87
Ungdomsverksamhet 17 9 8
Vuxenverksamhet 94 83 11

Diakoni 170 122 48

Mission 15 1 14

Styrning & ledning
Församlingsråd 23 11 12

Stödjande verksamhet
Församlingsadministration 80 62 18
Verksamhetsstöd -27 31 -58
Kyrkor & församl.hem 99 58 41
SUMMA VERKSAMHETSKOSTNADER 1 164 857 308

TOTALT 9 827 8 040 1 787
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Gudstjänst att längta till 
– i vår tid (gudstjänst)

Med tradition och förnyelse firas relevanta 
gudstjänster där människor är delaktiga.
2021 blev ytterligare ett år starkt präglat av pandemin, 
inte minst vårterminen.
Under våren då restriktionerna var hårdare arbetade vi 
fortsatt med digitalsända gudstjänster.
Detta kan inte ersätta de vanliga, men vår ambition och 
vilja att nå ut blir synliga för församlingsbor. Även de 
i förskingringen får en koppling till sin hemförsamling 
och någon form av kontakt och gemenskap uppstår.
Under sommaren och hösten släppte restriktionerna 
mer och vi kunde återgå till ett mer normalt 
gudstjänstliv. Delvis har människor dock fortsatt varit 
försiktiga och detta har påverkat deltagarsiffrorna. 
Kreativiteten har dock varit stor att försöka samlas, 
skapa gemenskap och nå ut med budskap.
Under hösten då allt öppnades upp hade vi ett mycket 
stort antal dopgudstjänster, vilket både varit roligt och 
samtidigt utmanade eftersom många barn varit stora.
Antalet begravningar i Sjösås har varit stort, men det 
har inte varit pandemirelaterat.

Mål och verksamhet under året

Få ner trösklarna till kyrka och gudstjänst.

Vi upplever att vi har låga trösklar i våra 
gudstjänstformer och i sättet att fira gudstjänst. Vi har 
firat dansbandsmässa, friluftsgudstjänster, gudstjänst 
med ank-race. Vi försöker använda ett så enkelt 
språk och tilltal som möjligt och inte prata för mycket 
“kyrkiska”.
 Vi har påbörjat lunchkonserter med efterföljande 
sopplunch, vilket varit uppskattat.
 Brassgrupp har bildats för att stärka kyrkomusiken.
 Sommarmusiken i Dädesjö, Sjösås och Söraby kunde 
genomföras i stort sett som vanligt. Detta är tillfällen då 

Nordöst
Pastoralchef: Daniel Sjöö

Söraby, Gårdsby, Dädesjö och Sjösås församlingar.
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andra grupper än de som vanligen besöker gudstjänster 
dyker upp.
 Kyrkokören i Söraby startades om till hösten 
under nya namnet “Cantemus”. Tillströmningen med 
körsångare har varit god i alla våra tre kyrkokörer.

Fira Gudstjänster på nya platser.

Vi har i pandemitider kopplat gudstjänster till kortare 
pilgrimsvandringar. Gudstjänst på is har firats i Åby 
bandyarena julen 2021.
Fira gemensamma gudstjänster i området. Det har 
varit svårt i pandemitid, men en gemensam gudstjänst 
genomfördes i Tjureda inför första advent.

Utöka delaktigheten i gudstjänsterna.

Försök med gudstjänstgrupp gjordes i Sandsbro under 
hösten men det var svårt att få tillräckligt underlag. Vi 
försöker koppla grupper till söndagens gudstjänster, 
ibland är det svårt då mycket annan verksamhet på våra 
orter är förlagda till söndagarna.

Slutsatser
Pandemin har varit begränsande på många sätt, men 
vi har försökt att upprätthålla och utveckla det som 
går. Vi hoppas att 2022 ska ge oss bättre vind i seglen. 
Att utöka delaktighet och att fira gudstjänster på nya 
platser kräver mycket tåligt och långsiktigt grundarbete 

Verksamhetsresultat 2020 2021

Antal besökare huvudgudstjänst 3 666 4 743

Antal huvudgudstjänst 214 231

Antal besökare gudstjänster vid kyrkliga 
handlingar

4 283 5 533

Antal gudstjänster vid kyrkliga handlingar 170 171

Antal besök öppen barnverksamhet 1 512 1 124

Antal besök öppen vuxen- och diakonal 
verksamhet

1 697 1 730

Budgetavvikelse, tkr 1 175 938
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med föreningar på orterna som idrottsföreningar, 
hembygdsföreningar och samhällsföreningar.

Skapa trygga och relationsbyggande mötesplatser.

Vi försöker ha mötesplatser för alla åldrar. 
Samtalsgrupper och studiecirklar för vuxna är viktigt. 
Vi har haft en studiecirkel om “Den historiske Jesus” 
och en samtalsgrupp för män. I Sjösås har den tidigare 
samtalsgruppen omvandlats till en promenadgrupp för 
att vara mer pandemianpassad.
 En församlingsresa har också kunnat genomföras 
med Vadstena som resmål.
 I Sjösås har helt nya digitala mötesplatser byggts 
upp för ungdomar, som lockat många fler än dem vi 
skulle nått annars. Här har vår pedagog Johan varit 
banbrytande, men också lyckats behålla många då 
verksamheten återställts till normalläge.

Vi vill utveckla våra relationer förskolor/skolor.

Löpande kontakt med områdets skolor har pågått under 
året, men en del julspel och sådant som vi normalt 
erbjuder skolorna har inte kunnat genomföras.
 Vi har satsat på att några ur personalen har 
fortbildats i “Bibeläventyret” för att på sikt bygga upp ett 
områdesgemensamt koncept gentemot skolorna.
 Vi har haft klassbesök med tema “Orgel”, där klasser 
fått bygga en orgel från grunden och göra besök i 
kyrkans orglar.
 Antalet orgelelever har också ökat under året.

Slutsatser
Det har varit tröttande och frustrerande med 
pandemiosäkerheten då gruppverksamhet kunnat 
startas men inga större projekt eller satsningar kunnat 
genomföras. Julspel och luciaevenemang kunde dock 
genomföras under anpassade former. Bland vuxna 
och äldre har vi sett en gruppering, där en grupp är 

Verksamhetsuppföljning 2021 för Växjö pastorat - Nordöst Verksamhetsuppföljning 2021 för Växjö pastorat - Nordöst

där hela arbetslag och även ideella och förtroendevalda 
måste samarbeta över tid.
 Vi tror att genom att fira gudstjänster på fler platser 
når vi nya grupper och kan få ner trösklarna till kyrka 
och gudstjänst än mer.
 När vi firar gemensamma gudstjänster är det viktigt 
att alla sluter upp, prioriterar dessa och backar upp dem 
i sina sammanhang.
 Vi har lagt stora resurser på det digitala arbetet 
främst under första halvåret med livesända gudstjänster 
och även andra programformer.
 Vi har under året sett att det kyrkomusikaliska 
samarbetet i pastoratet ökat, till exempel med 
domkyrkan och med Teleborg.
 En “Alla kan sjunga”-kör har startats som också har 
deltagit i gudstjänster vid några tillfällen.
 Sammanfattningsvis kan man säga att det långsiktiga 
grundarbetet i förändringar och utveckling blivit 
tydligt. Kreativiteten hos anställda är stor och det gäller 
att sprida detta och engagera församlingsbor i olika 
kategorier för att det ska ge resultat.

Tänk att få berätta vidare  
- att dela tro 
(undervisning & mission)

En välkomnande kyrka som möter 
människors andliga längtan
Gruppverksamheten har naturligtvis också varit starkt 
präglad av pandemin och osäkerheten runt denna. Det 
har varit svårt att planera och genomföra projekt då vi 
helt enkelt inte vetat om de varit möjliga att genomföra. 
Allt eftersom evenemang genomförts och samhället 
öppnats upp har vi försökt vara delaktiga.
 Vi har haft en del vakansluckor i personalen 
men har lyckats täcka upp genom att höja upp 
tjänstgöringsgraden för annan personal så att 
grundläggande verksamhet kunnat genomföras.
 En pedagogtjänst har ombildats till en diakontjänst 
med barn och familjeinriktning och den tillsattes till vår 
stora glädje i slutet av 2021.
 Tillströmningen av barn har varit stor, inte minst i 
Sandsbro där storleken på barngrupperna i förhållande 
till befintliga resurser är ett återkommande tema.

Mål och verksamhet under året

Vara synliga.

Vi har deltagit på Dädesjö marknad och julmarknader 
lokalt. Vi har ordnat tipspromenader i samarbete med 
samhällsföreningar.
 I Sjösås har det ekumeniska samarbetet med 
Equmeniakyrkan återupptagits och kommer att 
vidareutvecklas. Vi försöker ha ett levande samarbete 
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väldigt angelägna om att verksamheten ska komma 
igång och gärna deltar, och en grupp där man fortsatt 
är försiktig och avvaktar. Vi är tacksamma för mycket 
goda relationer till samtliga skolor i området och 
hoppas kunna fortsätta bygga på dessa inte minst med 
bibeläventyret.
 Det har varit spännande med det digitala arbetet 
bland ungdomarna och avvägningarna vad som ska 
vara pandemiknutet och vad som kan övergå till normal 
verksamhet och fortsatt vara digitalt.

En kyrka i världen – ett 
hållbart liv (diakoni)

Se hela människan och skapelsen,  
visa på kristen tro i handling
Även diakonin har förstås påverkats av pandemin i hög 
grad, men vi har försökt skapa gemenskap och hitta 
mötesplatser så mycket som varit möjligt. Även en 
hel del nya verksamheter har startats upp, även barn 
och ungdomar har varit delaktiga i att hitta nya vägar 
i församlingarnas diakoni. I Sandsbro har barnkör och 
Sofiakören gjort uppsökande verksamhet och sjungit för 
äldre i deras trädgårdar när så varit möjligt.
 När vi så kunnat öppna upp har längtan efter 
gemenskap varit stor hos många.
 Vi har också fått igång en “Leva vidare grupp” för 
området för dem som nyligen mist sin livskamrat.
Viljan har varit stark på våra boenden att upprätthålla 
kontakt, besök och gudstjänster och hitta nya 
former, mycket har sommartid bedrivits utomhus. 
Verksamheten på boendena har också på Sörgården och 
Toftagården utvecklats med ytterligare aktivering och 
underhållning med Anna Tornehagen.
 Vi kan säga att vi satsat på diakoni under året då en 
pedagogtjänst omvandlats till en diakontjänst i Sjösås- 
Dädesjö, nu har vi en diakontjänst i varje arbetslag.

Mål och verksamhet under året

Skapa mötesplatser.

Större satsning i Sandsbro på sommarcafé utomhus.
 Stickcafé har startats i både Sandsbro och Söraby 
med gott resultat!
 Samtalsgrupp för män.
 Leva vidaregrupp för området uppstartad.

Slutsatser
Trots svårigheterna har vi utvecklat diakonin under 
året och behoven av mötesplatser har varit påtaglig.
 Så fort de äldre blev vaccinerade knackade många på 
våra dörrar och efterfrågade verksamhet.
 Traditionell verksamhet återstartades under 
hösten och ny kom till. Sommarcaféet i Sandsbro blev 

uppskattat och kommer att finna sin fortsättning. 
Glädjande är att stickcaféer har bildats, ibland spontant 
på initiativ av församlingsbor. Här ser vi en potential 
för framtiden. Några gemensamma församlingsresor 
har vi inte gjort, men Gårdsby församling valde att göra 
en egen.
 Stödsamtal och hembesök har genomförts när så 
varit möjligt, dock i större utsträckning via telefon.
Uppvaktningar har gjorts brevledes med blomstercheck.
 Utdelningen från Mariannes gåva i Söraby har 
inte kunnat fullgöras helt på grund av pandemin, men 
det arbetet och utvecklandet av det ämnar vi snarast 
återuppta.

Rustade medarbetare – 
utvecklas tillsammans 
(anställda, förtroendevalda och 
ideella)

Arbeta tillsammans i positiv och kreativ anda, 
främja idéer och goda möten
Det har blivit påtagligt att vi inte kunnat samlas 
så mycket, alla tillsammans. Vi har väl fungerande 
arbetslag var för sig, men samtalsklimatet och 
samarbetet mellan arbetslagen kan bli mycket bättre. 
Här har prästerna en nyckelroll och en serie samtal 
dem emellan kommer inledas 2022. Vid vakanser 
har vi pusslat och höjt befintlig personal i tjänstegrad 
vilket fungerat väl. Vi har fått fin hjälp av övriga 
administratörer i pastoratet då vi under en stor del av 
året stått utan administratör. Vi såg fram emot att starta 
upp verksamhet när höstterminen kom, men vakanser 
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och kommunikativa svårigheter på grund av pandemin 
gjorde höstterminen tung. Mot slutet av 2021 ljusnade 
det mycket och glädjen och stabiliteten återvände.
 Församlingsråden har delvis haft sina möten digitalt.
 Vi hade glädjen att utan några större svårigheter få 
samman nya församlingsråd efter höstens kyrkoval.

Mål och verksamhet under året

Alla ska känna trygghet och glädje när man går till 
jobbet eller sitt uppdrag i församlingen. 

Detta uppnår vi i stort i de små arbetslagen, men då 
pandemin har försvårat gemenskapen i hela området 
har det varit svårare i det större sammanhanget.

Vi vill lära oss mer om våra kyrkor och församlingar.

Vårt projekt “Lär känna din kyrka” tillsammans 
med hembygdsföreningarna har tyvärr inte kunnat 
återupptas, vi siktar på 2022!

All personal ska delta i någon fortbildning större eller 
mindre.

Vi gjorde en större satsning för att få certifierade 
medarbetare inom “Bibeläventyret”, många har också 
gått kortare utbildningar.

Fortsätta stärka gemenskapen i området.

Har varit svårt på grund av pandemin. I slutet av året 
hade vi en gemensam gudstjänst med efterföljande kalas 
i Tjureda för hela området. De olika yrkesprofilerna har 
börjat hitta varandra vilket känns positivt

Slutsatser
Det andra halvåret av 2021 var tungt personalmässigt 
men mot slutet av året kändes det som att vi kommit 
igenom och att vi hade strategier för framtiden.
 Det gäller att hitta en balans mellan församlingarnas 
identitet och självkänsla och det gemensamma i 
området, inte minst när det gäller resurser. Våra fyra 
församlingar ser väldigt olika ut, arbetar olika, har olika 
bakgrund och förutsättningar. Det är angeläget att vi 
jobbar med detta 2022.
 Vi har under året sett embryon till nya samarbeten 
med konfirmander och ungdomar vilket är roligt.

