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januari

NYINVIGNING av
CAFÉ KORSNINGEN
i Bergsjöns kyrka.
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februari
UPPSKATTAD SKIDRESA
arrangeras av Mariakyrkan
i Hammarkullen och
Hyresgästföreningen.

mars
Figurerna som alltid är uppställda i
Angereds kyrka hade PÅSKTEMA
”När de fick höra att Jesus var
på väg bröt de palmkvistarna av
träden, lade dem på vägen”
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Bild från en familjesöndag i Utby kyrka. Dagen började i kyrkskolan med
pyssel, sång och samtal. Temat var
”Ansvaret är vårt” och vi pratade om
att ta hand om naturen och varandra.
Dagen avslutades med mässa i kyrkan.

2019 i backspegeln
När detta skrivs i slutet av mars
2020, känns 2019 märkligt avlägset.
Coronaviruset har på ett par veckor
helt förändrat vardagslivet, fortfarande vet vi så lite om hur det kommer
att utvecklas och det vilar en ångest
över vårt samhälle.
Ändå ska jag försöka formulera några rader om 2019. I Nylöse pastorat har mycket av församlingslivet och
den grundläggande uppgiften fortsatt
att fungera väl med gudstjänster och
många goda möten med människor.
Under året har en Församlingsinstruktion (FIN) för Nylöse pastorat arbetats
fram, vilket betyder att det har samtalats i kyrkoråd, församlingsråd, distriktsråd, personalgrupper och ledningsgrupp om hur vi vill vara kyrka i
just vår omvärld, och i inledningen till
FIN står det nu:
Vi vill vara en kyrka som är:
• angelägen och modig
• öppen och lyhörd för
Gud och vår samtid
• vänd mot Guds framtid
i hopp och förväntan
Utifrån dessa visionsord,
i en verklighet som framöver kommer
att betyda mindre ekonomiska resurser, arbetar vi med att prioritera så att
resurserna används till det allra mest
väsentliga.

april

UNGA LEDARE TILL ESTLAND.
Som tack till alla ungdomar som
har ställt upp och gjort en stor
skillnad i konfirmandernas liv
arrangeras en resa till Estland.

maj
UNGDOMSGRUPP från
BERGSJÖN deltar i mässa under
GOTLANDS KYRKVECKA.

Som ett led i detta arbete fattade kyrkorådet i december 2019 beslut om att inleda en församlingsindelningsutredning i avsikt att hitta en
optimal organisation. Under året har vi
också arbetat fram och antagit en diakonipastoral och en miljöpolicy, båda
på sitt sätt uttryck för visionen i FIN.
Utifrån dessa ledord
arbetar vi vidare, i tron på:
• Gud Skaparen, som
kallar oss att leva i gemenskap 		
och dela varandras bördor
• Gud Försonaren som verkar för 		
människans och hela skapelsens
återupprättelse
• Gud Gränsöverskridaren,
som genom sin Ande
är ständigt närvarande.
Därför vågar vi hoppas på en
framtid där mycket nytt kan växa
fram, någonstans på andra sidan
denna märkliga Coronatid.

MARIA OTTENSTEN
KYRKOHERDE NYLÖSE PASTORAT

maj
STEGTÄVLING i hela pastoratet.
Vaktmästare Tomas gick Vättern och
Vänern runt samt Göteborg-Stockholm
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NYLÖSE PASTORAT
Nylöse pastorat består av fyra församlingar: Nylöse, Kortedala, Bergsjön och Angered.
Pastoratet omfattar en geografiskt stor yta från Bergum till Gamlestaden. Här finns både
landsbygd, småsamhällen, villaområden och industriområden likaväl som förort och ren
storstadsbebyggelse. Ett område med stor religiös och kulturell mångfald, där församlingarnas uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.
Pastoratets funktion är att genom kyrkoråd och kyrkoherde hålla samman och leda den
grundläggande verksamheten i församlingar och distrikt. De minskade ekonomiska resurserna under kommande år gör att samordningen mellan pastoratets olika delar blir allt
viktigare. Genom en effektiv och ändamålsenlig organisation och förvaltning,
ska utförandet av den grundläggande uppgiften underlättas.

Jag har den stora förmånen att från mitten av oktober
2019 vara kyrkorådets ordförande i Nylöse pastorat.
Nu går vi in i ett nytt
decennium, 2020-talet. Det
är naturligtvis så att det innebär nya utmaningar för vårt
pastorat. Vart är vi på väg?
Hur ska vi göra för att inte gå
med ekonomiskt underskott?
Ja, det är frågor vi alla kämpar med, och nu särskilt efter utbrottet av coronaviruset. Men...nu ser vi såsom i en
spegel, och då får vi göra det
som vi tror är rätt.
En stor glädje är att det i
vårt pastorat finns många
nyanlända som kommer till
våra kyrkor. De känner igen
sig i vår liturgi, och känner
samhörighet med kyrkan.
Där har vi en stor uppgift i att,
på något sätt, bidra till integrationen i vårt pastorat
och i Sverige.

En stor utmaning är att vi
har ett ökat antal människor
som inte är medlemmar i
Svenska kyrkan. Det är fler
utträden än inträden. Hur ska
vi vända det?
Ett område där kyrkorådet
har tillsatt en utredning gäller församlingsgränserna. Ska
församlingarna bli större och
färre, eller mindre och fler?
Eller ska vi behålla de nuvarande församlingsgränserna? Vad är bäst för framtiden
i vårt pastorat och våra församlingar? Det blir en spännande process att följa.
Som ni ser finns det glädjeämnen och utmaningar. Som
ordförande är jag stolt över
vår största tillgång: vår personal. Med Guds ledning ska vi
tillsammans rusta Nylöse
pastorat för framtiden.
DENNIS SCHANTZ
ORDFÖRANDE KYRKORÅDET

juni
Flera medarbetare springer och går
BLODOMLOPPET i Slottsskogen.
Ett initiativ från de nyligen utsedda
hälsoinspiratörerna.
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juli

Två BIKUPOR som ägs och
sköts av en granne ställs
upp vid Gunnareds kyrka.
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ILLUSTRATION: HELENA DEMANDER

Nya utmaningar i en ny tid
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1. Nylöse kyrka
2. Utby kyrka
3. Allhelgonakyrkan i Kortedala
4. Bergsjöns kyrka
5. Hjällbo kyrka
6. Mariakyrkan i Hammarkullen
7. Gunnareds kyrka
8. Angereds kyrka
9. Bergums kyrka

augusti

HJÄLLBO KYRKA:
STENLÄGGNING på gården
mellan husen blir klar.

Mariakyrkan i
Hammarkullen är
en samarbetskyrka
mellan Angereds
församling och
Betlehemskyrkan
i Göteborg.
SAMARBETSKYRKA:

augusti

Kortedala församling är
först ut med att pröva
BOKNING av DOP på
WEBBEN.
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Såhär fördelades pengarna
Kostnader/verksamhet
Totala kostnader minus kyrkoavgiftsnettot.

21% Administration, styrning,
ledning, kommunikation

59%
Gudstjänst
Undervisning
Diakoni
Mission

urio
iL te k sa:

20% Fastighet

41 721
Varav fördelat såhär:

personer deltog i
pastoratets gudstjänster
under året

19% Diakoni

26% Gudstjänster
och kyrkliga handlingar

3% Mission

20% Undervisning

4/dag

31% Verksamhetsgemensamt

FOTO: ALEX GIACOMINI/IKON

Om varje
konfirmand

hoppar en meter skulle de hamna
över tornet på Göteborgs Domkyrka.

Under 2019 firades fyra gudstjänster
per dag i pastoratets kyrkor.

310
liter

välsignat vatten
användes i pastoratets
dopgudstjänster
under året

Tillsammans har alla korister i pastoratet
övat i 1,3 år under året.

21,6%

104 379

medlemmar

september

Nylöse församling deltar på
GAMLESTADSGALEJET
– ett lokalt evenemang
med loppis, dans, musik
och lokala verksamheter
i Gamlestaden.

oktober

En ELCYKEL köps in i Nylöse
församling. Vaktmästare
Johanna är först
upp på sadeln!

1,3 års
körövning

november

Personalen i Allhelgonakyrkan
sprider värme när de DELAR UT
LJUS på hållplatserna i Kortedala.

invånare

december

Allhelgonakyrkan i Kortedala
avbildas av solcellskonsult i form
av ett PEPPARKAKSHUS.
Resultatet blev både
vackert och gott!
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GUDSTJÄNST
I våra olika församlingar och distrikt finns ett rikt och varierat gudstjänstliv, där människor
samlas till gudstjänst för att möta Gud och varandra och få kraft att leva. Även om det lokala
sammanhanget ska prägla gudstjänsten gäller samtidigt att vi tillsammans är starkare än var
och en för sig. Vi har mycket att vinna på att lära av varandra och samverka i uppdraget som
kyrka, pastorat och församlingar. Det är viktigt att grundläggande uppgiften främjas i hela
pastoratet. Genom att erbjuda stöd, meningsfull gemenskap och gudstjänstliv vill vi vara med
och påverka barns och ungas livssituation.
STATISTIK

					 2018
Antal gudstjänster					
1480
Antal deltagande i gudstjänst					 44 023
Antal döpta (personer skrivna i pastoratet)				
155
Antal vigselgudstjänster (personer skrivna i pastoratet)			
64
Antal deltagare i dop, vigslar, begravningar och konfirmationer			 10 485

2019
1436
41 721
140
55
10 169

I flera av våra kyrkor firar också andra församlingar sin gudstjänst. Det är olika ortodoxa
kyrkor som hyr lokaler, och i Mariakyrkan i Hammarkullen bedrivs verksamheten
tillsammans med Equmeniakyrkan. Dessa församlingar är inte bara ”hyresgäster” utan våra
kristna bröder och systrar, och därför vill vi också fördjupa de relationerna. I oktober 2019
firade den Armenisk ortodoxa kyrkan som normalt sett firar gudstjänst i Hjällbo på lördagar gemensam gudstjänst med Hjällbo distrikt. Vi firade mässa med två stationer,
en ortodox och en svenskkyrklig, och i gudstjänsten blandades armenisk kyrkosång med
psalmer av Per Harling. Detta var verkligen en glädjedag!
MARIA OTTENSTEN, KYRKOHERDE

