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OM FÖRSAMLINGEN  
SYN PÅ FÖRSAMLING  
Alla som bor och vistas i församlingen är en del av Skarpnäcks församling.  

Skarpnäcks församling är en folkkyrka där alla har lika värde. Du och jag, alla tillsammans, är kyrka 
genom att vi är och finns till, inte genom vad vi gör eller presterar - Guds nåd är universell och 
erbjuds varje människa oförtjänt. Församlingen är en plats där Guds rike ska utbredas, där människor 
ska komma till tro, där det finns kristen gemenskap och där skapelsen ska återupprättas. 

I Skarpnäcks församling är all verksamhet kostnadsfri och öppen för alla som vill delta, vare sig de är 
medlemmar eller inte.  

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 
Under 2019 arbetade församlingen fram en ny församlingsinstruktion. Instruktionen är ett 
grundläggande mål- och styrdokument som berättar vad Skarpnäcks församling är och vill vara de 
kommande fyra åren. Församlingsinstruktionen, som antogs i augusti 2019, gäller fram till och med 
år 2023.  

Dokumentet finns att läsa i sin helhet på www.svenskakyrkan.se/skarpnack/fin men här är 
huvudinriktningen:  

VISION. Att verka för det goda samhället och vara närvarande i livets alla skeenden.  
PRIORITERINGAR. Vardag före helg, torg före kyrkorum och utsatt före etablerad.  
UTVECKLINGSOMRÅDE. Församlingsengagemang.        
PERSPEKTIV. Barnperspektiv och normkritik 
GRUNDLÄGGANDE UPPGIFT 
Diakoni, gudstjänst, undervisning och mission är grundläggande uppgifter för alla församlingar i 
Svenska kyrkan. Skarpnäcks församling har ett diakonalt synsätt. Det innebär att församlingens 
arbete har Kristus och den enskilda människan i fokus och det påverkar hela församlingens teologi. 

Diakoni betyder tjänst. Det innebär: 
att församlingen visar barmhärtighet och svarar på människors behov av stöd. 
att församlingen arbetar förebyggande för att öka jämlikhet. 

Gudstjänst erbjuder tillfälle att komma samman för att möta sig själv, varandra och att möta Gud. 
Det innebär: 
att församlingen har en gudstjänst som är inkluderande och angelägen. 
att gudstjänsten är en del av livet.  

Undervisning erbjuder vägledning och bygger på dopet. Det innebär: 
att församlingen möter människors behov av fördjupning och förankring i livet. 
att församlingen uppmuntrar kritiskt tänkande. 
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Mission är att sprida evangelium till alla enligt dopbefallningen. Det innebär: 
att församlingen sprider hopp till alla. 
att församlingens arbete är synligt och ökar antalet församlingsmedlemmar.  

MEDLEMSKAP 2019 
Skarpnäck är ett stadsdelsområde i Stockholms kommun. Stadsdelsområdet löper längst med 
tunnelbanelinje 17, från Hammarbyhöjden i norr till Skarpnäck och Orhem i söder. Här bor det nästan 
48 000 invånare och i december 2019 var 44,9% av dem medlemmar i Svenska kyrkan.  

31 december 2019 (2018) Skarpnäcks församling Stockholms stift Svenska kyrkan, hela riket 

Folkmängd 47 987 (47 739) 2 069 785 (2 041 638) 10 327 579 (10 230 185) 

Antal medlemmar 21 567 (21 799)  978 010 (989 562)  5 823 515 (5 904 830) 
Antal medlemmar i  
procent av folkmängd 44,9% (45,66) 47 % (48,5) 56,4 % (57,7) 

Aktiva inträden 44 (47)  2 220 (2 139) 9 420 (9 052) 
Aktiva inträden i procent  
av icke-medlemmar 0,17 % (0,18) 0,20 % (0,20) 0,21 % (0,35) 

Aktiva utträden 228 (294) 10 245 (12 039) 62 287 (72 025) 
Aktiva utträden i procent  
av medlemmar 1,06 % (1,35) 1,05 % (1,21) 1,07 % (1,21) 

 

Många traditionella folkrörelser i Sverige har tappat medlemmar de senaste decennierna. En av 
dessa är Svenska kyrkan som sedan 2 000 minskat med drygt 1,3 miljon medlemmar. Men Svenska 
kyrkan är fortfarande Sveriges största medlemsorganisation med 6 miljoner medlemmar. Den 
främsta anledningen till minskningen är att unga vuxna väljer att gå ur Svenska kyrkan. Nästan två 
tredjedelar av dem som är födda på 1990-talet är medlemmar i Svenska kyrkan, men de har en svag 
relation till kyrkan och är därmed mer utträdesbenägna.  