Församling och stift hand i hand – 
ansvar tillsammans (ekonomi mm)

Vi använder våra resurser på  
ett ansvarsfullt sätt 
Vi har under året haft en del vakanser och pusslat 
främst bland pedagoger, kyrkomusiker och på 
värdinnesidan. Vid vakanser behövs en balans mellan 
att använda befintlig personal och ta in extern så 
befintlig personal inte belastas för hårt över tid.
 Vi har också saknat administratör under en stor del 
av året, personalen har gjort stora insatser för att täcka 
upp behoven, ibland med sådant som egentligen inte 
alls ingår i deras tjänster.
 När verksamheten startade under hösten och 
värdinna saknades i Söraby tog vi in en städfirma för 
att sköta lokalvården. Detta fungerade mycket väl och 
visade sig bli ganska mycket billigare än beräknat, vilket 
är tänkvärt inför framtiden. Det har gjorts planer för 
hur vi ska använda de större gåvor och testamenten vi 
fått till Söraby, Tjureda, Tolg och Sjösås. Mattor har 
inköpts till Tjureda kyrka, anpassning i Tolgs kyrkas 
köksdel och en plan för omgestaltning i Sjösås nya kyrka 
finns, allt finansierat med ändamålsbestämda medel.

Framtid
2021 var ett inte helt enkelt år av flera olika anledningar 
men när nu bokslutet skrivs och ett nytt år påbörjats 
känns allt mycket ljusare. Kanske är vi nu inne i 
“finalen” på pandemin och att ett stabilt normalläge 
kan uppnås. I skrivande stund är samtliga tjänster 
tillsatta, vi har fyra nya fräscha församlingsråd och ett 
par nya medarbetare ska introduceras. Vi ska också 
påbörja våra strategier för att jobba med de svårigheter 
vi upplevde hösten 2021. Med bakgrund av allt detta 
känns läget ljus och positivt. Vi är glada och tacksamma 
för de goda rika resurser vi har både i form av personal, 
verksamhetsmedel och framför allt alla de trogna ideella 
medarbetarna. Det känns som vi åter kan fokusera på 
vår kärnverksamhet, ta Gud i hågen och jobba för Guds 
rike i vårt område!
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Nordöst - ekonomi

Nettokostnader (tkr) Budget Redovisat Avvikelse
2021 2021 mot budget

PERSONALKOSTNADER
Grundläggande uppgiften
Verksamhetsgemensamt 1 361 830 531
Gudstjänster & kyrkl handl 3 578 3 667 -89

Barnverksamhet 1 408 1 448 -40
Ungdomsverksamhet 897 789 108
Konfirmandundervisning 663 618 45
Vuxenverksamhet 91 93 -2

Diakoni 876 867 9

Mission allmänt 291 261 30

Styrning & ledning
Församlingsråd 220 215 5

Stödjande verksamhet
Församlingsadministration 404 442 -38
Verksamhetsstöd 292 370 -78
Kyrkor & församl.hem 974 769 205
SUMMA PERSONALKOSTNADER 11 055 10 367 688

VERKSAMHETSKOSTNADER
Grundläggande uppgiften
Verksamhetsgemensamt 127 185 -58
Gudstjänster & kyrkl handl 652 697 -45

Barnverksamhet 235 168 67
Ungdomsverksamhet 167 68 99
Vuxenverksamhet 95 121 -26

Diakoni 150 125 25

Mission 93 35 58

Styrning & ledning
Församlingsråd 29 22 7

Stödjande verksamhet
Församlingsadministration 180 135 45
Verksamhetsstöd 73 44 30
Kyrkor & församl.hem 132 84 48
SUMMA VERKSAMHETSKOSTNADER 1 933 1 683 250

TOTALT 12 988 12 050 938
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Gudstjänst att längta till 
– i vår tid (gudstjänst)

Med tradition och förnyelse firas relevanta 
gudstjänster där människor är delaktiga.
Ambitionen att utveckla gudstjänsterna med 
bland annat erbjudande av ett större utbud av 
gudstjänstformer finns kvar, men har som allt annat 
bromsats upp av den rådande pandemin med ett antal 
olika restriktioner som följd.
 En anpassning till detta har å andra sidan inneburit 
att kreativiteten i att fira gudstjänst på annorlunda 
sätt, med färre deltagare närvarande fysiskt och med 
flera på distans, har utvecklats. Digitala gudstjänster 
genomfördes under påsken. Även ”Go Bach to sleep” 
spelades in men har under senare delen av året kunnat 
genomföras som vanligt i kyrkan.
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Nordväst
Vikarierande pastoralchef: Jan-Olof Johansson 

Nordvästra området omfattar Öjaby, Gemla och Lammhults församling. 

 Samtidigt måste konstateras att utvecklingsarbete 
varit svårt att genomföra då även planering av den 
traditionella verksamheten gång på gång fått ändras 
och även ställas in. Även om ambitionen varit att inte 
ställa in utan att ställa om så måste konstateras att 
mycket verksamhet fått ställas in.

Mål och verksamhet under året

Att fira gudstjänster där alla får plats och känner 
tillhörighet.

Arbetat med alternativa gudstjänstformer som 
Taizégudstjänster, Kvällshymn, musikgudstjänster mm.

Få fram en ordning för huvudgudstjänst som är 
relevant och lika i de olika församlingarna.

Arbetet har påbörjats och slutförs 2022.

Slutsatser 
Det finns ett behov av alternativa gudstjänstformer 
samtidigt som det finns ett behov av igenkänning och 
tradition i huvudgudstjänsten. Med lyhördhet och 
kreativitet kan dessa båda behov fyllas och de olika 
kyrkorummen bidrar till denna möjlighet.

Verksamhetsresultat 2020 2021

Antal besökare huvudgudstjänst 2 801 3 994

Antal huvudgudstjänst 182 189

Antal besökare gudstjänster vid kyrkliga 
handlingar

5 476 5 978

Antal gudstjänster vid kyrkliga handlingar 207 209

Antal besök öppen barnverksamhet 862 1 500

Antal besök öppen vuxen- och diakonal 
verksamhet

1 080 1 336

Budgetavvikelse, tkr 541 67
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Tänk att få berätta vidare  
- att dela tro 
(undervisning & mission)

En välkomnande kyrka som möter 
människors andliga längtan
Även inom detta område har pandemin beskurit 
möjligheterna till att möta varandra för samtal och 
gemenskap.
 Så långt som varit möjligt har dock barn- och 
familjearbetet fortgått. Konfirmandarbetet har pågått 
som vanligt, men periodvis digitalt när det inte varit 
tillåtet att samlas.
 Torsdagsträffen är en samling för vuxna då man 
delar en måltid (soppa), och umgås och samtalar med 
varandra. Någon form av medverkan sker alltid. När det 
under våren inte var möjligt att samlas kunde soppan 
hämtas, ”take away”, och tas hem. Det gav också många, 
som var isolerade, en stunds gemenskap och samtal på 
stående fot.
Trädgårdscaféet kunde genomföras utomhus under 
sommaren då vädret tillät.
Vardagsgudstjänster för små och stora har genomförts i 
görlig mån.
 Endagsretreater har kunnat genomföras under 
hösten och även drömgrupper.
 Hembesöken inför dop, vigslar och begravning och 
andra hembesök är tillfällen i det tysta för samtal om tro 
och liv.  

Mål och verksamhet under året

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

Att i görligaste mån vidmakthållit de samlingar som 
finns och när restriktionerna lagt hinder i vägen hållit 
kontakterna med människorna vid liv på annat sätt

Slutsatser
Det finns ett stort behov av att träffas till gemenskap 
och samtal och det har märkts när dessa möjligheter 
har begränsats under pandemin. Detta gäller alla 
åldersgrupper även om förutsättningarna ser olika ut, 
och är en erfarenhet som ska finnas med i den fortsatta 
planeringen av församlingsverksamheten.

En kyrka i världen – ett 
hållbart liv (diakoni)

Se hela människan och skapelsen,  
visa på kristen tro i handling
Diakonin är ett förhållningssätt mot både 
medmänniskor och skapelsen, att ta ansvar i enlighet 
med kärleksbudet och därmed uttrycka kristen tro i 
handling.
 Detta är varje döpt kallad att göra och praktiskt 
betyder det att, i församlingarna, få människor att ställa 
upp för varandra både spontant och organiserat. 
 Under pandemin har själavård och stödsamtal 
fått föras på telefon och hembesöken blivit färre. 
Andakterna på boende har periodvis inte kunnat 
genomföras på grund av besöksförbud.
 Leva vidare-gruppen, med dem som förlorat en 
anhörig, har under hösten kunnat samlas.

Mål och verksamhet under året

Arbetet planeras och genomförs utifrån ett 
perspektiv av hela människan och hela skapelsen.

I stället för samlingar har telefon och brev använts för 
att hålla kontakt med människor.
 Blomstercheckar har skickats ut till jubilarer i stället 
för att anordna födelsedagssamlingar. 

Ansvaret för skapelsen och för vårt samhälle är en 
naturlig del när prioriteringar görs av inköp, resande 
m.m.

Minskningen av resandet p.g.a. pandemin har medfört 
förbättringar av miljön. Detta bör beaktas i fortsatt 
planering av arbetet.
 Samhällsansvaret har uttryckts bl.a. genom att 
strikt följa myndigheternas rekommendationer och 
restriktioner i verksamheten.
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Möta människor just där de 
befinner sig i sin livssituation.

Svarat mot den ökade efterfrågan 
av samtal och stöd p g a pandemin.

Slutsatser
Pandemin har präglat 
verksamheten att ”se hela 
människan och skapelsen” på 
ett högst påtagligt sätt. Det 
understryker vikten av att som 
kristen församling alltid vara 
beredd på förändringar, många 
gånger snabba, och vara flexibla 
för att möta de behov som därmed 
uppstår hos oss människor.

Rustade medarbetare – 
utvecklas tillsammans 
(anställda, förtroendevalda och 
ideella)

Arbeta tillsammans i positiv och kreativ anda, 
främja idéer och goda möten
Det är viktigt att se att det är ett gemensamt uppdrag 
som förtroendevalda, ideella och anställda har i 
församlingen. Det förutsätter dialog, samförstånd och 
samverkan.

Mål och verksamhet under året

Trygghet och lyhördhet ska prägla de möten vi har i 
församlingen. 

Trots de hinder som pandemin inneburit har samråds- 
och planeringsmöten genomförts digitalt och per 
telefon.
 När lättnader skett av restriktionerna har fysiska 
möten genomförts.

Slutsatser
Behovet av fysiska möten är stort, speciellt när mycket 
av arbetet skett enskilt i hemmet. Samtidigt har 
erfarenheterna av digitala möten inneburit att de, i 
fortsättningen, kan vara ett gott komplement till fysiska 
möten för att spara tid och ta hänsyn till miljön genom 
att minska antalet resor.

Församling och stift hand i hand – 
ansvar tillsammans (ekonomi mm)

Vi använder våra resurser på  
ett ansvarsfullt sätt 
Stiftet kan med den överblick som man har över 
församlingsverksamheten bidra till att utveckla arbetet 
inom olika områden.
 Fortbildningsverksamhet är ett givet uppdrag för 
stiftet som kommer församlingarna till del. Här kan 
också den kompetens som finns i församlingarna 
användas till gagn för hela stiftet.

Framtid
Efter närmare två år av pandemi då mycket av 
verksamheten helt eller delvis fått ligga nere är fokus nu 
inriktat på en nystart med erfarenhet från dessa år, av 
vad som är viktigt för församlingsborna.
 Kärnverksamheten med gudstjänsten och de 
kyrkliga handlingarna är och förblir det centrala 
och församlingens grundläggande uppgift, vilket 
arbetet koncentreras omkring: gudstjänst, diakoni, 
undervisning och mission. 
 Det är varje församlings uppgift men tillsammans 
kan församlingarna i områdena och i hela pastoratet 
stärka varandra genom samverkan och strategiskt 
tänkande.

Lars Gunnar Selinder – Pastoralchef Nordväst,  
Ulla Sköld Jonsson vikarierande pastoralchef 8 juni –  
31 oktober, Jan-Olof Johansson vikarierande 
pastoralchef 1 november – 31 december.
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Nordväst - ekonomi

Nettokostnader (tkr) Budget Redovisat Avvikelse
2021 2021 mot budget

PERSONALKOSTNADER
Grundläggande uppgiften
Verksamhetsgemensamt 1 356 987 369
Gudstjänster & kyrkl handl 3 980 4 630 -650

Barnverksamhet 1 151 1 054 97
Ungdomsverksamhet 26 56 -30
Konfirmandundervisning 443 331 112
Vuxenverksamhet 426 406 20

Diakoni 506 468 38

Mission allmänt 68 136 -68

Styrning & ledning
Församlingsråd 270 286 -16

Stödjande verksamhet
Församlingsadministration 455 443 12
Verksamhetsstöd 719 743 -24
Kyrkor & församl.hem 760 903 -143
SUMMA PERSONALKOSTNADER 10 160 10 442 -282

VERKSAMHETSKOSTNADER
Grundläggande uppgiften
Verksamhetsgemensamt 108 139 -31
Gudstjänster & kyrkl handl 545 467 78

Barnverksamhet 235 180 55
Ungdomsverksamhet 10 4 6
Vuxenverksamhet 70 20 50

Diakoni 80 53 27

Mission 55 6 49

Styrning & ledning
Församlingsråd 21 22 -1

Stödjande verksamhet
Församlingsadministration 155 76 79
Verksamhetsstöd 25 21 5
Kyrkor & församl.hem 34 2 32
SUMMA VERKSAMHETSKOSTNADER 1 338 990 349

TOTALT 11 498 11 431 67
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Pastoratsgemensam
verksamhet
Gudstjänst att längta till 
– i vår tid (gudstjänst)

Med tradition och förnyelse firas relevanta 
gudstjänster där människor är delaktiga.

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.