FOTO: HJÄLLBO KYRKA

Ekumenisk gudstjänst

Från vänster: Emanuel Furbacken,
Fr. Stepanos Hovhannisyan,
Maria Ottensten
och Krikour Koldajan

Varför finns kyrkan på äldreboenden?
I pastoratet finns många äldreboenden som kyrkan regelbundet besöker och firar gudstjänst,
mässa och har gemenskapsträffar. Genom att fira gudstjänst på
äldreboendena är vi kyrka i hela
församlingen. Många av de äldre
är ensamma och kan inte på egen
hand ta sig till en kyrka så då får
kyrkan komma till dem. På en del
av boendena har vi ideella som är
engagerade i en besöksgrupp. De
besöker de äldre och hjälper dem
att ta sig till gudstjänsten när det
är tid. Det är ett fint uppdrag att få
vara med i besöksgruppen. Många
vittnar om att det är givande att
få besöka och hjälpa det äldre. Det
kan också vara fantastiskt att få
6
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höra berättelserna från de som levt
ett långt liv. Mycket visdom finns
på våra äldreboenden. Oftast har vi
andakt och sjunger välkända psalmer. Musiken kan öppna våra sinnen på ett sätt som de många orden inte alltid klarar av. Välkända
böner som Fader vår och välsignelsen är också viktiga att få höra, de
kan skapa trygghet och en hemkänsla. Att få fira gudstjänst på våra
äldreboenden ser vi som en värdefull och självklar del i uppdraget att
vara kyrka här och nu och just för
mig i Angered församling.
ANNETTE JOHANSSON
DISTRIKTSPRÄST
GUNNAREDS KYRKA

FOTO: TOBIAS OLOFSSON

Varje vecka hålls det normalt andakter på äldreboenden i Nylöse pastorat. Här håller Bengt Elias andakt
på Fjällbopark i Utby.
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Dagen då Alba döptes i Allhelgonakyrkan blev precis så som föräldrarna hoppats på - en dag då Alba
stod i centrum.

ALBAS DOP
Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en del i Guds stora familj – den världsvida kyrkan.
Barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas. Du behöver inte prestera något, tro på rätt sätt
eller förstå allting. Tvärtom – dopet är en gåva som bara är att ta emot. Den som döps blir i och
med dopet medlem i Svenska kyrkan och får ta emot nattvarden. När ett barn döps uttrycker
föräldrarna en vilja att barnet döps till den kristna tron och att barnet ska få vara en del av den
kristna gemenskapen. Här får vi höra hur Joel och Agnes tänkte kring dopet av sin dotter Alba.

”Åt mig har getts all makt
i himlen och på jorden. Gå
därför ut och gör alla folk till
lärjungar: döp dem i Faderns
och Sonens och den heliga
Andens namn och lär dem
att hålla alla de bud jag har
gett er. Och jag är med er alla
dagar till tidens slut.”
MATT.28:18-20

Efter att vi fick vår dotter Alba
började vi prata om dop och hur vi
skulle göra. Vi landande i att vi ville döpa henne i Allhelgonakyrkan i Kortedala, vilken är vår kyrka. Vi bor nära
den, är med i verksamheten och jag
arbetar dessutom i kyrkan, berättar
Joel Hjort, pappa till Alba.
Inför dopet var det viktigt för oss att
göra det familjärt och trevligt.
Vi ville hålla det enkelt och samtidigt
festligt! Vår önskan var en högtid där
Alba skulle vara i fokus.
Joel kommer ifrån en familj där
många i släkten arbetar inom Svenska kyrkan, så vi valde att fråga farbror
och faster om de kunde tänka sig att
vara präst och musiker på dopgudstjänsten, säger Albas mamma
Agnes Rosenqvist.

Vi bad några nära vänner att vara
dopvittnen/faddrar, och de tackade
glatt ja. De är några som vi tänker kan
vara sköna förebilder för barnen när de
växer upp.
Efter dopgudstjänsten höll vi party
för Alba med tårtor och pyssel för alla
barn som kom och delade denna festliga dag med oss. Det blev en
väldigt lyckad tillställning, ler Joel
och Agnes.
Dopet, och också kyrkans gemenskap i stort, tänker vi att Alba
kommer bära med sig genom hela
livet. Mycket genom de verksamheter
inom Svenska kyrkan som hon
redan nu är delaktig i, avslutar Joel.
ERIKA EMANUEL
n

GUDSTJÄNST
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UNDERVISNING
Den kristna tron bärs av berättelser. I Gamla och Nya testamentet läser vi om människors
liv och hur de relaterar till Gud och varandra. I evangelierna möter vi Jesus Kristus,
som kyrkan tror är både Gud och människa, och i berättelserna om hans och vännernas liv
anar vi ett gott mönster för livet. Alla dessa berättelser lever vidare därför att en
generation har överlämnat dem till nästa. I söndagsskola, barngrupper, konfirmandarbete,
samtals-, bibelstudiegrupper och gudstjänster sker detta fortfarande som en av kyrkans
grundläggande uppgifter. Mycket (men långt ifrån allt) av det som är undervisning rör barn
och unga, som är ett av de prioriterade områdena i Verksamhetsramen för 2019.
STATISTIK

								2017
Antal konfirmerade 						51
Unga konfirmandledare						13
Deltagare i bibelgrupper och samtalsgrupper om kristen tro 		
52
Deltagare i retreater och pilgrimsvandringar				
15
Antal frivilliga ledare i barn- och ungdomsverksamhet		
50
Besök av vuxna i Öppna förskolan					
2058
Antal besök i öppet barn- och ungdomsarbete		
6592

2018
52
19
40
75
21
2588
8219

2019
50
42
67
88
59
902
10 437

FOTO: JOHANNES FRANDSEN /IKON

Barnens kör - Glädjen med rörelser
Många anser att sången är en naturlig del av barns lek.
Om barn som leker ihop också sjunger tillsammans kan det
bli en kör.
– Det är väldigt roligt att ha barnkör, att arbeta med barn
och att sjunga med barn, säger kyrkomusiker Elise
Edström. Elise är kyrkomusiker i Bergums kyrka och
församlingshem sedan 2003 och har sedan dess haft barnkörer i Bergum. Hon berättar om arbetet:
– Det handlar om att inspirera varandra, både om att ge
och att få. Jag får många idéer av barnen och de ger ofta
mycket glädje tillbaka. Man skrattar tillsammans i musik och
sång med rörelser.
Barnen lär sig alla texter utantill och då är det lättare att
lära sig dem ihop med rörelser. Det ger uttryck för orden.
Ibland hittar barnen på rörelserna tillsammans med Elise.
Körerna har utvecklats i takt med att barnen som började
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i barnkören har vuxit. För de yngsta barnen har kören
utvecklats till att bli något för dem, deras både äldre och
yngre syskon samt även för föräldrar - en familjekör, helt
enkelt.
Körerna är alltid med på gudstjänster med små och stora. Det brukar vara uppskattat av barnen men också av församlingen.
Elise berättar vidare:
– Kören gynnar en sprallig glädje som kräver tålamod och
i det får man göra så gott man kan. Sällan står barnen rakt
upp och ner och bara sjunger! Då är det jättebra med rörelser. Till detta använder vi en del instrument. Vi spelar och
sjunger och övar oss på att känna rytm och takt. De äldre barnen får öva sig att sjunga i stämmor. Det ger en ökad
känsla för musik, rytm och i det kroppskännedom.
Även orden, det vi sjunger om.
ERIKA EMANUEL
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Fri musikundervisning
Kyrkomusiker Fredrik Söderberg har ett antal elever som övar olika instrument
vilket ger församlingen mycket på olika sätt.
I Angereds kyrka är musiken en
viktig och berikande del av gudstjänsten. Musikverksamheten i
kyrkan vill ge människor möjlighet
att uttrycka sin tro med toner och
ord, i gemenskap med andra i kör och
musikgrupper, men också individuellt
som i den fria musikundervisningen.
– Det är en förmån att få ta del
av den fria musikundervisningen. Jag
har fått en möjlighet att utveckla en
dröm sedan många år. Nybliven pensionär efter ett fantastiskt yrkesliv
och med en önskan om att fortsatt
få lära något nytt varje dag. Det är
en dröm jag närt sedan barnsben att

få spela kyrkorgel. Mitt mål var, och
är, att kunna spela på gudstjänster,
mässor och förrättningar, säger
Margaretha Löfving som är en av
kantorn Fredrik Söderbergs elever.
Fredrik menar att musikundervisningen har utvecklats genom åren
som han har arbetat i församlingen:
– Det är flera elever i olika åldrar
som har lärt sig spela olika instrument
och som verkligen kan bidra till
musiken i gudstjänsterna. Det är
otroligt roligt att se varje person
utvecklas inom musiken.
Margaretha tycker att lektionerna
ger stor spelglädje och att hon lär sig

något nytt efter varje övningstillfälle. Det svåraste med att spela orgel är
att samordna händer och fötter. Det
är också utmanande att ge den kyrkliga förrättningen den musikaliska karaktär vad gäller val av musik som är
rätt och som stämmer med eventuella önskemål. Att hitta det riktiga, sanna uttrycket i varje situation.
– Allt kräver mycken övning för att
tillfredsställelsen ska inställa sig efter
varje spelning, avslutar Margaretha.
ERIKA EMANUEL