Ett sätt att skapa en relation med både medlemmar och andra som bor i församlingen har varit att 
berätta om och visa upp den fantastiska verksamhet som församlingen har. Verksamheten har lyfts i 
alla kanaler och med fokus på berättelsen om människorna i verksamheterna. Den nya 
församlingstidningen DELA fick stort gensvar och flera av församlingens event fick stor 
uppmärksamhet som till exempel Öppet hus i Markuskyrkan och eventet under Allhelgona.  

Med den nya församlingsinstruktionen i sikte och med kunskapen från arbetet med senaste 
kyrkovalet har församlingen synts ute på gator och torg under 2019. Det ger effekt i minskat antal 
utträden. 
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UPPFÖLJNING AV UPPDRAG  
FÖRSAMLINGSLIVET 2019 I BILDER 
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FÖRSAMLINGSLIVET 2019 I SIFFROR  

Gudstjänsterna samlade totalt 15 417 (14 450) besökare. 59 (72) par 

vigdes, 157 (152) personer döptes, 73 (82) ungdomar konfirmerades i 

Skarpnäcks församling och 118 (136) begravningar* hölls enligt Svenska 

kyrkans ordning. 464 (435) personer var med under församlingens 17 (15) 

andakter och gudstjänster på äldreboenden. Församlingen hade 11 (11) körer 

och 7 (7) av dessa var barn- och ungdomskörer. Barn- och 

ungdomsverksamheten hade 24 180 (20 176) besök och 3 140 (3 310) 

besök gjordes i öppen verksamhet. 52 (52) frivilliga ledare fanns i barn- och 

ungdomsverksamhet.  

*Inklusive begravningar på Skogskyrkogården förrättade av församlingens präster  
 

MÅLET 2019 
Skarpnäcks församling ska verka för att människor inom församlingens gränser erfar Guds beröring 
genom att klokt, modigt och kärleksfullt våga främja erfarenheter av Guds beröring:  

• i de kyrkliga handlingarna med en särställning för dop och konfirmation  
• med en målgruppsanpassad kommunikation  
• genom möjligheter till fördjupat församlingsengagemang  
• och genomsyra allt med en tydlig prioritering av barn och unga 
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VERKSAMHET 2019 
Skarpnäcks församling använder ett träd som liknelse för organisationens verksamhet. 
Församlingens aktiviteter är uppdelade på fyra grenar utifrån den grundläggande uppgiften: 
diakoni, undervisning, mission och gudstjänst.  

Församlingens verksamheter i trädform 2019 
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Gudstjänst 
En fortsatt utmaning fram till hösten 2019 har varit bristen på lokaler för kyrkliga handlingar, då 
främst för att kunna ha kaffe efteråt. Trots att Markuskyrkan öppnade kyrkorummet redan 2018 så 
var det först i september 2019 som församlingen kunde erbjuda alla lokaler. I och med det skedde 
också en markant ökning av dop under hösten 2019 och även något fler begravningar i 
Markuskyrkan. Prästerna i Skarpnäcks församling har trots detta förrättat fler begravningar på 
Skogskyrkogården än i egna lokaler under 2019. Begravningstrenden går tyvärr mot en generell 
ökning av borgerliga begravningar och hela Svenska kyrkan är i en svacka vad gäller kyrkliga 
begravningar. Vigslar i församlingen har ökat något och den ökningen kommer från en populär 
möjlighet till drop-in-vigsel under Pride.   