Mål och verksamhet under året

Clearing av kyrkliga handlingar 
Viktiga tillfällen i livet firas inför Gud genom de 
kyrkliga handlingarna, dop, konfirmation, vigsel och 
begravning. När akten sker i en annan församling 
än i hemförsamlingen, ska kostnaden clearas mellan 

församlingarna. Pastoratet ansvarar för bärning i 
samband med jordbegravning.

Clearing av kyrkliga handlingar och betalning av 
bärarlag har handlagts i vanlig ordning.

Slutsatser
Administrativa funktioner har fungerat under 
pandemin. Olika verksamheter har kunnat anpassas tack 
vare medarbetarnas flexibilitet och lösningsfokusering. 
Eftersom kyrkans grundläggande uppdrag handlar om 
att möta människor och samlas i olika sammanhang, har 
inte allt kunnat genomföras i alternativa former. Nya 
vägar har prövats med varierande resultat beroende på 
målet och sammanhanget.

Tänk att få berätta vidare  
- att dela tro 
(undervisning & mission)

En välkomnande kyrka som möter 
människors andliga längtan
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.

Mål och verksamhet under året

Doppastoral 
I dopet tar Gud emot människor och de upptas i 
kyrkans gemenskap. Kyrkan vill på olika sätt följa upp 
dopet. Därför vill man påminna om dopets betydelse 
på olika sätt.

Domprost: Christopher Meakin.

Verksamhetsresultat 2020 2021

Sjukhuskyrkan

Arrangerade föreläsningar, antal 9

Arrangerade föreläsningar, deltagare 250

Samtal/besök, antal 1 897 2 009

Sjukkommunion 8 10

Andakter 8 27

Utfärdsbön/Avsked 16/149 4/128

Krissamtal – personalgrupp (Co-vid) 92

Familjerådgivningen

Konfidentsamtal 332 373

Föreläsningar 1

Förmedlad utbildningsterapi 36 tim 10 tim

Förmedlad handledning 12 tim
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är en ökning från förra året. Åtta grupper var i 
föreningssamverkan, med cirka 140 ungdomar.
 Konfirmandernas delaktighet i gudstjänster tycks 
öka. 
 På grund av pandemin har inte läger med 
övernattning kunnat genomföras.
 Medel från Granholmska stiftelsen har använts till 
att köpa psalmböcker till konfirmander i enlighet med 
nya konfirmandriktlinjer.

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. 

Ungdomar har varit medarbetare i 
konfirmationsverksamheten. På grund av pandemin har 
gemensamma träffar inte kunnat ordnas så regelbundet 
för dessa unga ledare. Den pilgrimsresa till något 
mål som ger inblick i kyrkans världsvida karaktär 
och ytterligare fördjupning i kristen tro som brukar 
erbjudas har inte kunnat genomföras.

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.  

Pastoratet hade tre traineer som började under hösten 
2020 och arbetade fram till sommaren. Tre nya traineer 
började på hösten och ska jobba till sommaren 2022. 
De prövar på att arbeta i alla de olika verksamheterna 
och har en erfaren medarbetare som handledare. Under 
året går de samtidigt på Svenska kyrkans grundkurs på 
Kronoberg. Kostnaden för traineer delas av pastoratet 
och stiftet som ger ett bidrag.

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.

Prideveckans aktiviteter var anpassade till pandemins 
förutsättningar, även den särskilda gudstjänst som 
spelades in och sändes digitalt. I den gudstjänsten fick bl 
a en församlingsmedlem berätta om sin egen väg och en 
av våra musiker och en stråkkvartett medverkade. 

Församlingskåren 
Församlingskåren samlar engagerade pensionärer till 
gemenskap, föredrag och uppbyggelse 

På grund av pandemirestriktioner har aktiviteter varit 
begränsade.
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De som döpts i Växjö pastorat har som påminnelse om 
dopet fått ett dopljus och en ljusstake utformad som en 
ängel.

Konfirmandverksamhet 
I konfirmationen ges ungdomar, och vuxna, 
möjlighet att få bekräftelse på sitt dop och den 
dopundervisning som de inte kunde ta emot om 
man 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. Därför gör Växjö pastorat en gemensam 
inbjudan till alla ungdomar som under kommande år 
fyller 15 år varje år.

Konfirmander födda 2006: Vi startade vårterminen 
med att ha digitala träffar alternativt dela grupperna 
i åtta-grupper, på grund av pandemin. Detta växlade 
senare under våren till fysiska träffar. Det var bara de 
närmast anhöriga (målsmännen) som kunde vara med 
i kyrkan vid konfirmationen. I flera kyrkor sändes 
konfirmationerna till andra anhöriga t.ex. via Zoom. 
Sommarkonfirmander kunde träffas fysiskt under hela 
tiden. Sammanlagt konfirmerades 319 ungdomar i 24 
grupper.
 Konfirmander födda 2007: Inbjudan skickades ut och 
information om konfirmation spreds via föräldrabrev, 
broschyr till ungdomarna, digitala informationsträffar 
och reklam för konfirmation på radio, vår hemsida 
med bl a filmer om de olika konfirmationsgrupperna. 
356 ungdomar av 670 möjliga startade i 23 grupper 
under hösten. Detta är 53 % vilket trots pandemin 
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Närradio 
Genom närradio nås människor av det kristna 
budskapet och ges möjlighet att lyssna till andakter 
och gudstjänster.

Pastoratet har betalat sändningsavgifter.

Slutsatser: Se ovan

En kyrka i världen – ett 
hållbart liv (diakoni)

Se hela människan och skapelsen,  
visa på kristen tro i handling
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.

Mål och verksamhet under året

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

På grund av pandemin har gudstjänster och 
andakter inte kunnat genomföras med undantag för 
sjukkommunion, enskild andakt och vid dödsbädd. 
Regionens restriktioner har gjort att samlingar med ett 
flertal deltagare inte varit möjligt vilket hindrat flera 
sedvanliga gruppverksamheter i sjukhuskyrkan.

 Medarbetare har fått röra sig fritt i vården med 
smittskyddsåtgärder. Man har varit mycket efterfrågad 
för enskilda samtal med patienter och anhöriga, avsked, 
reflektion, etiska samtal och ronder med sjukhusets 
personal utifrån den svåra arbetssituationen inom 
vården. Man har medverkat i krisledning. 
 Under drygt första halvåret var två tjänster vakanta 
vilket påverkat arbetet, men från augusti fanns en ny 
sjukhuspräst inom psykiatrin och en ny sjukhusdiakon 
på CLV. Verksamheten inom psykiatrin har varit 
begränsad under en längre tid så den nya medarbetaren 
var en välkommen förstärkning. Tyvärr fick denna 
ta tjänstledig efter en kort tid men förväntas komma 
tillbaka under våren 2022.

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.

Relationsbearbetande samtal har genomförts även 
under pandemin med smittskyddsåtgärder och tydlighet 
kring avbokning vid minsta förkylningssymtom.
 Förutsättningen för föreläsningsverksamheten 
har varit ytterst begränsad. Enskild handledning har 
genomförts.

Beredskap 
Pastoratet vill tillhandhålla genom en 
beredskapstjänst stöd när människor behöver 
samtalsstöd vid sjukdom, dödsfall eller annat trauma. 
Beredskapen går via sjukhuset, polis, räddningstjänst 
och sociala myndigheter.

Präster och diakoner har varit i beredskap dygnet 
runt årets alla dagar. Beredskapen blev inkallad vid 32 
tillfällen och mötte 145 personer.

Häktespräst 
Människor som sitter häktade är isolerade från 
omvärlden. De kan bära på svåra tankar och frågor, 
samt komplicerade och tunga känslor. Häktesprästen 
ska vara ett stöd i att bearbeta detta.  

Uppgiften som häktespräst ingår i en av 
sjukhusprästernas tjänst (20 %). Det krävs kunskap om 
särskilda rutiner och säkerhetskrav. På grund av vakans 
på tjänsten har häktesverksamheten varit begränsad 
under året. Växjö pastorat erhåller bidrag från Växjö 
stift för att upprätthålla denna funktion.

Slutsatser: Se ovan
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Rustade medarbetare 
– utvecklas 
tillsammans (anställda, 
förtroendevalda och ideella)

Arbeta tillsammans i positiv och kreativ anda, 
främja idéer och goda möten
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.

Mål och verksamhet under året

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.

En del medarbetare har haft grupp- eller 
individhandledning som beroende på förutsättningar 
ofta har fått genomföras digitalt. 

Kompetensutveckling för konfirmandarbetet 
För att planera konfirmandarbetet och utveckla både 
arbetssätt och kompetens ordnas under varje år flera 
konferenser för alla som arbetar med konfirmander i 
pastoratet. 

Januari: en digital halvdag med inriktning på 
planerings- och utvecklingsfrågor.
 Mars: en digital föreläsning om att leva i sitt dop.
 September: en digital heldag med föreläsningar
 Hur rustar vi ungdomar i livet och
 Tryggare rum, samt en digital halvdag med 
planerings- och utvecklingsfrågor. 
 Flera medarbetare deltog på stiftets dag 
om de nya konfirmandriktlinjerna.

Slutsatser: Se ovan

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. I maj genomfördes ett digitalt 
konvent för präster om pandemin och hur digitala 
kanaler påverkar gudstjänst- och församlingsarbetet. I 
oktober samlades präster och diakoner till ett konvent 
om diakonins teologi och praktik. 
 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 fortbildningsveckan. 
Fortbildningsveckan i oktober fick vara digital. Präst- 
och diakonvigningar i januari och juni anpassades 
med ett begränsat antal deltagare och digital sändning. 
Stiftet ger ett ekonomiskt bidrag till domkyrkan för 
stiftsrelaterad verksamhet.

Framtid
Restriktionerna på grund av pandemin har påverkat 
verksamheten på olika sätt. Det har blivit tydligt 
hur viktigt vissa grundläggande erfarenheter är för 
kyrkans verksamhet – mänskliga möten, gemenskap 
och personligt engagemang. I framtiden då pandemin 
klingat av får vi arbeta strategiskt med att stärka 
förutsättningar för dessa i normalläge och i krisläge. 
Vad kan ha långsiktig betydelse i de nya arbetssätt vi har 
lärt oss under denna tid? 

Verksamhetsuppföljning 2021 för Växjö pastorat - Diakonicentrum
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Diakonicentrum
Gudstjänst att längta till 
– i vår tid (gudstjänst)

Med tradition och förnyelse firas relevanta 
gudstjänster där människor är delaktiga.

På Diakonicentrum har vi morgonbön varje öppen 
vardag. På tisdagar har vi en Soppmässa i Oasen, en lite 
enklare mässa innan vi stänger för dagen. På fredagar 
är det mässa i domkyrkan efter Diakonicentrums 
fältarbete.

Mål och verksamhet under året

Återuppta middagsbönen

Med alla restriktioner så kom detta inte igång som 
planerat.

Se över soppmässans upplägg 

Vi har ändrat namn och tid soppmässan. Nu heter den 
“Möt mig nu som den jag är - enkel mässa” och är vid 
två tillfällen, kl 9.00 och kl 10.00.

Slutsatser
Pandemi år igen! Det känns bra att lägga mässorna 
innan lunch, eftersom det inte blir lika stressigt för 
några av gästerna, som kanske skulle jobba av lunchen. 

Chef Diakonicentrum: Fredrik Lindgren. 

Tänk att få berätta vidare  
- att dela tro 
(undervisning & mission)

En välkomnande kyrka som möter 
människors andliga längtan
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 varje år in, för att 
samtala om diakoni.

Mål och verksamhet under året

Diakonicentrum kommer fortsätta med dessa 
aktiviteter under 2021.

“Samtal om livet startade upp i höstas.
 “Livstegen - 12 steg till inre hälsa” fick planen januari 
2022, men är framflyttad igen.

Personal och volontär utb. I “Det goda värdskapet”

Framflyttat.

Verksamhetsresultat 2017 2018 2019 2020 2021

Antal serverade frukostar 8 558 9 250 9 726 8 641 10 239

Antal serverade luncher 12 969 13 250 14 060 10 596 9 751

Antal gästnätter på Vinternatt 1 500 0 0 0 0

Fältkontakter i centrum 1 285 3 008 3 647 3 439 3 179

Deltagare andakter/mässa 1 291 3 883 6 659 6 358 4 049

Deltagare i studiebesök 246 270 400 50 20

Bet medlemmar/stöd. 42 52 72 71 78
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En kyrka i världen – ett 
hållbart liv (diakoni)

Se hela människan och skapelsen,  
visa på kristen tro i handling
Diakonicentrums verksamhet präglas av mångfald och 
genomsyras av ledorden öppenhet, delaktighet och 
förändring. Vi vill i vår verksamhet 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.

Mål och verksamhet under året

Prata värdegrund med gästerna, volontärer och 
anställda. Genomföra temaveckor med olika texter på 
vägmärken.

Det har blivit mycket prat om att följa restriktioner i 
olika former. Temaår blev det; att hålla avstånd och 
sprita/tvätta händerna. Vid två tillfällen erbjöds våra 
gäster att vaccinera sig på plats i Diakonicentrum

Slutsatser
Trots alla restriktioner under pandemin har 
Diakonicentrum varit öppet. Vi har ställt om för att på 
bästa och möjliga sätt välkomna våra gästers behov.

Rustade medarbetare 
– utvecklas 
tillsammans (anställda, 
förtroendevalda och ideella)

Arbeta tillsammans i positiv och kreativ anda, 
främja idéer och goda möten
Det är en stor efterfrågan på Diakonicentrums 
verksamheter, vilket ständigt skapar nya utmaningar 
och behov av flexibilitet i personalgruppen. Under 2021 
har vi ”ställt om” igen, med öppettider, servering, mässa 
och städning. Många gäster är i behov av att samtala 
med personalen, vilket ger ökat behov av handledning 
och fortbildning. Under den rådande pandemin har 
antalet samtal ökat väldigt mycket.

Mål och verksamhet under året

Att utifrån restriktionerna göra det möjligt, så gott 
det går, att bedriva verksamhet för våra gäster.

Utifrån restriktionerna har den öppna verksamheten 
varit igång. Öppet under påsken, hela sommaren och jul 
och nyår med vissa begränsningar. 