UNDERVISNING

9

Nylöse pastorat
252004-8931

FOTON: ANNSOFIE OLSSON

Sjung språket!
Att använda sig av sång och musik i språkinlärning har musikpedagogerna Andreas Andersson och
Jan Mattsson lång erfarenhet av. Genom att koppla sångvänliga melodier till ord startas en inlärningsprocess som slår det mesta. De arbetar med metoden Sjung språket i Bergsjöns kyrka och har
även släppt en bok på ämnet med förhoppningen att fler ska upptäcka vinningen med metoden.
Andreas Andersson är musikpedagog i Bergsjöns församling.
Sedan 2003 har han arbetat med
sång och musik i språkinlärning. Det
började med arbete inom dåvarande
Introduktionsskolan som riktade sig till
nyanlända svenskar. Under flera år har
nu Andreas, och Bergsjöns församling,
– tillsammans med Räddningsmissionen – arbetat utifrån en metod som
kallas ”Sjung språket”, där sång och
musik används som effektiva hjälpmedel i språkinlärning. När vi sjunger språket bygger det på tanken och
metodiken att musiken hjälper till i inlärandet.
– Vi får väldigt mycket gratis genom musiken, säger Andreas och fortsätter: Metodiken bygger på att melodin hjälper till att komma ihåg det
man lär sig. Då tränas också många
andra saker, som till exempel uttal och
stavelser samt rytmen i språket. När
man sjunger språket används alltså ytterligare ett sätt att lära sig språk. På
så sätt är det också ett väldigt bra
komplement till övrig undervisning eller annan inlärning, till exempel SFI.
Varför används metoden?
Metoden har visat sig vara ett väldigt bra sätt att lära sig svenska på.
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I musiken finns rytmen, melodin och
lusten. Vi har tidigt upptäckt att genom att koppla sångvänliga melodier
till viktiga ord startas en inlärningsprocess som slår det mesta, berättar Andreas vidare.
Hur arbetar man med metoden i
Bergsjöns kyrka?
– I dagsläget har vi med metodiken
i vår SFI-undervisning som drivs av
Helsjöns Folkhögskola, säger Andreas.
Han har lektioner med de eleverna en
dag i veckan. Församlingen har även
ett språkcafé som bygger på sång och
musik. Där arbetar Andreas tillsammans med Jan Mattsson, musikpedagog i Bergsjöns kyrka och Rosa Huset, musiker/kompositör och pastor i
Ekumeniakyrkan.
Arbetet består av sånger och texter
utifrån olika teman som sedan diskuteras i smågrupper. En av metoderna
som ofta används är så kallad härmsång. Det betyder att deltagarna härmar det ledarna sjunger om för att lära
sig. Just den typen av sång är också ett inslag som ofta återkommer i
gudstjänsterna i Bergsjöns kyrka, särskilt i gudstjänsten Världens Mässa.
Det finns många som inte behärskar
svenska språket i Bergsjön, men de får

tack vare denna metod en god möjlighet att delta i gudstjänstsången.
Många sånger har vuxit fram genom
årens arbete. Flera gånger har verken
mynnat fram ur önskemål från ledare
och pedagoger som leder grupper där
språkinlärning är i fokus. Nu finns flera
av dem samlade i boken ”Sjung språket
– ledarhandledningen”. Materialet som
Andreas Andersson och Jan Mattsson
skrivit riktar sig främst till dem som
leder verksamheter såsom språkcaféer
eller SFI-undervisning. Förhoppningen
är att fler ska få upptäcka vinningen
med att använda sångvänliga melodier som stöd i språkinlärning. I arbetet
med boken har Annika Beckung, pensionerad SFI-lärare och ansvarig för
språkcaféet i Bergsjöns kyrka också
varit delaktig genom att ta fram grunden för hur progressionen i språkinlärning kan se ut.
ÅSA WESTERSTAD

Är du nyfiken att veta mer om
arbetet med Sjung språket?
Besök hemsidan sjungspraket.se.
Där och på Spotify, finns även 55
sjung-språket-sånger att lyssna på.
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252004-8931

DIAKONI
Diakoni är omsorg om medmänniskan, grundad i Kristi kärlek och uttryckt i närvaro och
handling. Det är ett uppdrag som bärs av alla gemensamt i våra församlingar och det handlar om att synliggöra Guds omsorg om varje människa och skapelsen. Det diakonala arbetet
är ett av de prioriterade områdena enligt verksamhetsramen 2019, och det diakonala
perspektivet finns i hög grad i arbetet i Nylöse pastorat. Diakonin är en utsträckt hand till
den som lider nöd, men ger också röst åt den som utsätts och protesterar mot orättvisor och strukturer som cementerar olika former av utsatthet. Tillsammans med andra goda
krafter verkar diakonin för människovärde och rättvisa i olika sammanhang, som till exempel ENVIS-arbetet, Tillsammansverksamheten, Läxhjälpen och Öppen kyrka.
STATISTIK

							
						2017		
2018		
2019
Antal besökta personer i hemmet eller på sjukhus
732		
839		
508
Antal hushåll som fått ekonomiskt bidrag		
738		
468		
356
Antal kontakttillfällen				21 300		22 200		21 186
Utbetalade medel					
860 500
810 000
431 656
Frivilliga medarbetare i diakonalt arbete		
140		
202		
185

JOHANNES FRANDSEN /IKON

Diakonipastoralen berättar hur det
diakonala arbetet bör prioriteras
Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan
och skapelsen och kal�las ibland för kyrkans
sociala arbete. Diakoni
som verksamhetsområde är ett av kyrkans fyra
ben och den ska vara riktad och inkluderande för
alla som vistas i församlingen. För att tydliggöra och prioritera kyrkans
diakonala arbete i förhållande till omgivningens behov och tillgängliga resurser har Nylöse
pastorat arbetat fram en
så kallad diakonipastoral.
Det är en processmetod
som omfattar fem steg och
utgår från ett material ut-

vecklat av Svenska kyrkan
på nationell nivå. I arbetet
med pastoralen undersöks
omvärlden och man tittar
på den kontext man befinner sig i. Hur ser behoven
ut? Vilka diakonala insatser
bör man satsa på?
Varför en
diakonipastoral?
– Det är viktigt att ha en
gemensam syn på diakoni och på det diakonala arbetet, så att arbetet blir
någorlunda lika över hela
pastoratet. Självklart kan
det finnas lokala skillnader, men den övergripande
synen bör vara densamma, säger Hanna Näver-

brant, diakon i Mariakyrkan i Hammarkullen.
Hon är en av de fyra
diakoner som under 20182019 har arbetat med att
ta fram pastoralen.
– Det började med att vi
gick en kurs på Göteborgs
stift om att framställa en
diakonipastoral. Vi arbetade sedan utifrån det vi lärt
oss och tog fram vår unika
diakonipastoral. Den har nu
presenterats för alla diakoner, för ledningsgruppen
och antagits av pastoratets
kyrkoråd, berättar Hanna
vidare.
– Pastoralen ska vara
ett levande dokument som
uppdateras varje år, det är

viktigt att den justeras när
behoven förändras. Utifrån
pastoralen har vi utarbetat
riktlinjer om hur vi ska arbeta praktiskt med diakoni
i Nylöse pastorat, fortsätter Hanna och avslutar:
– Diakoni är en av
Svenska kyrkans grunduppgifter, diakonipastoralen fördjupar det som står
i församlingsinstruktionen
om diakoni. Hur vi ser på
diakoni, hur bibeln ser på
diakoni. Hur vårt samhälle ser ut, vilka utmaningar
som finns och hur det diakonala arbetet kan möta
dessa utmaningar.

ÅSA WESTERSTAD

DIAKONI
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MISSION
Den grundläggande uppgiften är en med fyra aspekter: gudstjänst, undervisning, diakoni
och mission. Vi ser inte detta som olika uppgifter, utan just som aspekter, där vi tar vår
utgångspunkt i aspekten mission. Mission betyder sändning och vi är här för att vara delaktiga i Guds mission. Den tar sig uttryck i gudstjänst, undervisning och diakoni. Guds mission
är att ”människor skall komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas
och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas”. (Kyrkoordningen, andra avd. inledning)

FOTON: EMANUEL FURBACKEN

Det interreligiösa arbetet i Angereds församling innefattar bl.a. den mycket omtyckta gemenskapande bussresan varje år.

Interreligiöst arbete:
En viktig del av kyrkans verksamhet
Att vara kyrka i Sverige i dag, och
särskilt här i Nylöse pastorat, är att
leva och arbeta i ett mångreligiöst
samhälle. Här möts människor av olika tro och att vi samarbetar är avgörande för vår förmåga att leva tillsammans. Interreligiösa frågor och
sammanhang är inte ett specialintresse för några få, utan ett av vår
tids viktigaste område. Ärkebiskop
Antje Jackelen uttrycker det så här i
boken ”Utmaningsdriven Undervisning - Hur kan kyrkan dela tro och liv
idag” av Jacob Wiren:
”Att engagera sig i interreligiöst
arbete är inte längre ett frivilligt valt
särintresse, inte heller en hobbyverksamhet som kyrkorna lika gärna kan klara sig utan. Nej, det är en
del av vår kärnverksamhet som kyrkor.” Respekt, dialog och öppenhet
är tre viktiga ledord i det interreligiösa arbetet.
I Angereds församling arbetar
Emanuel Furbacken med inriktning
mot ekumenik och interreligiös dialog. Emanuel berättar om det inter-
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religiösa arbetet som bedrivs i Angereds församling:
– Det sker genom lokala kontakter med församlingar från andra trossamfund och i Hammarkullen och
Hjällbo är det ett samarbete som har
pågått i många år. Mariakyrkan har
haft återkommande kontakter med
Angereds Moské, med den Shiamuslimska församlingen i Hammarkullen
och den Sikhiska Gurdwaran i Hammarkullen. I Hjällbo har man också
långvariga kontakter med flera muslimska grupper. I Gunnilse har man
under 2019 haft ett musikprojekt
tillsammans med den arabiska förskolan. Vi deltar också aktivt i Angereds Interreligiösa Råd Tro&Respekt.
Under flera år har Angereds församling tillsammans med Angereds
Moské även anordnat en gemenskapande bussresa, som varit välbesökt
och där har många goda kontakter
skapats.
Emanuel har också stötta arbetet
med att bilda det Interreligiösa
Rådet i Angered: Tro&Respekt där