KYRKLIGA HANDLINGAR 2019 

 
Antal 

församlings 
bor 

Förrättningar 
i Skarpnäcks 
församling 

Antal 
församlings 

bor 

Förrättningar i 
Skarpnäcks 
församling 

Antal 
församlings 

bor 

Förrättningar 
i Skarpnäcks 
församling 

Antal 
församlings 

bor 

Förrättningar 
i Skarpnäcks 
församling 

 2019 2018 2017 2016 
Vigsel 118 12 144 7 146 8 150 8 
Varav kyrklig 
välsignelse 1 1 0 0 2 0 2 4 

Dop 157 98 152 35 221 137 182 218 
Konfirmation 73 66 82 63 83 25 83 77 
Begravningar 118 24 136 106 170 4 158 197 
 408 201 439 230 173 173 498 565 

 

Att ha en fast tid och plats för gudstjänstlivet har varit en prioritet under 2019. Som gudstjänstfirare 
visste du om du kom till Markuskyrkan kl 11.00 eller Bagarmossens kyrka kl 15.00 en söndag skedde 
en gudstjänst med efterföljande måltidsgemenskap. Båda mässorna har varit huvudgudstjänster för 
att ha flexibiliteten i att kunna ändra en av dem till en gudstjänst med barnkör.    

Samma sak har gällt för tisdagskvällar i Markuskyrkan där det som standard har firats veckomässa  
kl 18 med efterföljande måltidsgemenskap varje tisdag, även under sommaren. Många tisdagar har 
det efter det också varit olika samtalsgrupper, föreläsningar eller utbildningar med start kl 19.00 där 
deltagarna då varit med på mässa och måltid innan.  

Efter sommaren började prästen Patrik Ehrman som fick uppdraget att ha gudstjänstutveckling och 
ansvaret för kyrkvärdar. Under hösten arbetade han bland annat fram en arbetsbeskrivning för 
kyrkvärdar.   

Församlingen har haft regelbundna gudstjänster och andakter på två äldreboenden i församlingen 
och båda uttrycker stor tacksamhet över att församlingen erbjuder den möjligheten.  
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Musiken fick ta plats i Markuskyrkan igen efter uppehållet under renoveringen och 
församlingsmusikerna startade upp återkommande Musik i helgsmål på lördagar och Musik vid 12-
slaget på onsdagar. Församlingens vuxenkörer deltog ofta i gudstjänsterna i både Markuskyrkan och i 
Bagarmossens kyrka och hade konsert vid ett flertal tillfällen där påsk och advent som vanligt lockade 
mest publik.  
 
Succén med ”alla kan sjunga-kör” upprepades under både våren och hösten. Flera hundra 
församlingsbor fick, genom teologiska diskussioner kopplat till kända sångtexter, sjunga sig  
till andlig fördjupning under en begränsad tidsperiod.  

Under våren-sommaren-hösten fortsatte pilgrimsvandringarna som alla planerades av ideella 
medarbetare, tillsammans med en präst.  

 
Undervisning 
Barnen och deras sångglädje har fått plats genom sju barnkörer. Mest publik av alla konserter 2019 
hade luciatåget med barnkörerna där församlingen blev tvungna att använda biljetter på grund av 
trycket! 2020 kommer församlingen därför att ha fler än ett luciatåg för att det ska bli tillgängligt för 
alla som vill. Församlingens Öppen förskola har funnits på tre ställen i församlingen och de var fyllda 
till bristningsgränsen alla dagar.  

Församlingens långsiktiga prioritering av barn och unga har resulterat i en stor och levande 
ungdomsverksamhet. Ungdomskvällar, fotboll, läxläsning, religionsdialog, träning och enskilda samtal 
gick som en röd tråd genom alla årets veckor och har inte tagit paus någon gång under 2019. Som 
komplement har församlingen ökad ungdomsverksamhet på alla skollov, som allting annat utan 
kostnad, för att möjliggöra att loven inte skapar onödigt utanförskap. En effekt av detta är att 
Svenska kyrkans ungas lokalförening var en av de tre största i Stockholm till antalet under slutet av 
året!  

Församlingens goda samarbete med skolorna i närområdet fortsatte under 2019. Personal fanns på 
plats i skolorna under hela skolåret, under ”Fisknätet” ledde församlingen samarbetsövningar i 
högstadieklasser med syfte att hitta unga som behövde mer stöd och det var i stort sett fullbokat på 
både påsk- och julvandringarna där barn får ta del av Jesus liv genom att gå runt i kyrkans lokaler och 
se olika scener utspela sig. 