Slutsatser
Som personalgrupp har vi kämpat på tillsammans 
med omställningar m.m. i snart två år av pandemi. 
Personalen är slitna, lite trötta och hoppas att 
arbetslaget kan få några personaldagar när pandemin är 
över.
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och att verksamheten sker i samarbete med andra 
goda krafter i samhället. Efter samtal med kommunen 
i slutet av november 2021, ställde vi frågan “Vad gör 
kommunen för de som är hemlösa under det kallast 
månaderna”, fick vi på uppdrag av kommunen skissa 
på ett härbärge, som sedan beslutades. Sedan 10/1 2022 
driver Diakonicentrum ett härbärge i samarbete med 
Ulriksbergskyrkan och Växjö kommun. Härbärget 
planeras vara öppet januari-mars. 

Diakonicentrum har under en längre tid tittat på 
möjligheten att öppna en matsvinnsbutik och vi gjorde 
även ett studiebesök på en butik i Husqvarna under 
hösten 2021. Med en matsvinnsbutik skulle vi kunna 
ta hand om matsvinnet på ett effektivare sätt och även 
kunna skapa sysselsättning för många som står långt 
ifrån arbetsmarknaden. Diakonicentrum vet hur man 
ska driva butiken, det är en lokal och vissa investeringar 
som måste lösas, ekonomiskt.
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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 en 
avsevärd summa pengar i forma av 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 gånger på 
varje krona. Diakonicentrum söker medel från fonder 
och får en del bidrag för att täcka lönekostnader och 
kostnader för extra aktiviteter varje år.

I bokslutet finns det ett överskott av verksamhetsmedel 
på sista raden. Då alla verksamhetsmedel på 
Diakonicentrum är från gåvor/bidrag, föreslås 
att överskott av medel från 2021 överförs på 
räkenskapsåret 2022.

Framtid
Med dagens stora diakonala utmaningar med psykisk 
ohälsa, hemlöshet, drog- och alkoholproblematik, 
ensamhet, ökade klyftor i samhället och integrations-
problematik är det viktigt att rätt prioriteringar görs 
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Pastoratsgemensam verksamhet ‐ ekonomi
Nettokostnader (tkr) Budget Redovisat Avvikelse

2021 2021 mot budget

PERSONALKOSTNADER
Grundläggande uppgiften
Verksamhetsgemensamt ‐448 ‐592 144
Gudstjänster & kyrkl handl 506 262 244

Undervisning ‐ övergripande 385 453 ‐68
Konfirmandundervisning 118 120 ‐2
Vuxenverksamhet 242 150 92

Diakoni 4 295 3 790 505
Familjerådgivning 696 699 ‐3
Beredskapspräst 240 236 4

Mission allmänt 0

Stödjande verksamhet
Församlingsadministration 227 255 ‐28
SUMMA PERSONALKOSTNADER 6 261 5 373 888

VERKSAMHETSKOSTNADER
Grundläggande uppgiften
Verksamhetsgemensamt 4 050 4 976 ‐926
Gudstjänster & kyrkl handl 849 867 ‐18

Undervisning övergripande 25 45 ‐20
Barnverksamhet 120 44 76
Ungdomsverksamhet 105 101 4
Konfirmandverksamhet 2 132 804 1 328
Vuxenverksamhet 0 0

Diakoni 78 ‐90 168

Mission 65 17 48
Bidrag kyrkliga org 12 0 12

Styrning & ledning
Församlingsråd 65 50 15

Stödjande verksamhet
Församlingsadministration 5 0 5
Kyrkor & församl.hem 45 0 45
SUMMA VERKSAMHETSKOSTNADER 7 551 6 814 737

TOTALT 13 812 12 187 1 625
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Tänk att få berätta vidare  
- att dela tro 
(undervisning & mission)

En välkomnande kyrka som möter 
människors andliga längtan

Kommunikationsverksamheten
Kommunicera med invånarna i Växjö pastorat på ett 
tilltalande och inbjudande sätt. Årets kommunikation 
har påverkats en hel del av pandemin samt Kyrkoval 
2021. Inför 2021 års kommunikationsarbete fastställdes 
en kommunikationsplan med åtta temaperioder samt en 
plan inför valet, av Valnämnden, där aktiviteterna har 
genomförts.
 På grund av pandemin har kommunikationsfunk-
tionen under året lagt mycket tid och resurser på att 
anpassa vår kommunikation och information efter 
snabbt ändrade förutsättningar.  

Mål och verksamhet under året

Tidningen Trovärdigt
Tidningen Trovärdigt har getts ut 8 ggr/år till alla 
hushåll inom pastoratet. Pandemin har påverkat 
tidningens omfattning då gudstjänstprogrammet i 
början av året helt utgick och sedan successivt återtogs 
i samband med att verksamheten kunde öppnas upp. 
Redaktionens sammansättning har förändrats under året.

Webbplats
Webben har utgjort navet för kommunikationen 
och hållits uppdaterad efter periodens tema och 
gudstjänstprogram. Digitalt verksamhetsutbud var 

Kansli och gemensam 
Kanslichef: Jörgen Waldén

förvaltning
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aktuellt i synnerhet första halvåret. Webbadressen 
har kommunicerats genom såväl tryckta som digitala 
kanaler. Webbens betydelse som viktig digital kanal för 
snabbt förändrad information har i ökat på grund av 
pandemin. Antal sidor: 550

Övrig reklam/annonsering
Facebookreklam för pastoratets verksamhet och 
kyrkans budskap har marknadsförts med kampanjer 
under året på pastoratets gemensamma Facebooksida 
och Instagramprofil.  
 Under året har digital displayannonsering skett 
under 45 veckor med olika budskap och målgrupper. 
Radioreklam sändes för påsk, sommar, medlemskapet 
och jul.  

Verksamhetsresultat 2020 2021

Budgetavvikelse, tkr 1 835  727
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Annonsering 

Annonsering av predikoturer och gudstjänstutbud 
i Smålandsposten har skett löpande under året. 
Omfattning och antal annonser fick anpassas 
efter rådande pandemiläge. I slutet av året, då 
pandemin lättade, annonserades ett större urval ur 
gudstjänstprogrammet. Antal annonser: ca 40 st
 Pastoratet har även synts lokalt genom annonsering 
i t ex Kartguiden och Nyinflyttad samt med giveaways 
och trycksaker (affischer och infoblad). 
 Kyrkovalet lyftes i såväl annonsering, sociala medier 
samt ”Träffa din nomineringsgrupp” i samband med 
Växjö domkyrkas dag.

Internkommunikation 

Löpande arbete med att hålla vårt Intranät uppdaterat.
 Internbrev till anställda har sammanställts 
och publicerats på intranätet samt skickats till 
förtroendevalda.  

Slutsatser
Ett intensivt kommunikationsår med många 
utmaningar, på grund av pandemin, har genomförts på 
ett gott sätt. Personalvakans uppstod i slutet av året som 
till del kunnat täckas med vikarie.

Rustade medarbetare – 
utvecklas tillsammans (anställda, 
förtroendevalda och ideella)

Arbeta tillsammans i positiv och kreativ anda, 
främja idéer och goda möten

HR och lönefunktionen
Vår uppgift är att vara ett gott stöd till pastoratets 
chefer och medarbetare i HR-frågor samt vara en 
välfungerande lönefunktion.  
Pandemin har på många olika sätt påverkat oss och HR 
funktionen har fått vara ett stöd i hur vi ska hantera 
frågor kring medarbetare.  

Mål och verksamhet under året

En god kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen är en av våra viktigaste 
utmaningar.
 Vi hade under 2021 totalt 27 utannonserade tjänster 
(förutom säsongs- och sommarjobb). 
 Vi är glada att vi har kunnat anställa 18 nya 
medarbetare tillsvidare/eller provanställda och två 
medarbetare på längre vikariat. 
 Vi har ytterligare ett antal längre 
visstidsanställningar under året. 
 För sjätte gången kunde vi också anställa tre 
traineeungdomar. 
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 Vi har fyra tjänster som kommer att utannonseras på 
nytt. 
 Höstens större rekrytering var tillsättningen av ny 
domprost, där HR var behjälplig i tillsättningsnämnden.  

Stödja och utveckla ledarskapet.

Under 2021 har vi påbörjat en utvecklingsinsats för 
våra chefer med hjälp av företaget Kryast. Under våren 
hade vi en chefsträff på temat hållbart ledarskap och på 
hösten en heldag tillsammans om att vara chef i Växjö 
pastorat. Individuella intervjuer genomfördes för att 
identifiera gemensamma behov för framtida insatser.  

Uppdaterade riktlinjer och policys.

Under året genomfördes löneöversyn och 
lönekartläggning, som inte påvisade några osakliga 
löneskillnader.   
 Ny likabehandlingsplan har tagits fram.  

En god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv.

Inom arbetsmiljö- och friskvård genomfördes under 
våren en hälsoutmaning för alla medarbetare för att 
få fokus på hälsa och rörelse, sund kost och minska 
skärmtid.  
 Som ett led i vidare hälsoarbete utsågs under hösten 
hälsoinspiratörer inom arbetslagen med syfte att 
inspirera sina kollegor till god hälsa.  
 Utbildning i sömn och återhämtning skedde via vår 
företagshälsovård Avonova.  

Rätt lön i rätt tid

I snitt ca 300 löner/arvoden utbetalade/månad, något 
färre arvoden beroende på pandemin. 
 Under slutet av året blev det också en hel del arbete 
med att kontera om alla anställda i lönesystemet inför 
bytet av ekonomisystem. 
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 Förberedelse av byte av HR/lönesystem kommer att 
ske under 2022.

Slutsatser
Rekryteringsbehovet är fortsatt stort och området 
strategisk kompetensförsörjning angeläget. Detta 
tillsammans med krav och förväntningar på HR-
funktionen, både inom och utifrån, gör att resurserna är 
knappa.  Beslut har därför tagits att tillfälligt förstärka 
Kansliets personalresurs med en HR-specialist under 
2023, rekrytering sker i början av 2022. Detta är ett 
mycket välkommet tillskott.

IT-samordning - upprätthålla en god service inom 
IT 
Fortsatt jobba hårt för att ge en god support och att 
infrastrukturen ska leverera de IT-tjänster pastoratet 
använder. Driften av IT-systemen köps in via centrala 
GIP-lösningen och deras support Kanslistöd. Det har 
varit en del driftstörningar i den centrala IT-miljön 
under året och en del inkörningsproblem med nya 
fjärrskrivbordet som ersatte GIP-skrivbordet. Även 
pandemin har påverkat verksamheten, vi har fått 
hitta lösningar för mer hemmajobb. Det har varit en 
utmaning att få leverans av ny hårdvara, på grund 
av pandemin, från de upphandlade leverantörerna 
både inom mobiltelefoni och datorer.  Vi har köpt 
återbruksdatorer för att lösa den uppkomna situationen.  

Förbättra och utveckla IT-infrastrukturen inom 
datakommunikation 

En ny fiberanslutning under året har installerats i en 
av våra kyrkor. Vi har även avslutat några mobila 
bredband ute i våra kyrkor mot fiberanslutningar från 
församlingshem via WiFi. Under året har vi fått till oss 
att inte teckna nya avtal eller köpa in produkter inom 
området nätverk då man från Kyrkokansliet ska införa 
ett nytt säkrare Kyrknät. Detta medför mer centralt 
ansvar och att kostnaden kommer hanteras centralt. 

Avveckling av serverrum i Skogslyckan 

Vi har flyttat central kommunikationsutrustning till 
Wexnet driftshall GOP uppe vid Arenastaden.  Detta 
medför att UPSer och kylanläggning kan avvecklas. 

Införande av Digitala arbetsplatsen 

Under maj månad införde Växjö pastorat M365 och 
Digitala arbetsplatsen, vilket var ett stort jobb, i olika 
steg. Alla datorer i pastoratet behövde uppdateras till 
rätt version av Windows. Alla användare påverkades 
och fick information i det nya arbetssättet via lokala 
ambassadörer. 

Ambassadörsmöten 

Ett nytt grepp testades med att utbilda och informera 
en ambassadör i varje arbetslag. Tanken att jobba vidare 
med denna grupp även under 2022. 

Ljudteknik

Det har gjorts några enstaka investeringar inom 
ljudområdet under 2021. Sjösås g:a kyrka har fått en 
uppgradering med trådlöst system och digitalmixer. 
I övrigt har det gjorts många små förbättringar och 
kompletteringar av ljudet bl.a. i nordvästra området. 

Slutsatser
Användarnas krav och förväntningar på en 
välfungerande IT-miljö ökar successivt. Vi behöver 
nu ta nästa steg och börja jobba fullt ut med M365 
och nytt Intranät.  Samverkan med nationell nivå 
blir allt viktigare, som exempel förändringarna med 
att Kyrknätet blir ett nationellt ansvar ända ut i våra 
arbetsplatser. 
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Församling och stift hand i hand – 
ansvar tillsammans (ekonomi mm)

Vi använder våra resurser på  
ett ansvarsfullt sätt 

Ekonomifunktionen
Under 2021 har pastoratet arbetat med förberedelser 
inför byte av ekonomisystem, till det inom Svenska 
kyrkan gemensamma GAS-konceptet Aveny ekonomi, 
med hög intensitet och engagemang. Arbetet har 
inneburit mycket arbete inte minst i att öka förståelsen 
på nationell nivå om de behov en större enhet med 
många församlingar, fastigheter och arbetslag har. 
Mycket finns kvar att göra inom detta område. I början 
av januari -22 skedde driftstart i den nya lösningen, ett 
arbetsamt införande där mycket ännu återstår.
 Ekonomifunktionens medarbetare har arbetat hårt 
under 2021 och hittills under 2022. Vi ser ett tydligt 
behov av att förstärka vår resurs och kompetens, 
först tillfälligt och därefter långsiktigt, allt för att få en 
hållbar arbetssituation. Systembytet till GAS-ekonomi 
har påvisat känsligheten, med vår allt för slimmade 
bemanning, i förhållande till vårt pastorats storlek. 
Funktionens uppgifter behöver fungera veckans alla 
dagar. Ett visst återtagande av den neddragning som 
genomfördes inom området vid pastoratets bildande 
bedöms alltså vara nödvändig.