Frida Dryselius Mulec är vice ordförande och där Kim Bredefeldt och
Maria Ottensten också funnits med
i dialogarbetet.
Emanuel poängterar att religioner inte kan mötas, det kan bara
människor göra. Möten mellan
människor som tillhör olika religiösa traditioner kan kallas interreligiösa
möten, interreligiös dialog eller religionsdialog. Dialogen behöver inte
begränsas till talade ord, den kan
också ha olika konstnärliga uttryck,
handla om interreligiös samverkan
eller praktisk handling.
– Den vanligaste formen av interreligiös dialog kallas ibland ”livets
dialog” och handlar om möten i vardagen, i de liv vi lever. Livets dialog
vid kaffebordet, på busshållplatsen,
i klassrummet, på sjukhuset. I det
gemensamma firandet av högtider,
i delad glädje och sorg. I det arbetet
kan vi alla vara med, avslutar
Emanuel.
ÅSA WESTERSTAD
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MILJÖPOLICY
SOM MISSION
I oktober 2019 blev miljö- och hållbarhetspolicyn för pastoratet
färdig och antagen av fullmäktige. Syftet var att formulera hur pastoratet
vill hantera och arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor.
FOTON: JERKER LARSSON

Miljöhus i Utby

Under 2019 har miljöarbetet i
Nylöse pastorat fått en nystart
genom att en miljögrupp har satts
ihop. Syftet med gruppen är att
lyfta miljöfrågan samt verka för att
den ska få en större tyngd i hela
organisationen. Gruppen kommer
att ta fram en plan, mål, jobba med
implementering och planera för
utbildningsinsatser.
Under 2019 har en kartläggning
av pastoratets miljöpåverkan gjorts.
Bland annat genom ett beräkningsverktyg (CEMAsys) som beräknar
en organisations koldioxidutsläpp.
Det är viktigt att kunna mäta för
att veta var förändringsfokus
bör ligga.
Slutsatsen utifrån kartläggningen
är att pastoratets största utsläpp
kommer från vår fjärrvärmeanvänd-

ning samt tjänsteresor i privata bilar.
Vi har kommit långt med avfall och
el. Vi sorterar våra sopor och köper
endast förnyelsebar el, utöver den
som produceras i det vindkraftverk
vi är delägare i. Vindkraftverket står
för ca 20% av pastoratets årsförbrukning. Arbetspendlingen är inte
medräknad, den står indirekt för en
stor del av pastoratets CO2utsläpp.
Kyrkans största påverkansmöjlighet ligger i det opinionsbildande
arbetet genom att uppmuntra och
påverka medarbetare och besökare.

IDA NORSTEN,
FASTIGHETSANSVARIG

Under 2019 byggdes och invigdes
detta miljöhus vid Utby församlingshem. Därmed kan pastoratet
sortera flera sorters avfall vid
alla våra församlingshem.

2%
Avfall

Nylöse pastorats
CO2-utsläpp
Nylöse pastorats CO2-utsläpp
uppgick 2019 till 128 ton
koldioxidekvivalenter.
Inköp av livsmedel och andra varor
är inte med, inte heller personalens
pendling till och från jobbet.

2%
Resor
i pastoratets bilar

5%
El

3%
Tjänsteresor med flyg
23 personer till Visby: Gotlands kyrkvecka
37%
Tjänsteresor
privata bilar

52%
Fjärrvärme

MISSION

13

Nylöse pastorat
252004-8931

FÖRTROENDEVALD
Svenska kyrkan som organisation vilar på en demokratisk grund. Pastoratets styrande organ, kyrkofullmäktige, väljs direkt av kyrkans medlemmar
vid kyrkoval för fyraåriga mandatperioder. Kyrkofullmäktige sammanträder minst två gånger per år. Kyrkorådet är pastoratets verkställande organ
(styrelse) som ansvarar för den löpande verksamheten och förvaltningen.
Kyrkorådet har ett arbetsutskott som
förbereder ärenden till kyrkorådet
tillsammans med ett personalutskott

KYRKORÅDET

som ansvarar för beredning av arbetsmiljö och personalfrågor. Kyrkorådet
sammanträder nio gånger per år.
I respektive församling inom pastoratet finns ett församlingsråd vars
huvudsakliga uppgifter rör gudstjänstlivet och församlingens kristna gemenskap. I Angereds församling finns även distriktsråd som verkar
som stöd och beredningsorgan åt församlingsrådet i dess uppdrag. Samarbetskyrkan Mariakyrkan har en delvis
egen organisation

KYRKOFULLMÄKTIGE

50

Hur länge har
du varit kyrkvärd? Jag har
varit kyrkvärd
i 49 år i Utby
kyrka.
Varför är du
kyrkvärd? Jag
är född i ett aktivt kristet hem. När en kyrkvärd
slutade fick jag frågan och
tackade ja. Jag trivs med
uppgifterna.
Vad ger det dig att vara
kyrkvärd? Det är mycket uppskattat. Sedan lång
tid tillbaka ordnar vi med
kyrkkaffe och nästan alla
som varit i kyrkan kommer.
Vi får träffas och prata och
det blir en god gemenskap.
För en tid sedan satt jag
och en präst och pratade i
två timmar.
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FÖRTROENDEVALD

Procent (%)

Procent (%)

40
30

10

Fördelning män/kvinnor
kyrkofullmäktige

Vad gör du som kyrkvärd? Jag är på plats
och välkomnar de
som kommer till
gudstjänsten.
Det är uppskattat –
särskilt av dem som
inte kommer så ofta.
Ser vi någon som är
ny, som vi inte känner igen,
försöker vi ta kontakt och
hälsa. Framme i kyrkan hälsar vi välkomna till gudstjänsten och om det är
något extra som ska meddelas gör vi det och bjuder in till kaffe. Vi hanterar kollektupptagningen
och som det är nu vill prästen ofta ha hjälp med nattvarden. Tyvärr är det svårt
att engagera nya kyrkvärdar. Många är rädda för att
binda upp sig.

0

40
30
20

20

Att vara kyrkvärd
HEJ, ARNOLD HOGMALM!

Fördelning kvinnor/män
kyrkoråd
60

55%

Antal ledamöter och
ersättare i kyrkofullmäktige

72%

60
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14

Antal ledamöter och
ersättare i kyrkorådet

10
30-39
år

40-49
år

50-59
år

> 60 år

0

Åldersfördelning
kyrkofullmäktige

HEJ, KYOUNG IM PARK (JOY)!

Hur länge har du varit
kyrkvärd? Jag har varit
kyrkvärd i snart ett år.
Varför är du kyrkvärd?
Min granne som är också
kyrkvärd ville att jag skulle bli det. Innan jag kom till
Svenska kyrkan lånade vi
ett rum på Smyrnakyrkan
med vår pastor, men kyrkan upplöstes när pastorn
åkte tillbaka till sitt hemland. Jag blev nyfiken på
att vara kyrkvärd när jag
började i Svenska kyrkan för
de läste bibeltexter och verkade vara mycket kunniga.
Vad ger det dig att vara
kyrkvärd? Jag vill behålla min tro och fördjupa mig
om kristendomen genom
att vara kyrkvärd. Sedan
jag började som kyrkvärd
har jag lärt mig en hel del
om Svenska kyrkans traditioner: Vad de olika färgerna på prästens kläder betyder och hur det är att ta

30-39
år

40-49
år

50-59
år

>60 år

Åldersfördelning
kyrkorådet

nattvard.
Dessutom har
jag lärt
känna en
hel del människor som söker sig till kyrkan. Jag känner mig hemma, upplever
tillhörighet och glädje över
att kunna medverka under
gudstjänsterna. Tron växer
inte själv utan man måste
söka den genom att vara
närmare Gud, tycker jag.
Vad gör du som kyrkvärd? Jag delar ut psalmböcker och hälsar då på
besökarna i kyrkan, läser
dagens bön och bibeltexter, tänder ljus för tacksägelse, samlar in och räknar kollekten och ibland är
jag med och hjälper till vid
nattvard. Till sist välkomnar
jag gäster till kaffestunden
efter gudstjänsten.

Nylöse pastorat
252004-8931

SVENSKA KYRKAN
SOM ARBETSGIVARE

68%
Fördelning anställda
kvinnor/män

Hej Erik Wagnborg, administrativ chef

Hur ser rekryteringsläget ut
för pastoratet?
– Det är fortsatt svårt att rekrytera på vigda tjänster. Vi får räkna med
att tjänster står obesatta ett tag varje gång en medarbetare lämnar, vilket

gör att vi i skrivande stund har
två obesatta tjänster. Andelen i
vigningstjänst över 55 år är hos
oss högre än de nationella snitten: 56% för präster och 55% för
diakoner hos oss, jämfört med
41% och 53%. Det utgör såklart
en stor strategisk utmaning gällande kompetensförsörjning. Med
många äldre i tjänst är återväxten en stor fråga. Gällande präster kommer det just nu ut 5-7
präster i stiftet per år vilket är för
lite för att täcka de vakanser som
finns. Detta bidrar också till en lö-

nehöjning bland de som byter jobb
med följd att de som stannar i sina
tjänster halkar efter lönemässigt.

Vad mer har hänt 2019
på personalområdet?
– Under 2019 lanserade vi ett
nytt intranät som bland annat
fungerar som personalhandbok
och där man kan läsa om vad
som gäller med avseende på
arbetsrätt och avtal, semester,
sjukskrivningar och annat.

Mål för arbetsmiljöarbetet

Sjukfrånvaro i pastoratet

Den partssammansatta arbetsmiljökommittén har
som ett av sina mål för arbetsmiljöarbetet att mäta
och följa upp sjukfrånvaron, på lång eller kort sikt.
Ett annat mått är organisationens personalomsättning där fem personer började en tillsvidareanställning och tio tillsvidareanställda slutade under 2019.
Detta innebär att vissa tjänster inte kunde ersättas med fasta anställda, vilket gäller vigningstjänst
och förskoleverksamhet. För tillsvidareanställda var
omsättningssiffran 11,9% (antal avgångar/genomsnittligt antal tillsvidareanställda), varje anställd jobbar i snitt 8,4 år.
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FRÅGOR I URVAL 		

2018

2019

Procentuell sjukfrånvaro		

6,18 %

6,12 %

Procentuell sjukfrånvaro kvinnor		

7,58 %

8,2 %

Procentuell sjukfrånvaro män		

3,42 %

1,92 %

59,20 %

57,31 %

Andel långtidssjukfrånvaro av total sjukfrånvaro

(Långtidsfrånvaro definieras som period över 60 dagar.)