Det fortsatt framgångsrika konfirmandarbetet är en effekt av prioriteringen av barn och unga i 
församlingen. Rekryteringen till konfirmandundervisningen sätts igång just under Fisknätet med 
sjuorna där de lär känna församlingens ungdomsledare. 2019 fanns tre konfirmandgrupper: två åkte 
tåg till Assisi och en grupp hade läger hemma i Stockholm. Totalt konfirmerades 66 unga 
församlingsbor under 2019 och alla som var med på lägren valde att konfirmeras sig.   
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KONFIRMATION 2019 

 
Totalt antal 
15åringar i 

församlingen 

Antal 
tillhöriga  

Totalt antal 
konfirmerade 

i 
församlingen 

Totalt antal 
konfirmerade i 
procent mot 

antal tillhöriga  

Antal 
konfirmander 

från annan 
församling 

Totalt antal 
konfirmerade 

församlingsbor 

Totalt antal 
konfirmerade 

församlingsbor i 
procent mot 

antal tillhöriga  
2019 481 199 73 36,7 % 7 66 33,2 % 
2018 453 174 82 47,13 % 19 79 45,40 % 
2017 429 196 71 36,22 % 13 83 42,34 % 
2016 389 172 92 53,49 % 27 84 48,83 % 

 
 
Ledarutbildningen för unga i Skarpnäcks församling har varit fortsatt populär och många som 
konfirmerats året innan valde att stanna kvar i kyrkan för att utveckla sina egenskaper som förebilder 
och ledare.  Utbildningen pågick under 4-5 helger och avslutades med en diplomering under hösten 
2019.  
 

Diakoni  
I församlingen gavs möjlighet för individer att knyta kontakt i verksamheten så de kan stötta 
varandra, utifrån liknande livsupplevelser. Ett exempel var verksamheten Enastående för skilda 
föräldrar med barn. Verksamheten slog besöksrekord under hösten 2019.  

Församlingen ordnade som vanligt också ett sommarläger för föräldrar med barn som annars inte 
hade haft möjlighet att komma iväg under sommaren. 17 familjer åkte tillsammans med personalen 
till Hjälmaregården för fyra dagar av gemenskap och sommarlov. Det stora antalet ansökningar 
gjorde att församlingen till 2020 har utökat antalet platser. 

Under 2019 fylldes behovet av att få dela sin erfarenhet av sorg genom fem sorgegrupper och inte 
minst genom ett stort antal individuella själavårdssamtal. Trycket efter enskilda samtal, oavsett 
ärende, ökade under hösten och speciellt under den vecka som diakonerna hjälper till att söka 
fonder.   

Verksamheten Gemenskap hittade en bra form under hösten 2019 med andakt och 
måltidsgemenskap i både Bagarmossens kyrka och på Markusplatsen varje vecka. Tydliga ramar och 
samma personal på plats gav trygghet och en återkommande skara besökare.   

 
Mission 
Under 2019 fortsatte församlingen sin satsning på event och samarbeten med närområdets aktörer. 
Julgransplundringen på Bagarmossens torg lockade många trots kylan och Valborgsfirandet i 
samarbete med Unga Örnar i Skarpnäck bjöd på körsång samtidigt som församlingsassistenterna 
nattvandrade för att möta unga.  
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I juni firades nationaldagen på tre platser i församlingen: i Skarpnäck i samarbete med stadsdelen, 
utanför Bagarmossens kyrka och i Kärrtorps centrum. Allas lika värde var som vanligt temat och 
många av församlingens unga ideella krafter var med under dagen.  

De senaste åren har Pridefirandet vuxit och 2019 blommade det verkligen ut. Upprättelsemässa, 
utställning med dialog, drop-in-vigsel där hela 8 par valde att fira sin kärlek och flera 
ungdomsaktiviteter pågick under veckan. Församlingen fick fin respons och satsar på en repris 2020! 

1 september var det så äntligen dags att återöppna alla lokaler i Markuskyrkan och det firades med 
öppet hus där besökarna fick besöka hela byggnaden. Många tog tillfället att kika runt där det 
vanligtvis inte får komma besökare som källaren, i kanslirummen och det blev en kö för att få klättra 
ned i nya ventilationsrummet under jord! 

Årets sista event var Allhelgonafirande med ljuslund i och utanför Markuskyrkan, en premiär som 
blev mycket lyckad. Besökarna kunde tända ett ljus inne i kyrkan eller ute i björklunden utanför och 
efteråt fanns gudomlig kantarellsoppa och en kopp kaffe att värma sig med.  