Kyrkoval 2021
Kyrkovalet genomfördes på ett gott sätt, tack vare våra 
ca 150 röstmottagare och valförrättare som engagerades 
i de många röstning-/vallokalerna. Nästan 25% av 
rösterna erlades som förtidsröster, vilket är ett riktigt 
rekord, och den absoluta merparten av dessa skedde i 
Domkyrkocentrum.
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Erfarenheter:
– Projektledningen behöver frigöras helt för uppgiften 
tiden före valet.
– Bättre rustad och självgående förtidsröstning i 
Domkyrkocentrum formas.
– Vallokaler och valdistriktsindelningen i Växjö stad 
behöver ses över.
– Kyrkovalet bör på ett tydligare sätt bli hela 
verksamhetens angelägenhet vid kommande val.

Årets resultat 
Kansliets och domprost budget uppgick för 2021 till 
14,4 mkr fördelat på medarbetare (8,4 mkr) samt 
verksamhet (5,4 mkr) 
 Det ekonomiska utfallet för domprost och 
kansli uppgår till ca +0,7 mkr. Budgetavvikelsen 
beror i stort på ej förbrukade medel p.g.a. lägre 
aktivitet i organisationen under pandemin. Flera 
verksamhetsområden påvisar underskott, däribland 
kyrkoval och annonsering (gudstjänst och kyrkliga 
handlingar).

Framtid
Kyrkorådets beslut från inledningen av 2020 om 
ett långsiktigt besparingsmål om 20 mkr under de 
kommande 10 åren innebär en utmaning inom hela 
Växjö pastorats ansvar. Pastoratets kansli ser behov 
av att frågorna om pastoratets framtida bemanning 
och lokalförsörjning lyfts upp och att relevant 
beslutsunderlag presenteras så att inriktningsbeslut i 
Kyrkoråd och Kyrkofullmäktige möjliggörs hand i hand 
med en ny församlingsinstruktion.
 Införande av nya, för Svenska kyrkan, gemensamma 
inomkyrkliga system fortsätter under de kommande 
åren. Närmast förestående är byte av lönesystemet till 
GAS- systemet från Växjöbaserade HRM Software, 
förändrad Intranätlösning, förändringar i Kyrknätet 
samt ärende-/diariesystem.
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Domprost och kansli ‐ ekonomi

Nettokostnader (tkr) Budget Redovisat Avvikelse
2021 2021 mot budget

PERSONALKOSTNADER
Grundläggande uppgiften
Verksamhetsgemensamt ‐179 ‐285 106
Gudstjänst o kyrkliga handl 253 274 ‐21

Stödjande verksamhet
Församlingsinformation 353 321 33
Gem kostnader o admin 6 641 6 693 ‐52
Gemensam information 663 572 91
IT/telefoni 646 645 2
SUMMA PERSONALKOSTNADER 8 377 8 219 158

VERKSAMHETSKOSTNADER
Grundläggande uppgiften
Verksamhetsgemensamt 220 97 123
Gudstjänst o kyrkliga handl 380 535 ‐155

Styrning & ledning
Kyrkofullmäktige 195 332 ‐137
Kyrkoråd inkl AU 275 244 31
Skyddskommitté 10 0 10
Revision 300 178 122
Kyrkoval 825 890 ‐65

Stödjande verksamhet
Trovärdigt 1 000 1 068 ‐68
Gem kostnader o admin 2 607 2 275 332
Gemensamt arkiv 150 144 6
Personalbefrämj åtgärder 1 455 1 300 155
Gemensam information 650 511 139
Ers gemensam admin ‐4 646 ‐4 798 152
IT/telefoni 2 575 2 650 ‐75
SUMMA VERKSAMHETSKOSTNADER 5 996 5 427 569

TOTALT 14 373 13 646 727
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Fastigheter
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.

Kyrkogårds- och fastighetschef: Mats Lindblad
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Fastighetsdrift
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.

Mål och verksamhet under året

Oberoende av fossila bränslen

Projektering av utfasning av oljeeldade värmepannor; 
Östra Torsås kyrka 2023, övergång till HVO100 2022 
Gårdsby kyrka, Tjureda kyrka samt Dädesjö kyrka. 
Detta i samklang med kommande lokalförsörjningsplan

Driftsoptimering

Kartläggning och optimering av respektive styrsystem, 
pågår
 Kartläggning teknik och nyttjande i respektive 
fastighet, kvarstår

Energieffektivisering

Ändrad uppvärmning vid visst nyttjande
 Sänkta inomhustemperaturer vid visst nyttjande, 
kvarstår 
 Årstidsanvändning av vissa fastigheter, enbart 
sommar eller vinter beroende på fastighet, kvarstår

Slutsatser
Konsekvenserna av pandemin visar på att man 
i eluppvärmda byggnader relativt lätt kan sänka 
driftskostnaden och anpassas till nyttjandeformen. 
Mycket kvarstår för att skapa förståelse för hög 
energiförbrukning vid kortvarigt nyttjande 
och att alternativa lokaler måste nyttjas eller att 
andra klimatkompenserande åtgärder vidtagas. 
Kontinuerligt uppvärmda byggnader har idag stigande 
uppvärmningskostnader. Under sista delen av 2021 
ökade kostnaderna väsentligt för el och fjärrvärme.

Fastighetsunderhåll
Fastighetsunderhållet är baserat dels på 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 
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Verksamhetsresultat/nyckeltal 2017 2018 2019 2020 2021

Planerat underhåll, tkr 6 697 5 203 7 223 6 429 5 218

Fastighetsdrift, tkr 14 944 14 437 14 459 13 990 14 025
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av Lokalförsörjningsplanen omarbetas och 
konsekvensåtgärder inarbetas.
 Under 2021 har flertalet underhållsarbeten utförts 
på ett flertal fastigheter. Se sammanställning i slutet av 
dokumentet.
 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 3 802 tkr för åtgärder med  
kyrkobyggnader. Totalkostnaden för underhåll av  
pastoratets fastigheter exklusive begravningsverksam-
hetens fastigheter uppgår till 5 218 tkr.

Genomförda större 
underhållsåtgärder Typ

Nettokostnad 
(tkr)

Söraby kyrka Nytt spån inkl tjärning 463

Bergs kyrka
Fasad- och 
fönsterrenovering 708

Tolg kyrka Fönsterrenovering 96

Johanneskyrkan Vattenskada 105

Mariakyrkan
Tak, fönster o 
ventilations renovering 1 200

Investeringar
Syftar i första hand till nyproduktion av verksamhets-
lokaler för församlingarna, större komponentutbyte 
eller maskin/utrustning för förvaltningen, med en 

investeringskostnad över 25 tkr. Under 2021 har taket 
på Söraby kyrka bytts ut. Utgiften uppgår till 1 556 tkr 
och inkomsten, i form av kyrkoantikvarisk ersättning, 
uppgår till 1 245 tkr, dvs en nettoinvestering om 311 tkr.

Fastighetsadministration  
och fastighetsservice
Verksamhetens mål och visioner utgår från grund-  
läggande uppgifter av karaktären vård- och underhålls- 
planer, 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. 
Periodiserade underhåll av typen tjärning spåntak, 
omläggning skiffertak, omläggning plåtavtäckningar, 
fasadarbeten vid både målade och putsade fasader 
tillkommer också. Utbyte av installationer på grund 
av ålder eller energiförbrukning bidrar också till 
kommande underhållskostnader.

Mål och verksamhet under året

God planering lokalförsörjning

Lokalförsörjningsplan Växjö pastorat, kvarstår.

Kvalitativt och ekonomiskt fördelaktiga 
upphandlingar entreprenader

Kompetenta medarbetare som engagerat och i tidiga 
lägen framställer förfrågningsunderlag. 

Rätt teknik till rätt nyttjande och ekonomi

Klimatmodeller och styrsystem anpassade för 
kommande verksamhetsbehovet, inte traditionell 
brukande, kvarstår.

Genomförda 
investreringar Typ

Nettokostnad 
(tkr)

Söraby kyrka Nytt spåntak 311
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Slutsatser
Systematisering av fastighetssystem, underhållsplaner 
m.m. ligger i fas men har bromsats in med anledning 
av rådande pandemi 2021. Församlingsinstruktion - 
lokalförsörjningsplan ej färdigställd.

Personal och kompetensförsörjning 
Fastighetsförvaltningen består i huvudsak av tre med- 
arbetare inom fastighetsservice, tre fastighetsingenjörer 
samt fastighetschef. Fastighetschef och fastighetsingen-
jörer 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.

Mål och verksamhet under året
Kompetensutveckling Har inte genomförts i större 
omfattning med anledning av pandemin 2021, utöver 
en utbildningsdag i Göteborg samt fastighetsdagar i 
Karlstad.

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.

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.

Framtid
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.
 Anpassning 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.

Planerat underhåll
Gemensamt samtliga fastigheter
Fastighetregleringskostnader mm
Skyltskåp kyrkor  
Mindre underhåll + byte låssystem
Växjö Domkyrka
Projektering installationer och genomförande 
renovering 
Häck mot Linnégatan
Borttagning sjuk alm domkyrkoparken
Högstorps kyrka o församlingshem
Konvertering belysning till LED 
Plåtarbete 
Diverse invändiga underhållsåtgärder 
Domkyrkocentrum
Aukustikutredning
Hemmesjö gamla kyrka
Utbetalning Kyrkoantikvarisk ersättning åtgärder tak 
tidigare år 
Hemmesjö församlingshem
Vattenskada 
Furuby församlingshem
Dörrautomatik 
Teleborgs kyrka o församlingshem
Ny brandlarmcentral 
Skogslyckans församlingshem
Nytt entréparti Diakonicentrum
Golvbehandling diakonicentrum
Nya kontor inkl. datauttag mm 
Renovering hiss 
Mariakyrkan
Takarbete inkl. takfönster. UH-arbeten på papptak mot 
söder 
Projektering och ansökan Länsstyrelsen byte glaspartier 
fasad vid kyrktorg/Kyrkorum
Fasad och takunderhåll röda boden 
Renovering ventilation inkl styr och larm 
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Fastigheter - ekonomi

Nettokostnader (tkr) Budget Redovisat Avvikelse
2021 2021 mot budget

Övrig kyrklig verksamhet
Prästgårdar och övr hyresfastigheter -397 -355 -42
- varav planerat underhåll 60 70 -10

Stödjande verksamhet
Gemensam admin. fastighet 2 641 2 600 41
- varav planerat underhåll 370 525 -155

Hantverkare 1 631 2 082 -451

Gem service fastighet 200 0 200

Kyrkor 8 420 7 561 859
- varav planerat underhåll 2 584 1 362 1 222

Kyrkor o förs.hem gem byg 3 587 4 017 -430
- varav planerat underhåll 1 530 1 706 -176

Församlingshem 7 790 8 306 -516
- varav planerat underhåll 1 256 1 348 -92

Övriga fastigheter 457 204 253
- varav planerat underhåll 200 0 200

TOTALT 24 329 24 415 -86
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Johanneskyrkan
Vattenskada 
Tävelsås kyrka
Pelletsbrännare  
Öjaby församlingshem
Renovering WC 
Bergunda församlingshem
Målning av fasad, fönster och dörrar 
Ny entré- och källartrappa
Lammhults kyrka o församlingshem
Underhåll samt målning klockstapel 
Värmeutredning med åtgärd 
Aneboda kyrka
Nytt avlopp 
Berg kyrka
Fasadunderhåll och kalkavfärgning 
Nöbbele kyrka
Nytt styrsystem inkl. 2st shuntgrupper 
Uråsa församlingshem
Byte del av fasad mot söder 
Ny vattenpump 

Jäts nya kyrka
Byte felaktiga fogar fasad/fönster
Jäts församlingshem
Fasad- och fönstermålning 
Sjösås församlingshem (Braås)
Lokalanpassning för stängning av souterrängplan 
Dädesjö församlingshem
Solavskärmning 
Gårdsby kyrka
Byte av klockringningens styrsystem. 
Styrfunktioner värme 
Gårdsby församlingshem
Nytt vattenfilter + pump 
Belysning parkering  
Gårdsby, Solbacken
Utbyte belysning 
Söraby kyrka
Kompletterande åtgärder för optimal 
värmestyrning 
Renovering av spåntak 
Tolg kyrka
Renovering fönster och snickerier 
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Mål och verksamhet under året

Komplett gravregister med uppdaterad information 
för alla begravningsplatser

Genomgång äldre gravböcker, gravkartor och 
efterföljande gravrättsutredning, Beslut utslocknade 
gravrätter samt kulturgravar.

Hög säkerhet på samtliga begravningsplatser

Trädvårdsplanernas intentioner genomförs 
löpande med beskärning och förnyelse. Renovering 
kyrkogårdsmurar.
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Kyrkogårdar och
begravningsverksamhet
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.

Kyrkogårds- och fastighetschef: Mats Lindblad

Verksamhet på kyrkogårdar (inkl 
investeringar och underhåll)
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.

Verksamhetsresultat/nyckeltal 2017 2018 2019 2020 2021

Antal genomförda begravningar 640 620 613 675 693

Antal genomförda gravsättningar 694 610 658 758 772

Antal gravsättningar pastoratet 593 530 592 528 654

Antal utförda kremationer 1 199 1 200 1 200 1 235 1 259

Antal kremationer pastoratet 464 475 492 528 572

Antal kremationer ej pastoratet 735 725 708 707 687

Andel kremationer pastoratet, % 39 40 41 43 45

Antal ettårsavtal gravskötsel 2 476 2 620 2 280 2 435 2 365

Antal nytecknade flerårsavtal 109 120 207 194 148

Planerat underhåll begravningsverksamheten 6568 8967 7 888 7 865 9 574

Antal invånare pastoratet 91 000 92 000 94 129 94 764 95 891

Begravningsavgift, % 0,246 0,242 0,253 0,250 0,253
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 Åtgärder med utbyte av material samt komplettering 
enligt underhållsplan.

Hög tillgänglighet på samtliga begravningsplatser

Utbyte av utrustning serviceplatser, skyltskåp samt 
åtgärder med belysning.

Nya gravskick

Invigd askgravplats Nöbbele kyrkogård. Projektering 
ny askgravplats Öjaby kyrkogård. Ny begravningsplats 
inkl. askgravplatser Torparängen.

Slutsatser
Förvaltningen arbetar strategiskt efter upprättad plan 
att öka tillgänglighet och säkerhet med gemensam 
standard på våra kyrkogårdar. Utformningen av nya 
gravskick genomförs löpande på kyrkogårdar där behov 
finns.