Procentuell sjukfrånvaro 30-49		

7,39 %

6,84 %

Procentuell sjukfrånvaro 50+		

4,79 %

4,67 %

Gruppen under 30 år är för liten att mäta.
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Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
I Nylöse pastorat (252004-8931) samverkar följande
församlingar:
Angereds församling (252204-7891)
Bergsjöns församling (252001-5146)
Kortedala församling (252001-4909)
Nylöse församling (252001-4891)
Pastoratet utgör en kyrklig samfällighet enligt lag om Svenska
kyrkan och kyrkoordningen för Svenska kyrkan. Pastoratet
ansvarar för ekonomisk utjämning, resurshushållning och
service. Begravningsverksamheten enligt begravningslagen
inom pastoratets område ansvarar Begravningssamfälligheten i
Göteborg för (252004-9020).
Församlingarnas grundläggande uppgift är ”att fira gudstjänst,
bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är
att människor ska komma till tro, en kristen gemenskap skapas
och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas.” Varje församling har ansvar för den kyrkliga verksamheten
för alla som vistas i församlingen.
Pastoratet driver i Angereds församling förskola på två platser,
i Gunnared och i Hammarkullen i Mariakyrkan. Totalt här finns
51 barn inskrivna, 19 i Gunnared och 32 i Hammarkullen i
Mariakyrkan. Mariakyrkan konstaterades under sommaren
2018 vara mögeldrabbad och förskoleverksamheten har därför
sedan början av 2019 bedrivits i anpassade paviljonger i nära
anslutning till Mariakyrkan. Pastoratet har sitt säte i Göteborgs
kommun.
Pastoratet är bildat 2018-01-01 efter beslut i Göteborgs
stiftsstyrelse. Bildandet föregicks under 2016 och 2017 av
arbete dels med att bygga den nya organisationen och dels
avveckla den samfällighet pastoratet tidigare var del av.
I pastoratets årsredovisning anges belopp i tusentals kronor
(tkr) om inget annat anges.
Den kyrkliga indelningen
Pastoratet har som pastoralt område det övergripande lokala
ansvaret för att församlingarna fullgör sin grundläggande
uppgift och
• har det ekonomiska ansvaret för alla församlingens uppgifter
• ska anställa och avlöna den personal som behövs
• anskaffar och underhåller den egendom som behövs
• får lämna bidrag till internationell diakoni och mission
• får bedriva näringsverksamhet om den har naturlig anknytning till den grundläggande uppgiften

Organisation
Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ och
sammanträder minst två gånger per år. Kyrkorådet är pastoratets verkställande organ (styrelse) som ansvarar för den löpande verksamheten och förvaltningen. Kyrkorådet har utsett ett
arbetsutskott som förbereder kyrkorådets sammanträde och
ärenden till kyrkorådet tillsammans med ett personalutskott
som ansvarar för arbetsmiljö och personalfrågor. Kyrkorådet

sammanträder nio gånger per år. I respektive församling inom
pastoratet finns ett församlingsråd vars huvudsakliga uppgifter
avser gudstjänstlivet och församlingens kristna gemenskap.
Utöver gällande lagstiftning och förordningar etc tillämpar pastoratet inomkyrkliga regelverk och dokument såsom kyrkoordningen (KO), Svenska kyrkans bestämmelser (SvKB) och KRED.
Pastoratet arbetar med en församlingsinstruktion och kommer
anta en sådan under våren 2020. Arbete med församlingsindelning och med en lokalförsörjningsplan är inlett. Inom
personalområdet tillämpar pastoratet Svenska kyrkans kollektivavtal. 2019 antog pastoratet en miljö- och hållbarhetspolicy,
diakonipastoral, reglemente för valnämnd och reglemente för
hantering av gåvor.
De nio pastorala enheterna som bildades från Göteborgs
kyrkliga samfällighet kom under avvecklingen av samfälligheten
överens om att reglera delar av det gemensamma diakonala
arbete som bedrevs i samfälligheten i avtal. Avtalet löper på tre
år (2018-2020) och innehåller verksamheten Sverige-finska,
Teckenspråkiga verksamheten, Sjukhuskyrkan, kyrkan i kriminalvården och arbetet för människor med funktionsvariation i
Annedal. Dock är avtal 2020-2021 redan underskrivet inför
en större revidering av avtalsmodellen framåt.
Vidare har pastoret avsatt pengar under 2020 för organisationer som stöddes av samfälligheten men där inte gemensamt
avtal skrivits mellan de nio enheterna och aktuella organisationer. Det är Kyrkans familjerådgivning, Kyrkans SOS (tidigare
Kyrkans jourtjänst) och Göteborgs kyrkliga stadsmission. Dessa
beslut är ettåriga.

Främjande av ändamål
Verksamhetsinformation
I pastoratet finns ett fortsatt fokus på kärnverksamheten, församlingsvården och omsorgen om våra medlemmar. Det finns,
enligt beslut i av kyrkofullmäktige fastslagen verksamhetsram,
ett särskilt fokus på barn-, konfirmand- och ungdomsarbete,
den diakonala verksamheten och samverkan inom pastoratet
och med andra aktörer.
Ändamålet främjas genom att det i pastoratets samtliga församlingar firas gudstjänst minst en gång i veckan. Därutöver
bedrivs ett stort antal aktiviteter exempelvis olika typer av
diakonala mötesplatser, konfirmandundervisning, barn- och
ungdomsgrupper, leva vidaregrupper, besöksverksamhet och
själavårdssamtal, för att uppfylla den grundläggande uppgiften.
Det diakonala perspektivet möts särskilt.
Vid förnyad genomgång av inrapporterad statistik har
justeringar gjorts i 2018 års siffror.

Nyckeltal

2019

2018

Gudstjänstdeltagare
41 721
Deltagare kyrkliga handlingar
10 169
Kommunikanter
17 841
Döpta
140
Konfirmationer
50
Begravningsgudstjänster
132
Vigselgudstjänster
21
Aktiva inträden		26
Aktiva utträden
260

44 023
10 485
17 797
155
52
148
19
34
282
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Forts. nyckeltal
FASTA GRUPPER
Deltagare i barn- och
ungdomsverksamhet
- varav körmedlemmar
Deltagare i vuxenverksamhet
- varav körmedlemmar

2019
428
122
338
177

ÖPPEN VERKSAMHET
Besökare i barnoch ungdomsverksamhet
13 430
Besökare i vuxenverksamhet
35 130
Enskilda personer som besökts i
den diakonala verksamheten
508

2018
373
115
431
247

11 521
32 652
839

Årets resultat efter finansiella poster uppgår till -1 929 tkr
jämfört med budgeterade -3 544 tkr, budgetavvikelsen
uppgår till 1 615 tkr.
Kyrkoavgift och Ekonomisk utjämning blev 800 tkr högre än
förväntat. Även kommunala bidrag gällande förskolorna blev
högre än budgeterat då det togs in fler barn i förskolorna. Dock
har pastoratet under 2019 haft extra kostnader för förskolan
Pärlan där oförväntade kostnader gällande hyra och installation
i provisoriska lokaler uppstod p.g.a. mögelskador i de gamla
lokalerna.
Pastoratet har fått högre ersättning, främst lönebidrag, för
personal än vad som var beräknat. Stora fastighetsprojekt som
uppfyller K3-reglerna för aktivering har bokats som pågående
projekt istället för att hanteras som kostnader som det var
budgeterat för. Även värdepapperen har gett högre utdelning
än beräknat. Totalt på intäktssidan blev resultatet 4,6 milj kr
bättre men kostnaderna blev 3,3 milj kr högre.

Målsatt kapital
Pastoratets mål för det egna kapitalets storlek har fastställts
till 110 000 tkr. Eget kapital, efter årets negativa resultat,
överstiger fastställt målkapital med 21 006 tkr.

Flerårsöversikt

Kyrkoavgift exkl. stiftsavg., %
Medelantalet anställda

0,81
84

EKONOMISK REDOVISNING

110 000
132 936
92,2
-2,50
143,6

2018

23 430
22,4
0,81
86

•Kyrkoavgift (%) - Anges i procent av den kommunalt beskattningsbara
inkomsten.
- Ränteintänkter
•Varav slutavräkning- För förklaring, se redovisningsprinciper
•Personalkostnader/verksamhetsintäkter (%) - Uppgiften beräknas som
resultaträkningens personalkostnader dividerat med resultaträkningens summa
verksamhetens intäkter.
•Av- och nedskrivningar/verksamhetens intäkter (%) - Uppgiften beräknas
som resultaträkningens av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar dividerat med resultaträkningens summa verksamhetens intäkter.
•Soliditet (%) - Uppgiften beräknas som utgående eget kapital dividerat med
balansomslutningen (totala tillgångar i balansräkningen).
•Värdesäkring av eget kapital (%) - Uppgiften beräknas som årets resultat
dividerat med ingående eget kapital.
•Likviditet (%) - Uppgiften beräknas som utgående omsättningstillgångar
dividerat med kortfristiga skulder.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Pastoratet lämnade hyresrelationen med Betlehemskyrkan
gällande förskolan med anledning av de tidigare beskrivna fuktproblemen, för att istället förhyra förskolepaviljong på parkeringsplatsen i anslutning till Mariakyrkan. Detta medförde stora
initialkostnader, och högre månadskostnader än befintligt avtal.
Vid målningsarbete på fasader och fönster på Bergsjöns kyrka
uppmärksammades större skador på fönsterpartierna. Skadorna har åtgärdats med tillkommande kostnader. Arbetet är ännu
inte slutfört, och redovisas som pågående arbete för att delvis
aktiveras under 2020.

Finansiella instrument
Pastoratets riktlinjer för kapitalförvaltningen regleras i ett av
interimistiska kyrkofullmäktige, indelningsdelegerade, fastställd
policy för finansförvaltning 2017-11-22 och ett placeringsreglemente fastställt av kyrkorådet 2018-03-26. Reglementet innehåller bland annat etiska kriterier för placeringsval,
avkastningsmål samt regler för portföljsammansättning. Vid
utgången av 2019 hade pastoratets långfristiga värdepappersinnehav ett marknadsvärde om 46 930 tkr. Pastoratet gör
regelbundet en översyn av sina riktlinjer för finansiella
instrument.