Planerat underhåll
Under 2021 planerades för en mängd mindre 
underhållsarbeten att utföras. Tyngdpunkten 
låg ekonomiskt på Hovshaga begravningsplats, 
Torparängens begravningsplats, Söraby kyrkogård 
samt nya askgravplatser. Underhållsåtgärder för 
träd- och växtmaterial, konvertering av belysning, 
renovering av kyrkogårdsmurar och kulturgravar. Se 
avsnitt genomfört planerat underhåll 2021 i slutet av 
dokumentet. 
En relativt kraftig prisökning och materialförsening 
noterades under året.

Investeringar
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, 
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god arbetsmiljö samt bästa miljöhänsyn utifrån givna 
förutsättningar.
 Därtill ingår investeringsobjekt såsom besökstoalett 
samt belysning Torparängens begravningsplats. 
 En relativt kraftig prisökning och 
leveransförseningar som i vissa fall hamnar efter 
årsskiftet noteras. Detta gäller fem av årets planerade 
och beställda maskiner som levereras under 2022.

Kremationsverksamhet
Hovshaga krematorium har, sedan ibruktagande 
2000, ökat från ca 550 kremationer årligen till 1259 
kremationer 2021. Krematoriet servar hela Kronoberg 
samt delar av Blekinge, Kalmar, Jönköping och norra 
Skåne. Krematoriet har kontinuerligt servats och 
uppdaterats för att motsvara den höjda volymen 
kremationer med bibehållen säkerhet och god 
driftsekonomi. 
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Genomförda större 
underhållsåtgärder Typ

Nettokostnad 
(tkr)

Torparängens 
begravningsplats Inhägnad 435

Torparängens 
begravningsplats Markberedning - växter 1 617

Torparängens 
begravningsplats Portaler 250

Hovshaga 
begravningsplats Stenmur 1 107

Söraby kyrkogård Ekonomiområde 1 039

Nöbbele kyrkogård Askgravplats 384

Öjaby Kyrkogård Askgravplats 148

Genomförda 
investeringar Typ

Nettokostnad 
(tkr)

Besökstoalett 
Torparängen Byggnad 985

Belysning Torparängen Belysning 1 359

Traktor 
transportavdelningen Maskininvestering 2 000

Åkgräsklippare Sjösås Maskininvestering 200

Arbetsfordon Sjösås Maskininvestering 90

Släpvagn Aneboda Maskininvestering 43

Traktorvagn Öja Maskininvestering 64
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Slutsatser
Kremationsverksamheten uppfyller idag samtliga 
krav gällande driftssäkerhet, säkerhet och funktion 
även under en pandemi. Dock är kapaciteten fullt ut 
nyttjad och sårbarheten vid eventuella driftstopp, p.g.a. 
tekniska eller personella bekymmer är överhängande i 
Växjö eller hos andra krematorier i regionen där behov 
finns att öka kapaciteten ytterligare, 

Maskiner, verkstad och transport
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 m.m. både för 
församlingsverksamheten och för underhåll /
utvecklingen av anläggningarna. Transportavdelningen 
genomför alla förkommande transporter, sophantering, 
sopning av hårdgjorda ytor, interna entreprenader och 
all gravgrävning inom pastoratet.

Mål och verksamhet under året

Hög säkerhet och låga driftskostnader 

Arbetat enligt årligt serviceschema gällande samtliga 
maskiner och fordon.

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.
Lägsta totalkostnad för pastoratet Interna transporter 
och service samordnas.

Minskad miljöpåverkan 

Utbyte av bensin/diesel drivna maskiner till elmaskiner. 
Inköp av batteridrivna gräsröjare och häcksaxar m.m. 
Samtliga dieseldrivna fordon använder HVO 100.

Slutsatser
Kompetensen hos medarbetarna är hög och bred vilket 
medger att mycket arbete/projekt kan ske med egen 
personal. Omställningen till en fossilfri verksamhet 
pågår och utvecklas i takt med att fler tillverkare 
utvecklar maskiner för professionell drift.
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Pandemin Covid – 19 har påvisat att de tidigare 
insatserna med utbyggnad av mottagningssluss 
och kylförvaringsmöjligheter varit avgörande för 
huvudmannens möjligheter att klara en betydande 
högre dödlighet hos befolkningen och med detta högre 
andel kremationer och förvaringstid.
 Anmälan om överskridande av miljötillståndets 
maximala antal kremationer under ett år har 
genomförts i enlighet med den tillfälliga förordningen 
med anledning av Covid-19.
 Krematoriet kommer att behöva nyinvestera i ny 
ugnsteknik och utökat antal kremationsugnar till två 
under preliminärt perioden 2027–2028.

Mål och verksamhet under året

Oberoende av fossila drivmedel 

Konvertering till HVO 100 genomfördes vid årsskiftet 
2021/2022.

Bibehållen ugnskapacitet 

Kontinuerlig injustering och underhåll genomfört.

Nyteknik samt 2 ugnar 

Dialog med tillsynsmyndigheten inledd med mål om 
nytt tillstånd 2023.
 Nytt tillstånd baseras på två nya kremationsugnar 
som klarar framtidens kremationsbehov med bibehållen 
säkerhet och kapacitet för händelser som pandemi eller 
krig.
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Administration och ledning
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 
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.

Mål och verksamhet under året

Aktivt arbete med tillgänglighet och säkerhet 

Renovering av belysning, gångar och serviceplatser 
fortgår.

Fullgöra myndighetsutövningen 

Samtliga medlingsärende och överklagande hanteras 

fortlöpande. Dialog med andra trossamfund sker 
regelbundet. Dialog med begravningsbyråer sker 
regelbundet.

Slutsatser
Förvaltningen arbetar aktivt som huvudman för 
begravningsverksamheten.
 Förvaltningen verkställer myndighetsutövningen 
inom förvaltningsområdet

Serviceverksamhet (gravskötsel)
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 volymer på serviceverksamheten samtidigt 
som en okomplicerad form av gravplats erbjuds 
innevånarna. 
 Vårt mål är att utveckla servicenivån inom 
kostnadsramen för serviceavtalet, samt höja kvaliteten 
på utförda arbeten och skapa en bra arbetsmiljö för 
personalen. Målet är även att utöka valmöjligheterna 
gällande gravskötsel och olika beställningar.

Mål och verksamhet under året

Skötselalternativ

Fortsatt hög flexibilitet gällande omfattning och 
avtalslängd.

Askgravplatser 

Utveckling med fler alternativa anläggningar.

Gemensamma inköp med 3-årsavtal 

Kostnadseffektivitet med genomgående 
konkurrensutsättning av leverantörer. Stora volymer.

Gravrättsutredning 

Kontinuerlig genomgång av gravregister för att 
eliminera gravrätter som inte har innehavare, vilket 
leder till avslut av äldre avtal.

Slutsatser
Förvaltningen arbetar kontinuerligt för att förbättra 
utbudet samt med att rationalisera administrationen av 
gravrätter/skötselavtal och effektivisera inköp m.m.

Personal och kompetensförsörjning
Förvaltningen är idag mitt inne i en fas där ett 
aktivt rekryteringsarbete med fokus på att rekrytera 
personal med rätt utbildning och vilja att företräda 
verksamheten, är av största vikt. Under 2019-2020 
lämnade mer än 15 av personalen för pension.
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Personalomsättningen och sjukfrånvaron har varit 
mycket låg trots rådande pandemi, men kraven på 
kompetens och engagemang ökar kontinuerligt. 
 Förvaltningen deltager i årliga konferenser för 
erfarenhetsutbyte och information om aktuella 
ämnen och uppdatering gällande lagkrav m.m. inom 
begravningsverksamheten. Berörda personalgrupper 
erhåller enligt lagkraven kompetensutbildningar 
för bland annat heta arbeten, röjsåg, motorsåg, 
arbetsplattformar, förarbevis för truck och 
redskapsbärare, traversutbildning, krematorieteknik, 
HLR, brandskydd men även anläggningstekniska 
utbildningar som komposthantering, 
bevattningsanläggningar, perenner etc.. 

Mål och verksamhet under året

Rekrytera goda medarbetare med hög kompetens

Anställning av väl utbildad och/eller med flerårig 
erfarenhet hos medarbetare

Bibehålla hög kompetens hos medarbetarna

Minimalt med utbildningsinsatser under 2021

Följa lagkrav om rätt kompetens och utbildningsintyg 
för att bedriva verksamheten/arbetsmomenten.

Utbildning i heta arbeten, arbetsplattformar mm har  
genomförts. Myndighetskravet med pannskötarcertifi-
ering för personal i krematoriet har inletts under 2021.

Slutsatser
Pandemin Covid -19 har även under 2021 påverkat 
möjligheten till kompetensutveckling. Merparten av 
planerade utbildningar, studiebesök mm har flyttats 
fram.  

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.

Barnkonsekvensanalys
Arbete med att öka tillgängligheten för alla innebär 
även att alla barn skall ges möjligheten att besöka sina 
anhöriga på barns vis. Det innebär att det ska finnas 
redskap för att barn skall kunna sköta en gravplats och 
vattna sin blomma. Samtliga åtgärder ska stimulera 
barns kreativitet och möjlighet att sörja sin anhörig.

Framtid
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.
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Planerat underhåll 2021
Gemensamt för samtliga fastigheter
Utemiljö – möblering -underhåll och kapitalvaror 
Trädbeskärning kyrkogårdar 
Kulturgravar

Tegnérkyrkogården
Trädunderhåll, beskärning och återplantering 
Renovering delar bevattning 
Askgravplats 
Byte växtmaterial planteringar 

Hemmesjö kyrkogård
Utvändig behandling bårhus
Furuby kyrkogård
Tjärning och målning bårhus 

Torparängens kyrkogård
Mark/växtbearbetning befintlig mark, murarbeten, 
portaler, växter, möbler

Tävelsås kyrkogård
Ny port ekonomibyggnaden

Skogslyckans kyrkogård
Byte och komplettering växtmaterial 
Renovering delar bevattning 
Möblering och utsmyckning av kyrkogården

Hovshaga ekonomibyggnad
Byte kortläsare
Hovshaga kyrkogård
Möblering och utsmyckning av kyrkogården 
Flaggstång och bom vid kapellet 
Mur/staket gräns vid begravningsplats 
Renovering delar bevattning 
Projektering renovering infartsbro 
Hovshaga kapell
Ombyggnad handikapptoalett i krematoriet inkl. 
renovering av ytskikt väntrum och kapprum i 
krematoriet
Hovshaga krematorium
Utveckling teknik ugn 
Golvbeläggning korridor i krematoriet 
Ny brandlarmcentral

Öjaby kyrkogård
Projektering och uppstart ny askgravplats 
Öja kyrkogård
Renovera serviceplatser 
Aneboda kyrkogård
Utvändig målning ekonomibyggnad 
Nytt avlopp 
Asa kyrkogård
Materialfack asfaltering 

Gårdsby kyrkogård
Utbyggnad askgravplats 
Konvertering belysningsarmaturer till led 
Renovering minneslund och gång till minneslund inkl. 
kantjärn gångar 
Gårdsby gamla kyrkogård
Konvertering belysningsarmaturer till led 
Söraby kyrkogård ekonomi
Renovering ekonomibyggnad ytskikt och inredning, 
inkl.  utvändig målning ekonomibyggnad 
Tolgs gamla kyrkogård
Renovering kyrkogårdsmur 
Sjösås kyrkogård
Serviceplatser 
Sjösås g:a kyrkogårds ekonomibyggnad
Anslutning kommunalt VA 
Dädesjö kyrkogård
Ängsyta 
Eke kyrkplats
Trädplan 

Östra Torsås kyrkogård
Serviceplatser - renovering av befintliga samt 
nyanläggning  
Nöbbele kyrkogård
Anläggning av askgravplats samt renovering entré i 
norr 



60 Verksamhetsuppföljning 2021 för Växjö pastorat - Medarbetare

Begravningsverksamhet - ekonomi

Nettokostnader (tkr) Budget Redovisat Avvikelse
2021 2021 mot budget

Begravningverksamhet

Verksamhetsgem begravn -48 334 -49 704 1 370

Admin o ledning 253 68 185

Begravningsutskott 406 77 329

Verksamhetsledning 6 883 5 577 1 306
- varav planerat underhåll 5 0 5

Adm begravningsverksamh 445 403 42

Gravs o kg.skötsel 26 497 27 519 -1 022
- varav planerat underhåll 7 579 7 047 532

Begravningstransporter 111 114 -3

Kremationsverksamhet 1 784 1 003 781
- varav planerat underhåll 210 136 74

Garage o verkstad 1 518 1 394 124
- varav planerat underhåll

Maskiner o inventarier 2 580 2 587 -7

Transportverksamhet 2 519 2 500 19

Ekonomibyggnader 3 871 4 248 -377
- varav planerat underhåll 1 630 1 439 191

Kapell 812 1 165 -353
- varav planerat underhåll 380 734 -354

Bårhus 497 389 108
- varav planerat underhåll 293 217 76

Klockstaplar 158 57 101
- varav planerat underhåll 103 0 103

TOTALT 0 -2 603 2 603

Serviceverksamhet - ekonomi

Nettokostnader (tkr) Budget Redovisat Avvikelse
2021 2021 mot budget

Övrig kyrklig verksamhet

Serviceverksamhet 211 164 47

TOTALT 211 164 47

Verksamhetsuppföljning 2021 för Växjö pastorat - Kyrkogårdar och begravningsverksamhet
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Pandemin har på många sätt påverkat både verksamhet 
och medarbetare. En del medarbetare har upplevt att 
arbetsmängden ökat, andra att den varit oförändrad 
eller minskat när verksamhet pausats. Men ett 
annorlunda år har det varit som ställt andra krav 
än vanligt, vilket lett till kreativitet, men också viss 
frustation.

Kompetensförsörjning 
Kompetensförsörjningen är en av våra stora 
utmaningar, att hitta och bibehålla rätt kompetens. 
Totalt antal anställda under året var i snitt 211 
personer, vilket är en liten ökning från förra året då 
medelantalet anställda var 209 personer.  
 Fem medarbetare avslutade sin tjänst med pension 
och sjutton medarbetare slutade på grund av andra 
orsaker. 

Vi hade under 2021 totalt tjugosju utannonserade 
tjänster (förutom säsongs- och sommarjobb). Vi är 
glada att vi har kunnat anställa arton nya medarbetare 
tillsvidare/eller provanställda och två medarbetare 
på längre vikariat. Vi har ytterligare ett antal längre 
visstidsanställningar under året och fyra tjänster 
kommer att annonseras på nytt. För sjätte omgången 
har vi haft tre traineer anställda. En satsning i syfte 
att få ungdomar att göra ett framtida yrkesval inom 
Svenska kyrkan. Höstens större rekrytering var 
tillsättningen av ny domprost som kommer tillträda 1 
april 2022.  
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Medarbetare
Under 2021 har vi påbörjat en chefsutvecklingsinsats 
för våra chefer med hjälp av företaget Kryast. Vårens 
träff hade temat “Hållbart ledarskap” och under hösten 
genomfördes en heldag om att vara chef i Växjö 
pastorat. Individuella intervjuer genomfördes för att 
identifiera gemensamma behov för framtiden.  

Arbetsmiljö/hälsa
Ett förebyggande och systematiskt arbetsmiljöarbete är 
viktigt för att främja hälsa. 
 Friskvårdsbidraget som är en del hälsoarbetet,  
nyttjas av över hälften av våra medarbetare. Vi ger 
också möjligheten till motion på betald arbetstid under 
en timme per vecka och hälsokontroll erbjuds vart 
tredje år, i år för Nordöstra och Nordvästra områdena 
samt kansliet.
 Under våren genomfördes en hälsoutmaning för 
alla medarbetare för att få fokus på hälsa och rörelse, 
sund kost och minska skärmtiden. Som ett led i vidare 
hälsoarbete utsågs under hösten hälsoinspiratörer inom 
arbetslagen med syfte att inspirera sina kollegor till god 
hälsa. 

Verksamhetsuppföljning 2021 för Växjö pastorat - Kyrkogårdar och begravningsverksamhet
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Utbildning i sömn och återhämtning skedde via vår 
företagshälsovård Avonova. 
 Skyddsronder har genomförts och skyddskommittén 
har i år fått in 26 tillbud (31 st 2020) och 12 
rapporterade arbetsskador (9 st 2020). Främst ser 
vi tillbudsanmälningar från Diakonicentrum och 
Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen.  
 Ny likabehandlingsplan har tagits fram. Under året 
genomfördes löneöversyn och lönekartläggning, som 
inte kunde påvisa några osakliga löneskillnader.  
 Sjukfrånvaron för 2021 blev totalt 5,9 % av ordinarie 
arbetstid.  Det är en ökning från 2020 då sjukfrånvaron 
totalt var 4,8 %. När vi tittar på sjukfrånvaron fördelat 
mellan män och kvinnor ser vi att sjukfrånvaron är 
högre för kvinnorna med 5,9 % jämfört med 2,8 % för 
männen. 
 Av den totala sjukfrånvaron var 37,2 % att 
betrakta som längre sjukfrånvaro, 60 dagar eller fler, 
vilket är en ökning från 2020 då den var 26,2%. Vi 
har under året haft ett antal längre sjukskrivningar. 
Ökningen i sjukfrånvaron beror även på en ökad 
korttidsjukfrånvaro till följd av pandemin då vi är noga 
med att stanna hemma vid symptom. Sjukfrånvaron har 
varit som störst i åldersgruppen 50 och äldre. 

Under 2021 har vi i snitt betalat ca 300 löner/arvoden 

per månad, något färre arvoden 
beroende på pandemin. Under 
slutet av året blev det också en hel 
del arbete med att kontera om alla 
anställda i lönesystemet inför bytet 
av ekonomisystem. Förberedelse 
av byte av HR/lönesystem 
kommer att ske under 2022.

Sjukfrånvaro 2021 2020 2019 2018

Total sjukfrånvaro/ord. arb. tid 5,9 % 4,8 % 3,2 % 4,8 %

Kvinnor 7,4 % 6,3 % 3,6 % 5,5 %

Män 3,7 % 2,8 % 2,7 % 4,0 %

- 29 år: 5,5 %  30-49 år: 4,9 %  50 år och äldre: 6,6 %
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Invånare och medlemmar 
Invånarantalet i församlingarna har ökat med +1 127 
personer (+735 personer) sedan förra årsskiftet. 

53 787 personer är medlemmar i någon av Växjö 
pastorats församlingar. Medlemsutvecklingen följer de 
prognoser som finns framtagna över den där prognosen 
för andelen medlemmar är 50 procent år 2030.

Antalet tillhöriga minskade med  578 personer  
( 606 personer), vilket är färre än föregående år.

Under perioden 2017 till 2021 har befolkningen 
ökat med ca 6 500 personer medan antalet 
tillhöriga minskat med ca 2 700 personer. 

Det medför att andelen tillhöriga minskat från 
57,4 till 56,1 procent. Årets minskning i antalet 
medlemmar uppgår till  1,3 procentenheter ( 
1,1 procentenheter). Nedan visas utvecklingen 
i respektive församling. Den procentuella 
minskningen förklaras bl.a. av antalet nya 
medlemmar genom dopet inte motsvarar antalet 
äldre medlemmar som avlidit under året, fler 
utträden samt att en del av befolkningsökningen 
avsåg inflyttning från utlandet.

Foto: Kennerth Kullman/Ikon
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2021 2020
Växjö pastorat 95 891 1) 94 764 1)

varav medlemmar (prel) 53 787 56,1% 54 365 57,4%

Växjö stads- & domkyrko 65 311 64 558
varav medlemmar 33 266 50,9% 33 752 52,3%
Öjaby 5 281 4 907
varav medlemmar 3 634 68,8% 3 485 71,0%
Gårdsby 4 448 4 482
varav medlemmar 3 017 67,8% 3 113 69,5%
Söraby 4 344 4 328
varav medlemmar 2 874 66,2% 2 898 67,0%
Ingelstad 3 816 3 791
varav medlemmar 2 767 72,5% 2 817 74,3%
Lammhult 2 824 2 877
varav medlemmar 1 599 56,6% 1 616 56,2%
Hemmesjö-Furuby 2 395 2 352
varav medlemmar 1 611 67,3% 1 608 68,4%
Sjösås 2 380 2 413
varav medlemmar 1 370 57,6% 1 382 57,3%
Gemla 1 929 1 920
varav medlemmar 1 317 68,3% 1 335 69,5%
Vederslöv 1 008 1 007
varav medlemmar 784 77,8% 796 79,0%
Tävelsås 990 974
varav medlemmar 668 67,5% 662 68,0%
Kalvsvik 556 552
varav medlemmar 441 79,3% 451 81,7%
Dädesjö 609 603
varav medlemmar 439 72,1% 450 74,6%

1) I Växjö kommun bor ytterligare 104 (95) personer (på kommunen skrivna )

Årlig förändring av 2021 2020 2019 2018 2017

antal invånare 1 127 735 1 561 1 497 1 562
antal tillhöriga -578 -606 -325 -578 -621
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Finansiell analys

Verksamhetsuppföljning 2021 för Växjö pastorat - Finansiell analys

Resultatnivå och eget kapital
Årets resultat uppgår till 17,3 mkr (15,8 mkr), vilket är 
högre än 2020 års resultat. I tabellen nedan finns Växjö 
pastorats resultatutveckling inklusive värdesäkring av 
det egna kapitalet sedan 2017.

Årets resultat innebär också att värdesäkringen av det 
egna kapitalet överstiger inflationen.

Kyrkofullmäktige fastställde pastoratets mål för det egna 
kapitalets storlek under 2020 till 305 mkr i enlighet med 
bestämmelser i kyrkoordningens 47 kapitel. Pastoratets 
egna kapital uppgår vid 2020 års utgång till 384,8 mkr 
(367,5).

Överskott mot budgeten
Budgeterat resultat efter kyrkofullmäktiges beslut om 
kompletteringsbudget i maj 2021 uppgick till +0,1 mkr 
(+0,4). Det redovisade resultatet innebär således en 
positiv budgetavvikelse på +17,2 mkr (+15,4).

Som framgår i tabellen är avvikelserna mot budgeten 
fördelade på olika poster inom budgeten:

• Församlingsverksamheten uppvisar ett överskott 
på totalt +7,6 mkr (+10,0 mkr). Verksamheten har 
fortsatt varit kraftigt påverkad av pandemin och de 
restriktioner som har följt av den. Det har inneburit 
att all planerad verksamhet inte alltid kunnat 
genomföras. Ekonomiskt har effekten blivit ett stort 
överskott mot budget. 

• Domprost med kansli uppvisar ett överskott mot 
budget om +0,7 mkr (+1,5).

• Förfogandemedel för fullmäktige och kyrkoråd har 
inte behövts utnyttjas fullt ut, framförallt beror det 
på att lönerörelsen genererade lägre lönejusteringar 
än budgeterat. Totalt överskott för förfogandemedel 
uppgår till +3,1 mkr (+2,1 mkr).

2021 2020 2019 2018 2017

Årets resultat (mkr) 17,3 15,8 9,5 10,8 7,5

Värdesäkring EK (%) 4,7 4,5 2,8 3,2 2,3

Avvikelse mot budget (mkr) 2021 2020

Pastoratsgemensam verksamhet 1,6 2,8
Centrum väst 1,1 1,3
Centrum öst 0,5 0,7
Domkyrkoenheten 0,6 1,0
Sydväst 1,8 1,8
Sydöst 1,0 0,7
Nordväst 0,1 0,5
Nordöst 0,9 1,2

Summa församlingsverksamhet 7,6 10,0
Domprost med kansli 0,7 1,5
Fastighetsförvaltning -0,1 0,1
Serviceverksamhet 0,1 -0,1

Ej nyttjade förfogandemedel 3,1 2,1
Tillfälliga intäkter o kostnader 0,4 -1,2
Övrigt 0,4 2,9
Finansnetto, inkl avkastn prästlönetillg 5,1 0,1

TOTALT 17,3 15,4

Foto:Pixabay
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• Finansnettot genererar ett stort överskott 
mot budget 2021. Framförallt beror det på 
realisationsresultat till följd av verkställande av de 
placeringsförändringar som beslutats i kyrkorådet. 
Totalt +5,1 mkr bättre än budget (+0,1 mkr).

2021är ett år som starkt präglats av pandemins 
effekter. Det förklarar i mycket stor utsträckning 
överskottet mot budget. På sikt är naturligtvis viktigt 
att inte uppvisa underskott mot budgeten, men alltför 
stora överskott mot budgeten är inte heller enbart 
positivt. Bl.a. försämras budgetens funktion som 
planeringsinstrument inför framtiden. 

Begravningsverksamheten
Begravningsverksamhetens årsresultat uppgår till +2,6 
mkr (+2,2 mkr), vilket innebär att det ackumulerade 
utgående resultatet uppgår till +4,8 mkr (+7,8 mkr).

Sedan 2017 är det enhetlig begravningsavgift 
för samtliga kyrkliga huvudmän som gäller. För 
att fastställa den rapporterar enheterna sina 
nettokostnader för begravningsverksamheten. 
Begravningsverksamhetens nettokostnader är således 
begravningsverksamhetens totala kostnader minus 
Övriga intäkter och Ränteintäkter. Budgeterade 
nettokostnader för 2021 uppgick till 53,0 mkr. Utfallet 
för begravningsverksamhetens nettokostnad 2021 blev 
51,9 mkr. Det ackumulerade överskottet uppgår till 4,8 
mkr. 

Investeringsnivån 6,0 mkr
Årets nettoinvesteringar i materiella 
anläggningstillgångar uppgår till 6,0 mkr (4,7 mkr). 
Pastoratet har sedan bildandet haft en mycket hög 
investeringsnivå. Det beror inte minst på byggandet 
av Domkyrkocentrum. De senaste fem åren har 
investeringsvolymen varit väsentligt lägre.

Av årets nettoinvesteringar har 1,1 mkr (2,0 mkr) 
investerats i församlingsverksamheten och 4,9 mkr  
(2,7 mkr) i begravningsverksamheten. 

Investeringarna under 2021 består av:
• maskininvesteringar på kyrkogårdssidan, 2,5 mkr
• förråd/toalett vid Torparängens begravningsplats 

har slutförts, totalt 1,4 mkr, varav 1,0 mkr under 
2021

• Påbörjat installation av belysning på Torparängens 
begravningsplats, 1,4 mkr, beräknas slutföras 2022

• Påbörjat arbetet med nytt tak till Söraby kyrka, 
nettoutgift om 0,3 mkr, beräknas slutföras under 
2022

• inventarier och maskiner till 
församlingsverksamheten, 0,8 mkr

Självfinansieringsgraden är 527 %, vilket innebär 
att 2021 års investeringar har finansierats med årets 
löpande verksamhet (resultat + avskrivningar). 

Under 2021 har avskrivningarnas andel av intäkterna 
minskat med 0,1 % till 7,0 %. Avskrivningarna bör 
på sikt inte öka sin andel av intäkterna eftersom det 
minskar utrymmet för verksamheten. Ett fortsatt 
fokus på detta mått är av stor vikt vid framtida 
investeringsbedömningar.

2022 års investeringsbudget uppgår till ca 5,4 mkr. 
Nuvarande plan för investeringarna uppgår till ca 7,5 
för respektive år 2023 och 2024.

Fortsatt god långsiktig finansiell 
styrka
Soliditeten uppgår till 84,9 % (84,8 %), vilket är en 
minskning jämfört med föregående år. Nivån måste 
betraktas som god.

Likvida medel
De likvida medlen uppgick vid årsskiftet till 113,4 mkr 
(133,3 mkr), vilket innebär en minskning med -19,9 
mkr (-3,3 mkr) jämfört med föregående år. 