Resultat (tkr)*		
Verksamhetens intäkter
71 082
70 793 Framtida utveckling
Verksamhetens resultat
-3 691
-3 762
Kyrkoavgift
Resultat från finansiella
			
investeringar
1 762
357
42 609		
Årets resultat
-1929
-3 405 Plan 2022
Kyrkoavgift exkl.
Plan 2021
42 312
stiftsavgift, (tkr)
42 292
42 891
- varav slutavräkning, (tkr)
1 136
1 837 Beslutad för 2020 41 834
Personalkostnader/
42 292
verksamhetens intäkter, %
68,0
68,0 Utfall 2019
Av- och nedskrivningar/
Förändring mellan
-1
verksamhetens intäkter, %
5,0
5,0 2019 & 2020 (%)
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2018

Definitioner

Resultat och ställning

2019
Allmänna förutsättningar		
Tillhöriga per den 31 december
antal
22 581
andel av invånarna %
21,6

Ekonomisk ställning 2019
Fastställt mål för det egna
kapitalets storlek, (tkr)
110 000
Eget kapital, (tkr)
131 006
Soliditet, %
91,9
Värdesäkring av det
egna kapitalet, %
-1,45
Likviditet, %
112,2

Ekonomisk
utjämning

Summa

13 607
13 940

56 216
56 252

13 832		
13 943		

55 666
56 235

-1 		
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Miljöinformation
Pastoratet bedriver ingen enligt miljöbalken tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet.

Kollekter (tkr)		
2019
Förmedlade rikskollekter		
Förmedlade stiftskollekter		
Förmedlade församlingskollekter		
Församlingskollekt till egen verksamhet

190
52
77
41

2018
157
49
87
32

Summa kollekter		
360
325
Kollekter tas upp i samband med offentlig gudstjänst eller andaktsstund. En riks- eller stiftskollekt tas upp till samma ändamål och
på samma dag i hela landet/hela stiftet. Kollektändamål och dagar fastställs av kyrkostyrelsen respektive domkapitlet.
Församlingskollekter beslutas i församlingen. En förmedlad församlingskollekt tas upp till förmån för en annan juridisk person.
Förmedlade kollekter tas inte upp i pastoratets resultaträkning.

Förvaltade stiftelser
Pastoratet förvaltar sex stiftelser med ett totalt utgående eget kapital om 8 989 tkr per 2018-12-31. Vid denna årsredovisnings
upprättande är aktuella siffror för förvaltade stiftelser per 2019-12-31 inte färdigställda.
Pastoratets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med
tilläggsupplysningar.
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Resultaträkning		

Not

2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

Verksamhetens intäkter				
Kyrkoavgift			
42 292
42 891
Ekonomisk utjämning		
3		13 943
12 878
Utdelning från prästlönetillgångar		
4		
84
84
Erhållna gåvor		
5		 131
272
Erhållna bidrag		
6		12 287
12 134
Nettoomsättning		
7		 2 244
2 152
Övriga verksamhetsintäkter				 100
381
Summa verksamhetens intäkter			
71 081
70 792
				
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader		
8,9
-23 198
-22 871
Personalkostnader		
10
-47 994
-48 120
Av- och nedskrivning av materiella anläggningstillgångar		-3 580
-3 563
Summa verksamhetens kostnader
-74 772 -74 554
				
Verksamhetens resultat			
-3 691
-3 762
				
Resultat från finansiella investeringar
11		
Resultat från finansiella anläggningstillgångar			 1 761
364
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter			
2
0
Räntekostnader och liknande resultatposter			
-1
-7

20

Resultat efter finansiella poster			

-1 929

-3 405

Årets resultat		

-1 929

-3 405
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Balansräkning						
		

Not

2019-12-31		

2018-12-31

				
Tillgångar						
Anläggningstillgångar
12		
Materiella anläggningstillgångar				
Byggnader och mark
13
42 068
44 664
Inventarier, verktyg och installationer
14
4 680		
4 743
Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella anläggningstillgångar
15
2 945		
50
Summa materiella anläggningstillgångar		
49 693		
				
Finansiella anläggningstillgångar				
Långfristiga värdepappersinnehav
16
46 930
Långfristig fordran begravningsverksamhet		
32 015
Övriga långfristiga fordringar
17
960
Summa finansiella anläggningstillgångar		
79 905		

49 457

Summa anläggningstillgångar		
129 598		
				
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		
800
Övriga fordringar		
2 013		
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
18
1 755
Summa kortfristiga fordringar		
4 568		
Kassa och bank
19
8 395		

128 040

Summa omsättningstillgångar		

45 567
32 015
1 001
78 582

1 328
1 111
1 848
4 287
12 266

12 963		

16 553

Summa tillgångar		
142 561
				

144 593

Eget kapital och skulder				
				
Eget kapital				
Balanserat resultat		
132 936		
Årets resultat		
-1 929		
Summa eget kapital		
131 007
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder		
2 881		
Skatteskulder		
34			
Övriga skulder
20
3 529		
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
21
5 110
Summa kortfristiga skulder		
Summa eget kapital och skulder		

11 554		
142 561

136 341
-3 405
132 936
2 404
0
3 592
5 661
11 657
144 593

Eget kapital
Förändringar i eget kapital
Balanserat resultat

Årets resultat

Summa eget kapital

Ingående balans 2019-01-01
Omföring av föregående års resultat
Årets resultat

136 341
-3 405
-

-3 405
3 405
-1 929

132 936
0
-1 929

Eget kapital 2019-12-31

132 936

-1 929

131 007
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Kassaflödesanalys				
Not		

2019-12-31		

Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat							
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet				
Av- och nedskrivningar							
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar			
		
Erhållen ränta							
Erhållen utdelning							
Erlagd ränta							

22

-3 691		

2018-12-31
-3 762

3580
-30		
240			
1434			
-1			

3 563
0
200
278
-7							

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet
				
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital, långfristig
gravskötselskuld och begravningsverksamheten				
Minskning/ökning av kortfristiga fordringar						
Ökning/minskning av kortfristiga skulder						

5 223		

4 034

-281		
-103		

-2 854
8 866

Kassaflöde från den löpande verksamheten						
				
Investeringsverksamheten			
Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar					
Försäljning av materiella anläggningstillgångar						
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar				
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar					

1 148		

6 284

-3 818		
33 		
-24 977		
23 743

-668
0
-50 027
5 245

Kassaflöde från investeringsverksamheten					
					
Årets kassaflöde						

-5 019

-45 450

-3 871

-39 166

Likvida medel vid årets början							

12 266

51 432

Likvida medel vid årets slut					

8 395

12 266
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Från och med räkenskapsåret 2018 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen (1995:1554)
och Bokföringsnämndens BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3). Vidare tillämpas rekommendationer
utgivna av Svenska Kyrkans Redovisningskommitté (KRED).
Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värde av vad som erhållits
eller kommer att erhållas.
Kyrkoavgift
Svenska kyrkans huvudintäkt utgörs av kyrkoavgiften. I enlighet
med lag om avgift till registrerat trossamfund får Svenska
kyrkan statlig hjälp med uppbörd, taxering och indrivning av
kyrkoavgiftsmedlen. Det slutliga utfallet av kyrkans avgiftsunderlag erhålls först två år efter avgiftsgrundande år och därför
är Svenska kyrkan berättigad att uppbära ett förskott från
staten, fördelat med en tolftedel per månad. Samtidigt med
utbetalningen av förskottet sker en avräkning av det slutliga
avgiftsunderlaget två år tillbaka. Kyrkoavgiften intäktsredovisas
i takt med utbetalningarna från staten.

används för att främja det allmännyttiga ändamålet alternativt
att hyresinkomsterna har naturlig anknytning till det allmännyttiga ändamålet. Pastoratet är befriad från inkomstskatt
i sin ideella verksamhet eftersom den uppfyller kraven som
samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen.
Skattepliktig näringsverksamhet
Pastoratet bedriver, förutom sin ideella verksamhet, näringsverksamhet som är skattepliktig. Aktuella skatter värderas
utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och
skatteregler som är beslutade före balansdagen.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller
andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott
vid framtida beskattning.
Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en
legal rätt till kvittning. Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är
hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i
eget kapital, då skatteeffekten redovisas där.