Begravningsverksamhet (mkr) 2021 2020 2019 2018 2017

Nettokostnad 51,9 50,8 50,1 48,4 45,0

Ackumulerat resultat 4,8 7,8 8,4 10,0 8,2

Resultat 2,6 2,2 5,6 2,8 5,4

Nyckeltal investeringar 2021 2020 2019 2018 2017

Nettoinvesteringar (mkr) 6,0 4,7 5,2 7,5 4,1

Självfinasieringsgrad (%) 527 628 455 344 567

Avskrivn/intäkter (%) 7,0 7,1 7,0 7,4 8,1

2021 2020 2019 2018 2017

Likvida medel (mkr) 113,4 133,3 136,5 121,4 92,7

Likviditet (%) 258 311 288 241 254

Verksamhetsuppföljning 2021 för Växjö pastorat - Finansiell analys

2021 2020 2019 2018 2017

Soliditet (%) 84,9 84,8 82,7 82,0 82,8



66 Verksamhetsuppföljning 2021 för Växjö pastorat - Finansiell analys

De finansiella anläggningstillgångarna har ett långsiktigt 
syfte att nå en bättre värdetillväxt än en vanlig 
bankplacering. Vid placeringar tillämpas av fullmäktige 
fastställt reglemente. 

Finansnetto
Finansnettot, d.v.s. resultat från finansiella 
investeringar, uppgår till +6,8 mkr (+2,3 mkr). 

I tabellen framgår de bakomliggande orsakerna till 
finansnettot. 

Villkorade bidrag
Ackumulerade ej använda bidrag (tidigare benämning 
ändamålsbestämda medel) uppgår till 9,7 mkr (9,2 mkr).

Årlig prövning ska göras huruvida villkoret är uppfyllt. 

Förvaltade stiftelser
Vid årets slut fanns 25 (26) stiftelser som förvaltas av 
pastoratet, vilket innebär en stiftelse har avvecklats 
under året. Det totala utgående egna kapitalet uppgick 
till ca 12 mkr (12 mkr). Ytterligare åtta stiftelser har 
avvecklingsbeslut från Länsstyrelsen.

Verksamhetsuppföljning 2021 för Växjö pastorat - Finansiell analys

Kassaflödet från den löpande verksamheten (resultat + 
avskr m.m.) uppgår till 18,8 mkr (31,0 mkr). 6,0 mkr 
(4,7 mkr) har använts till investeringar i materiella 
anläggningstillgångar, och -45,4 mkr netto ( 17,7 mkr) 
har minskat de likvida medel efter försäljningar och 
anskaffning av finansiella anläggningstillgångar. Detta 
sammantaget resulterar i ett kassaflöde på +15,1 mkr ( 
3,3 mkr).

Likviditeten visar att omsättningstillgångarna vid årets 
slut utgör 258 % (311 %) av de kortfristiga skulderna.

Finansiella investeringar 
Anskaffningsvärdet för pastoratets långsiktiga 
finansiella placeringar uppgick vid årsskiftet till 107,3 
mkr (58,4 mkr):

Årets nyinvesteringar uppgår till 68,1 mkr (24,1 mkr), 
varav 67,6 mkr (23,8 mkr) avser nya placeringar och 
0,5 mkr (0,3 mkr) återinvesterad utdelning. Under året 
har pastoratet avyttrat finansiella anläggningstillgångar 
motsvarande 19,1 mkr.

Som framgår av tabellen uppgår det totala 
marknadsvärdet till 124,6 mkr (65,9 mkr).

Under 2021 har pastoratet slutfört arbetet med 
att anpassa sina innehav till det reglemente för 
medelsförvaltning samt den placeringspolicy som 
beslutades under 2020.

Under året har följande placeringsförändringar 
genomförts:
• köp av obligationer, 22,1 mkr
• köp av andel SEB Ethos Global, 9,6 mkr
• köp av Swedbank Robur Transition Global Mega 

12,5 mkr
• köp av Swedbank Robur Global Impact, 6,0 mkr
• sälj av tidigare innehav i Swedbank Robur Talenten 

Aktiefond Mega, Ethica Global samt Räntefond 
KortPlus, försäljningslikvid om totalt 8,3 mkr

per 2021-12-31 (mkr)
Ansk. 
värde

Bokf. 
värde

Markn. 
värde

Aktier 36,8 36,8 41,4
Obligationer 29,8 29,6 29,6
Kammarkollegiets fondförv. 10,0 10,0 17,9
Aktiefonder 30,1 30,1 35,1
Räntefonder - - -
Ideella placering 0,6 0,6 0,6
Summa 107,3 107,1 124,6

(mkr) 2021 2020 2019

Rearesultat 3,5 0,6 0,6
Optionsnetto o utdelning 2,9 1,3 1,8
Nedskrivning -0,1 -0,1 1,9
Räntenetto 0,5 0,5 1,1
Finansnetto 6,8 2,3 5,4
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RESULTATRÄKNING (tkr) Redovisat Budget Redovisat Avvikelse
2020 2021 2021 mot budg

Verksamhetens intäkter
Kyrkoavgift 129 103 127 598 127 598 0
Begravningsavgift 50 827 52 980 51 898 -1 082
Ekonomisk utjämning -5 407 -4 912 -4 912 0
Utdelning från prästlönetillgångar 3 859 4 303 3 859 -444
Erhållna gåvor 285 235 153 -82
Erhållna bidrag 10 912 6 380 7 767 1 387
Nettoomsättning 10 730 12 950 14 439 1 489
Övriga verksamhetsintäkter 916 800 1 231 431
Summa verksamhetens intäkter 201 225 200 334 202 033 1 699

Verksamhetens kostnader
Externa kostnader -63 400 -66 047 -62 246 3 801
Personalkostnader -109 948 -121 070 -114 539 6 531
Av- och nedskrivning av matriella anl.tillgångar -14 348 -14 837 -14 184 653
Övriga verksamhetskostnader -28 -1 071 -1 071
Summa verksamhetens kostnader -187 724 -201 954 -192 040 9 914

Verksamhetens resultat 13 501 -1 620 9 993 11 613

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från finansiella anläggningstillgångar 1 737 1 100 6 871 5 771
Övriga ränteintäkter och liknande poster 1 276 820 411 -409
Räntekostnader och liknande resultatposter -755 -200 -1 199
Summa resultat från finansiella investeringar 2 258 1 720 7 281 5 561

Resultat efter finansiella poster 15 759 100 17 274 17 174

Skatt på näringsverksamhet -4 0 -1 -1

ÅRETS RESULTAT 15 755 100 17 273 17 173

Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys med tillhörande noter, se Växjö pastorats
årsreodvisning.
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VERKSAMHETSNYCKELTAL Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall
Växjö pastorat 2017 2018 2019 2020 2021

Gudstjänst & kyrkliga handlingar
Antal huvudgudstjänster 979 955 957 789 814
Antal deltagare huvudgudstj 50 458 47 037 46 405 18 577 22 790
Deltagare per huvudgudstj 52 49 48 24 28

Antal övr gudstjänster 2 303 2 025 2 317 2 268 2 371
Antal deltagare övr gudstj 66 070 67 570 68 298 26 694 29 079
Deltagare/övr gudstjänst 29 33 29 12 12

Antal gudstjänster vid kyrklig handling 1 086 1 109 1 090 1 061 1 085
Antal deltagare gudstj kyrklig handling 48 629 50 327 50 624 29 052 29 251
Deltagare/gudstj kyrkl handling 45 45 46 27 27

Antal döpta 496 464 530 405 502
Antal vigslar 201 190 145 83 90
Antal begravningar 599 570 551 601 589

Antal aktiva inträden 82 78 59 53 95
Antal aktiva utträden 841 605 530 475 633

Antal barn- & ungdomskörer 35 36 32 38 27
Antal korister, barn- & ungdomskörer 597 522 493 437 425
Antal övriga körer 28 31 27 28 19
Antal korister, övriga körer 773 727 637 600 489

Konfirmandverksamhet
Antal konfirmerade 428 385 329 356 363

Barn- & ungdomsverksamhet
Antal barn 0-6 år i regelbunden verks. 492 178 322 205 412
Antal barn 7-12 år i regelbunden verks. 661 295 169 174 67
Antal barngrupper, regelbunden verks. 48 38 24 17 11
Antal ungdomar 13-19 år i regelb verks. 121 60 94 59 29
Antal ungdomar 20-25 år i regelb verks. 34 4 5 11 3
Antal ungdomsgrupper, regelbunden verks. 9 7 7 10 2
Antal besök barn öppen barnverks. 15 106 16 837 17 250 5 156 6 525
Antal besök ungdomar öppen ungdomsvht 1 270 330 391 510 1 460

Antal genomförda skolbesök o dyl 120 90 146 164 88

Vuxenverksamhet & diakonal gruppverksamhet
Antal grupper regelbunden gruppverks. 80 173 70 41 26
Antal deltagare regelbunden gruppverks. 702 2 180 729 425 553
Antal tillfällen öppen verksamhet 667 628 812 509 611
Antal deltagare öppen verksamhet 16 790 17 144 21 459 19 562 22 229

Övrig diakonal verksamhet
Hembesök, antal besökta personer 730 725 1 278 1 087 786
Råd, bistånd, stöd, antal kontaktillfällen 1 857 1 833 2 145 6 414 5 338

Mission
Antal visningar av kyrkan 148 122 176 38 46
Externa föredrag o dyl, antal tillfällen 33 31 54 0 0

Övr församlingsverksamhet
Antal tillfällen internt 3 576 3 933 4 598 1 168 1 278
Antal gäster internt 59 418 65 902 74 067 16 417 21 427
Antal tillfällen uthyrning externt 1 228 1 493 1 786 548 539
Antal gäster uthyrning externt 35 711 38 727 47 178 13 904 16 478

Verksamhetsuppföljning 2021 för Växjö pastorat - Nyckeltal

2021 2021 2021 2021
V-ö s- & dk H-sjö/F-by Vederslöv Kalvsvik

263 35 16 15
10 568 1 095 229 599

40 31 14 40

1 740 57 17 12
18 558 1 363 201 154

11 24 12 13

557 52 18 11
14 239 1 506 397 323

26 29 22 29

269 23 10 7
51 5 2 0

372 10 10 2

71 1 1 4
445 14 15 4

6 0 0 0
86 0 0 0

8 1 0 0
258 23 0 0

228 8 3 2

340 57 0 0
18 0 0 0

4 1 0 0
29 0 0 0

3 0 0 0
2 0 0 0

3 197 193 34 0
393 0 0 0

17 0 0 0

12 1 0 0
404 10 0 0
390 6 9 7

18 638 78 145 75

152 20 17 10
4 881 0 70 103

40 0 0 0
0 0 0 0

973 43 18 6
18 084 542 149 89

279 22 4 2
10 491 543 94 76
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2021 2021 2021 2021
Tävelsås Ingelstad Öjaby Gemla

14 51 71 58
287 1 275 1 537 1 008

21 25 22 17

11 88 42 49
156 1 299 1 027 1 383

14 15 24 28

15 31 115 31
389 886 3 160 848

26 29 27 27

7 25 46 11
2 4 11 0
1 37 30 14

1 5 2 0
3 22 21 15

0 5 5 1
0 73 110 12
0 3 2 1
0 63 40 14

6 30 27 6

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

42 435 993 202
0 7 0 0

1 18 0 0

0 1 4 1
0 7 51 10
4 18 68 0

46 181 1 336 0

10 60 4 125
147 46 10 10

0 0 0 0
0 0 0 0

3 24 90 5
35 270 813 289

1 12 97 21
20 251 2 655 551

2021 2021 2021 2021 2021
Lammhult Söraby Gårdsby Sjösås Dädesjö

60 73 55 59 44
1 449 1 500 1 524 1 057 662

24 21 28 18 15

54 137 137 23 4
887 2 461 996 394 200

16 18 7 17 50

63 71 55 52 14
1 970 1 939 1 753 1 446 395

31 27 32 28 28

14 34 36 15 5
1 6 5 2 1

24 33 22 29 5

2 2 4 1 1
21 27 38 7 1

0 4 4 1 1
0 43 84 6 11
1 1 1 0 1

20 24 32 0 15

7 12 23 8 3

15 0 0 0 0
30 0 11 0 8

3 0 1 0 2
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

305 603 305 216 0
2 165 0 893 0

4 0 0 43 5

1 2 3 0 1
14 12 35 0 10

0 65 41 2 1
0 720 921 67 22

85 203 22 42 36
13 21 17 12 8

0 1 0 4 1
0 0 0 0 0

30 40 25 13 8
181 316 444 158 57

0 42 15 31 13
0 427 392 705 273

Verksamhetsuppföljning 2021 för Växjö pastorat - Nyckeltal

2021 2021 2021 2021
V-ö s- & dk H-sjö/F-by Vederslöv Kalvsvik

263 35 16 15
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40 31 14 40

1 740 57 17 12
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26 29 22 29
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372 10 10 2

71 1 1 4
445 14 15 4

6 0 0 0
86 0 0 0

8 1 0 0
258 23 0 0

228 8 3 2

340 57 0 0
18 0 0 0

4 1 0 0
29 0 0 0

3 0 0 0
2 0 0 0

3 197 193 34 0
393 0 0 0

17 0 0 0

12 1 0 0
404 10 0 0
390 6 9 7

18 638 78 145 75

152 20 17 10
4 881 0 70 103

40 0 0 0
0 0 0 0

973 43 18 6
18 084 542 149 89

279 22 4 2
10 491 543 94 76
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Svenska kyrkan Växjö
Box 307, 351 05 Växjö, tel 0470-70 48 00
www.svenskakyrkan.se/vaxjo

Vår organisation

Sydöstra
Ingelstad

Växjö Domkyrkoenhet
Växjö Domkyrka, 

domkyrkocentrum

Centrum väst
Maria, Johannes 

& Västrabo

Centrum öst
Skogslyckan, Högstorp 

Hemmesjö-Furuby

Nordöstra
Söraby, Gårdsby, 
Sjösås, Dädesjö

Diakonicentrum

Pastoratets kansli

Nordvästra
Öjaby, Gemla, 

Lammhult

Sydvästra
Teleborg 

Tävelsås, Vederslöv, Kalvsvik

Universitetskyrkan

Familjerådgivning

Sjukhuskyrkan

Domprost Thomas Wärfman

Kyrkorådet
14+1 ledamöter, 7 ersättare

Kyrkofullmäktige
41 ledamöter, 21 ersättare

1 3   x   F  ö  r  s  a  m  l  i  n  g  s  r  å  d 

Växjö pastorat
Organisationsskiss
2022-04-25

Kyrkogårds-
och fastighets-
förvaltningen

Begravningsutskott , 4+1

Arbetsutskott, 6+1