Materiella anläggningstillgångar
I pastoratet finns materiella anläggningstillgångar redovisade
enligt två olika definitioner i K3:
Som grundregel gäller att en materiell anläggningstillgång är en
Erhållna gåvor, bidrag och offentliga bidrag
fysisk tillgång som innehas för att bedriva näringsverksamhet
Erhållna gåvor redovisas som intäkt i den period de mottag(ge ekonomiska fördelar/kassaflöde).
its. Bidrag och offentliga bidrag intäktsredovisas efter hand
För ideell sektor gäller att materiell anläggningstillgång också
som villkor som är förknippade med bidragen uppfylls. Bidrag
omfattar fysisk tillgång som innehas för det ideella ändamålet
till anläggningstillgångar har reducerat anskaffningsvärdet på
även om grundregeln inte är uppfylld.
anläggningstillgångarna.
De flesta anläggningstillgångar har klassificerats utifrån den
senare regeln då församlingens ändamål är religiös verksamhet.
Leasing
Nedskrivningsprövning sker alltid för sådana tillgångar som inte
längre uppfyller något av kraven ovan för att definieras som
All leasing, både när pastoratet är leasetagare och leasegivamateriella anläggningstillgångar.
re, redovisas som operationell leasing dvs. leasingavgifterna,
inklusive en första förhöjd avgift, redovisas som intäkt/kostnad Inventarier med ett anskaffningsvärde under 50% av prisbasbeloppet har utifrån väsentlighetsbedömning redovisats som
linjärt över leasingperioden. Uppgifterna om avgifter i noten
kostnad.
är redovisade i nominella belopp. Med leasingperiod avses den
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde
period som leasetagaren har avtalat att leasa en tillgång.
minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter
som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.
Ersättning till anställda
Bidrag och offentliga bidrag som avser förvärv av materiell
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, social avgifter anläggningstillgång reducerar tillgångens anskaffningsvärde.
En materiell anläggningstillgång som har betydande kompooch liknande kostnadsförs i takt med att de anställda utför
nenter där skillnaden i förbrukning förväntas vara väsentlig,
tjänster.
redovisas och skrivs av som separata enheter utifrån varje
Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificeras som avgiftsbe- komponents nyttjandeperiod.
stämda redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in.
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponentens
bokförda värde och den nya komponentens anskaffningsvärde
Inkomstskatt
aktiveras.
Pastoratets inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap.
Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp
inkomstskattelagen (1999:1229). I den mån pastoratet
i komponenter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillbedriver näringsverksamhet är huvudregeln att näringsverkgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid
samheten är skattepliktig. Näringsverksamhet kan undantas från anskaffningstidpunkten.
skatteplikt om den har naturlig anknytning till det allmännyttiga Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som
ändamålet eller är hävdvunnen finansieringskälla. Även normalt kostnader.
sett skattepliktig näringsverksamhet kan i vissa fall undantas
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av
en materiell anläggningstillgång redovisas som Övriga verkfrån beskattning om huvudsaklighetsprincipen är tillämplig.
samhetsintäkter respektive Övriga verksamhetskostnader.
Vid fastighetsinnehav kan fastighetsinkomsten undantas från
beskattning om fastigheten till mer än 50%
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Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över
tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall
tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används.
Mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av.
Följande avskrivningstider tillämpas:
• Markanläggning		
10-50 år
• Byggnader		
33-50 år
• Bilar		
5 år
• Datautrustning		
3-5 år
• Övriga inventarier,
verktyg och installationer		
5-10 år
Pastoratet redovisar enligt K3 vilket innebär att vissa av pastoratets materiella anläggningstillgångar delats upp i komponenter. Pastoratet har använt den förenklingsmodell som Svenska
kyrkans redovisningskommitté (KRED) tagit fram, KRED
2017:2 Materiella anläggningstillgångar enligt K3 för kyrkobyggnader, uppförda före år 2000 och med ett redovisat värde
per den 31 december 2016 som understiger 5 miljoner.
Förenklingsmodellen innebär kortfattat att ingående redovisat
värde per 1 januari 2017 har fastställts som övergångspost.
Övergångsposten skrivs av med 4,76 % per år med en linjär
avskrivning dvs den är helt avskriven efter 21 år. Tillkommande komponenter på kyrkobyggnaden aktiveras och skrivs av
utifrån bedömd nyttjandetid.
Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar
När det finns en indikation på att en materiell anläggningstillgångs värde har minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. För tillgångar som tidigare skrivits ner görs per varje
balansdag en prövning av om återföring bör göras.
Materiella anläggningstillgångar skrivs ned enligt två huvudmetoder beroende på grunden för klassificering som materiell anläggningstillgång. Materiella anläggningstillgångar som
används för att ge ekonomiska fördelar/kassaflöde skrivs ned
enligt reglerna i K3, kapitel 27. De materiella anläggningstillgångar som innehas för det ideella ändamålet skrivs ned enligt
kapitel 37, där det finns en grund- och en förenklingsregel.
Tillämpad metod för nedskrivningar beskrivs i tilläggsupplysning
i förekommande fall.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3,
kapitel 11, vilket innebär att värdering sker utifrån anskaffningsvärdet.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar,
kortfristiga placeringar, leverantörsskulder och låneskulder.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när församlingen blir
part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten
att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och församlingen har överfört i stort sett alla risker och
förmåner som är förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.
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Långfristiga värdepappersinnehav - portföljvärdering
Församlingen har definierat en värdepappersportfölj. Portföljen ingår i posten andra långfristiga värdepappersinnehav i
balansräkningen. För de instrument som ingår tillämpas värderingsprincipen på portföljen som helhet. Det innebär att vid
prövning av lägsta värdets princip/prövning av nedskrivningsbehov avräknas orealiserade förluster mot orealiserade vinster
inom portföljen.
Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag
för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas
upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för
individuellt bedömda osäkra fordringar.
Kortfristiga placeringar
Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas
kortsiktigt redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde och i
efterföljande värderingar i enlighet med lägsta värdets princip
till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde.
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer
sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som
räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten
det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.
Avsättningar
Med avsättningar avses förpliktelser på balansdagen som är
säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias. Avsättning redovisas med
det belopp som motsvarar den bästa uppskattningen av den
utbetalning som krävs för att reglera åtagandet.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod och visar
församlingens in- och utbetalningar uppdelade på löpande
verksamheten, investeringsverksamheten eller finansieringsverksamheten. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. Som likvida
medel klassificerar församlingen, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut,
kyrkkontot samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats.
Eventualförpliktelse
En eventualförpliktelse är
- en möjlig förpliktelse till följd av inträffade händelser och vars
förekomst endast kommer att bekräftas av att en eller flera
osäkra framtida händelser som inte ligger inom stiftets kontroll,
inträffat eller uteblir eller
- en befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men
som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom det
inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas
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för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan
beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.
Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning på
sådana garantier, ekonomiska åtaganden och eventuella
förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen.
Eventualtillgång
En eventualtillgång är en möjlig tillgång till följd av inträffade
händelser och vars förekomst endast bekräftas av att en eller
flera osäkra framtida händelser, som inte ligger inom stiftets
kontroll, inträffar eller uteblir.

Not 2 Förändrade redovisningsprinciper vid
övergång till K3
Nylöse pastorat bildades 2018-01-01. Pastoratet övertog de
tillgångar, skulder och eget kapital som tillhörde verksamheten
denna dag.
Vid övergången till K3 har följande väsentliga förändringar av
redovisningsprinciper påverkat pastoratet:
* Komponentuppdelning har gjorts av de anläggningstillgångar
som består av betydande komponenter med väsentlig skillnader i nyttjandetid.
* Ändamålsbestämda medel motsvaras i K3 av posten
Villkorade bidrag.
Denna övergång gjordes tidigare av Göteborgs kyrkliga samfällighet.

Not 3 Ekonomisk utjämning
Alla församlingar och kyrkliga samfälligheter omfattas av ett
inomkyrkligt utjämningssystem. Syftet med utjämningen är
att omfördela en del av kyrkoavgiften och därigenom bibehålla
en rikstäckande kyrklig verksamhet. Kyrkomötet beslutar om
kriterierna för utjämningen.

Not 4 Utdelning från prästlönetillgångar
Pastoratet har 0,563 (0,563) andelar i avkastningen från de
stiftsvis förvaltade prästlönetillgångarna. Prästlönetillgångarna
är stiftelseliknande förmögenheter. Minst 50 % av avkastningen går till församlingar och pastorat som har andelar i avkastningen och resterande går till det inomkyrkliga utjämningssystemet. Andelarna innebär inget inflytande i förvaltningen och
går ej heller att överlåta.

Not 5 Erhållna gåvor
		
2019
Gåvor redovisade i resultaträkningen
Församlingskollekter till egen verksamhet
41
Gåva till församlingarnas verksamhet
90
Summa

131

2018
32
240
272

café, aktiviteter på Onsdagskvällar, Språkverkstad och hjälp vid
gudstjänster. Gunnared har haft ideell hjälp om ca 600 timmar.
I Kortedala har man haft hjälp sammanlagt ca 700 tim. Nylöse
har haft kyrkvärdar, unga ledare och annan ideell hjälp under ca
3 600 timmar. I Angered-Bergum har man haft ideella på plats
ca 4 160 tim. Angered-Bergum har under året haft besök av
instrumentalist vid några tillfällen.

Not 6 Erhållna bidrag
2019

2018

258
987
8 680
2 085
263
13

410
1 224
8 148
2 294
39
19

12 287

12134

		
Hyresintäkter		
Deltagaravgifter		
Clearingintäkter		
Övriga intäkter		

2019
853
302
219
871

2018
854
301
277
720

Summa		

2 244

2 152

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara
leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:
2019
Inom ett år		
804
Senare än ett år men inom fem år
185

2018
492
365

		
Bidrag och offentliga bidrag
redovisade i resultaträkningen
Kyrkoantikvarisk ersättning		
Övriga bidrag från stiftet		
Driftbidrag till kyrkans förskola		
Arbetsmarknadsbidrag		
Bidrag till egen specificerad verksamhet
Övriga bidrag		
Summa		

Not 7 Nettoomsättning

Not 8 Leasing

Under perioden erhållna leasingavgifter 989
Den operationella leasingavgiften utgörs
av uthyrning till en fritidsgård och en folkhögsskola. 		

857

Not 9 Arvode och kostnadsersättning till revisorer
Med revisionsuppdrag avses arbetsuppgifter som det enligt
lag ankommer på pastoratets revisorer att utföra, rådgivning
eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådana
arbetsuppgifter samt verksamhetsrevision och granskning av
kollekträkenskaper enligt kyrkoordningen.
		
2019
2018
Ernst & Young AB		
Revisionsuppdrag		
85
75
		
85
75
Övriga valda revisorer		
Revisionsuppdrag		
43
19
		
43
19

* Gåvor som inte redovisats i resultat- och balansräkningen:
I Bergsjöns kyrka har det mottagits en matta och i Utby kyrka
har en församlingsmedlem tillverkat och skänkt en bönelåda. I
Angered-Bergum har man mottagit en högtalare.
* Gåvor i form av tjänster:
Bergsjön har stor andel ideella arbetsinsatser på uppskattningsvis 9 550 timmar. Det är i verksamheter så som kök och
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Not 10 Personal
2019
Medelantalet anställda		
Kvinnor
57
Män
27

2018
58
28

Totalt medelantal anställda
84
86
I medelantalet anställda ingår inte anställda som uppburit
ersättning som understiger ett halvt prisbasbelopp 22 750 kr
(22 400 kr). Detta har gjorts med stöd av BFNAR 2006:11.
Könsfördelningen i kyrkorådet och bland ledande
befattningshavare
Antal kyrkorådsledamöter på balansdagen		
Kvinnor
Män
Totalt

7
3
10

7
3
10

Antal ledande befattningshavare på balansdagen		

Not 12 Anläggningstillgångar som inte får
redovisas i balansräkningen
Pastoratet innehar tillgångar som enligt kulturmiljölagen
(SFS 1988:950, 4 kap) ska bevaras, förtecknas och vårdas
enligt lagens regler. Tillgångarna finns upptagna i särskilda
förteckningar. Det går inte att koppla tillgångarna till mätbara
ekonomiska fördelar i framtiden och postens anskaffningsvärde
eller värde kan inte mätas på ett tillförlitligt sätt.
Jämförelsetalen avseende 2018 är ändrade p.g.a. av att
ingående bidrag har nettoredovisats i anskaffningsvärdet vid
uppstart av anläggningsregistret.

Not 13 Byggnader och mark

		 2019-12-31 2018-12-31
		
Ingående anskaffningsvärde
92 973
92 725
Inköp
164
248
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
93 137
92 973

Ingående bidrag och offentliga bidrag
-125
-125
Utgående ackumulerade bidrag
och offentliga bidrag
125
125
		
Löner, arvoden och andra ersättningar		
Netto anskaffningsvärde
93 012
92 848
Kvinnor
Totalt

Ledamöter i kyrkoråd
samt kyrkoherde		
Anställda
Summa

1
1

1
1

1 096
32 598

1 008
32 697

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

33 694

33 705

Utgående ackumulerade
avskrivningar
-50 944
-48 184
		
Utgående redovisat värde
42 068
44 664

-48 184
-2 760

-45 388
-2796

* Arvoden till förtroendevalda i kyrkofullmäktige, kyrkorådet,
församlingsrådet m.fl. organ redovisas i resultaträkningen på
raden Personalkostnader.		
		
Arbetsmarknadsbidrag
Not 14 Inventarier, verktyg och installationer
Under året erhållet
2019-12-31 2018-12-31
arbetsmarknadsbidrag
2085
2 294
Ingående anskaffningsvärde
10 661
10 789
Inköp
759
369
Ersättning till ordförande i kyrkoråd
Försäljningar/utrangeringar
-70
-497
Till ordförande i kyrkorådet har ersättning
utgått med
30
40
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
11 350
10 661
Pensionskostnader och andra avgifter
Pensionskostnader exkl. särskild löneskatt 2181
2 224
11 090
10 400
Andra sociala avgifter enligt lag och avtal 10 854
10 953 Netto anskaffningsvärde
Summa		 13 035
13 177
Pastoratet har inga övriga utfästelser om pensioner eller
avgångsvederlag till personer i ledande ställning.		

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar

Not 11 Resultat från finansiella investeringar

Utgående ackumulerade
avskrivningar
-6 410
-5 657
		
Utgående redovisat värde
4 680
4 743

		
2019
Resultat från finansiella
anläggningstillgångar		
Räntor
239
Utdelning
1 434
Realisationsvinster		
88
Summa
1761
Övriga ränteintäkter och
liknande resultatposter
2
Total ränta
2
26
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2018
200
278
-114
364
0
0

-5 657
68
-820

-5 387
497
-767
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Not 15 Pågående nyanläggning och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar

Not 18 Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
2019-12-31 2018-12-31

2019-12-31 2018-12-31

Ingående balans
Utgifter under året
Under året färdigställda tillgångar
Utgående balans

50
2 894
0
2 945

0
50
0
50

Not 16 Värdepappersinnehav
Värdepappersinnehav (tkr)

Redovisat värde

Långfristiga värdepappersinnehav
2019
2018 		
Noterade svenska
aktier
16 615 18 368
Noterade utländska
aktier
4 586
6 034
Noterade räntebärande
värdepapper
24 368 19 804
Övriga långfristiga
placeringar
1 361
1 361
Summa
långfristiga
värdepappersinnehav
46 930 45 567
Summa
värdepappersinnehav

46 930 45 567

Marknadsvärde
bokslutsdag
2019

2018

17 710

15 714

5 179

5 403

23 967

19 628

1 361

1 361

48 216

42 106

48 216

42 106

Summa

Not 17 Långfristiga fordringar
2019-12-31 2018-12-31

33 016

32 553

-41

-66
529

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
32 975
33 016
I Långfristiga fordringar ingår en fordran på Begravningsverksamheten som motsvararas av en avräkningsskuld i Begravningssamfälligheten. Avräkningsskulden består av de nettotillgångar som de nio pastorala enheterna ställt till förfogande
vid upplösning av Göteborgs kyrkliga samfällighet, för att
Begravningssamfälligheten ska kunna bedriva begravnings- och
skötselverksamheten för deras räkning. Avräkningsskulden finns
i var och en av de nio pastorala enheterna och har fördelats
utifrån andel invånare i respektive enhet. För Nylöse pastorat
blev denna fordran 32 015 tkr.		

1 755

1 848

Not 19 Kassa och bank
Av behållningen på kassa och bank utgör 0 tkr behållning på
det så kallade kyrkkontot. Kyrkkontot utgör i juridisk mening en
fordran på Svenska kyrkans nationella nivå. De regelverk som
styr kyrkkontot är dock av sådan karaktär att fordran i redovisningssammanhang ses som ett ordinärt banktillgodohavande.
Pastoratet har en onyttjad checkräkningskredit på 4 000 tkr.
Under 2020 ska denna ses över.

Not 20 Vidareförmedlade bidrag
2019-12-31 2018-12-31

Ingående skuld
Under året mottagna bidrag
Under året förmedlade bidrag

Ideella placeringar
Pastoratet har ingen ideell placering.

Ingående ackumulerade
anskaffningsvärden
Amorteringar, avgående
fordringar
Omklassificering

		
Försäkringar
206
215
Arrendeavgifter
193
190
Övriga förutbetalda kostnader
422
378
Kyrkoantikvarisk ersättning
210
410
Lönebidrag
136
265
Ersättning vissa personalkostnader
586
0
Övriga upplupna intäkter
2
390

-46
-115
121

-10
-75
40

Utgående skuld
-40
-46
2018 års siffror har justerats, då endast vidareförmedlade
insamlingar och bidrag redovisas här. Förra årets siffror
redovisade även kollekter.

Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
2019-12-31 2018-12-31

Upplupna semesterlöner		 -2 369
Upplupna sociala avgifter		
-744
Upplupna pensionskostnader
-448
Övriga upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter
-1549

-2 436
-750
-464

Summa

-5 661

-5 110

-2011

Not 22 Likvida medel
2019-12-31 2018-12-31

Likvida medel
Banktillgodohavanden
Summa

8 395
8 395

12 266
12 266
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Not 23 Väsentliga händelser efter
räkenskapsårets slut
Det massiva utbrottet av Covid-19 i mars 2020 bidrar med
ökad osäkerhet för pastoratet. Det är oklart hur bolagsstämmor i de stora börsbolagen kommer resonera kring utdelning till
aktieägarna och den intäkt som pastoratet där räknat med.
Stor arbetslöshet i vissa branscher i följden av pandemin
kommer också innebära lägre kyrkoavgifter 2022, och sannolikt också en ökad utträdestakt bland arbetslösa och hårt
ekonomiskt ansatta men hur stor den påverkan kommer bli är
ännu inte känt. Risken för verksamheten, som nu i mångt och
mycket är vilande, är såklart väldigt stor så länge pandemisituationen pågår.

Not 24 Eventualförpliktelser
De nio pastorala enheterna som bildades från Göteborgs kyrkliga
samfällighet kom under avvecklingen av samfälligheten överens
om att reglera delar av det gemensamma diakonala arbete som
bedrevs i samfälligheten i avtal. Avtalet löper på tre år (20182020) och innehåller verksamheten Sverigefinska, Teckenspråkiga verksamhet, Sjukhuskyrkan, kyrkan i kriminalvården och
arbetet för människor med funktionsvariation i Annedal. Denna
kostnad är budgeterad till c:a 1,9 miljoner för 2020.
Pastoratet har i budget 2020 avsatt pengar för Kyrkans familjerådgivning och Kyrkans SOS på 83 tkr respektive 165 tkr. Man
avsätter även 100 tkr i ovillkorat bidrag till Göteborgs Stadsmissions arbete med Matcentralen.
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Maud Backman			Areli Rundqvist
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I HANDENS ARBETE
VILAR TANKEN
Allt det vita ska färgläggas.
I början kanske det kan
kännas lite stressigt men
efter en stund kan det upplevas
ganska skönt att ha täckt
område efter område med färg.
Handen arbetar när tankarna
vilar i stillhet, för återhämtning
och reflektion. En del
upplever att det minskar på
stressen. Vad tycker du?

ILLUSTRATION: HELENA DEMANDER

Fransiskus med alla djuren
Den helige Franciskus, född Giovanni di Bernardone, föddes år 1181 eller 1182 i staden Assisi i Italien. Franciskus är känd
för kärlek till allt levande, som han kallade för sina bröder och systrar. Han gick ofta ut till fåglarna som satt i träden och
predikade för dem. De satt stilla, tysta och andäktiga och flög inte iväg ens om hans kåpa rörde vid dem.
svenskakyrkan.se/angered
svenskakyrkan.se/bergsjon
svenskakyrkan.se/kortedala
svenskakyrkan.se/nylose
svenskakyrkan.se/nylosepastorat

Gunnareds kyrka Svenska kyrkan
Angereds och Bergums kyrkor
Mariakyrkan i Hammarkullen
Hjällbo kyrka
Bergsjöns kyrka
Svenska kyrkan Kortedala församling
Nylöse församling, Svenska kyrkan

svenska_kyrkan_kortedala
mariakyrkanhammarkullen

Kyrkguiden

Ladda ner appen Kyrkguiden för att se
vad som händer i kyrkan närmast dig.
Finns där appar finns!

Gunnareds kyrkväg 1, 424 67 Angered. Expeditionstfn: 031-731 82 00 E-post: nylose.pastorat@svenskakyrkan.se Stödtfn: 031-731 82 26 (vard. kl. 10-15)