Café nykomling fick återigen 30.000 från Stockholms stift för att fortsätta utveckla arbetet med att 
skapa en väg in i samhället för ensamkommande unga som går på Kärrtorps gymnasium.  

Under hösten ökade antalet samtal där församlingsbor ville ge av sin tid och kallelse genom att skapa 
verksamhet. Under hela året var det yoga i tre olika former ledda av ideella och under hösten 
startade Måndagsmeditation i Markuskyrkan en verksamhet där den som ville fick 45 minuters 
vägledd meditation och samtal efter.  
 
KOSTNADSFÖRDELNING GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTEN 2019 (2018) 

 
 

Verksamhetsgemensamt
30% (37%)

Gudstjänst
18% (18%)

Undervisning
20% (18%)

Diakoni
17% (14%)

Mission
15% (13%)
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STÖDJANDE FUNKTIONER 2019 
Skarpnäcks församling använder ett träd som liknelse för organisationens verksamhet. 
Personalfrågor med arbetsmiljö, kansli och fastighet ligger i trädorganisationens stam och stöttar upp 
hela organisationen. 

Arbetsmiljö  
Under 2019 blev ledningen åter fulltalig med kyrkoherde, två nyrekryterade verksamhetschefer, en 
fastighetschef och en kommunikationschef.  

Arbetet med arbetsmiljön har varit ett stort fokusområde under 2019. En omfattande handlingsplan 
togs fram tillsammans med facken under början av året och planen uppdaterades i takt med 
åtgärderna. Det samarbete med företaget Antenn som pågått under 2018 fortsatte till och med 
våren 2019.   

17 maj 2019 fick Skarpnäcks församling en framställan enligt 6 kap. 6a§ Arbetsmiljölagen om begäran 
om arbetsmiljöåtgärd underskrivet av de fackliga organisationerna Vision, DIK, Lärarförbundet och 
KyrkA. 21 augusti var arbetsgivaren med anledning av det hos Arbetsmiljöverket för en inspektion 
tillsammans med de fackförbund som skrivit under anmälan. Under mötet gicks anmälan i 11 punkter 
igenom och båda parterna fick möjlighet att förtydliga och svara. I slutet av mötet meddelade de 
fackliga parterna att de tog tillbaka anmälan i sin helhet.  

Under 2018-2019 har det skett en total genomlysning av församlingens rutiner, styrdokument och 
arbetssätt genom revision, företagshälsovård, arbetsmiljöverket samt Antenn. Det finns inga 
anmärkningar.  

Under 2019 fortsatte församlingen att utveckla rutinerna kring hot och våld på arbetsplatsen. En ny 
process kring tillbud har tagits fram under året och befintliga säkerhetsrutiner har uppdaterats i och 
med att personalen flyttade tillbaka in i Markuskyrkan.  

Kansli 
Församlingskansliet finns som stöd för församlingsbor som till exempel vill boka kyrkliga handlingar 
men också som stöd för personalen i allt från frågor om anställning till ekonomi och kommunikation. 
Under 2019 har arbetet med att uppdatera alla församlingens styrdokument varit tongivande. 
Arbetsmiljöarbetet har också tagit mycket tid då underlag ska tas fram i samband med fackliga 
förhandlingar.    

Kommunikation 
En stor del av kommunikationsinsatserna 2919 handlade om renoveringen av Markuskyrkan och de 
olika etapperna av flytten från Paviljongen tillbaka in i kyrkan.  

Arbetet med en målgruppsanpassad kommunikation fortsatte under 2019. Ett sätt att nå många 
kostnadseffektivt blev att ha en bilaga i lokaltidningen Mitt i. Den nya formen under det nya namnet 
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DELA kom ut 4 gånger under 2019. En annan satsning som gett bra effekt har varit utskick i form av 
vykort till riktade målgrupper till exempel julkort till gruppen 65+. 

Internkommunikationen har varit både viktig och tidskrävande under 2019 i samband med flytt och 
arbetsmiljöarbetet. Även att hantera negativ press har tagit tid under året.   

Byggnader  
Församlingen äger en fastighet: Markuskyrkan i Björkhagen. Under 2019 färdigställdes 
elrenoveringen: inkommande elservis, elcentralerna, elkablar, kraftuttag, vägguttag, strömbrytare, 
lamputtag, exteriörbelysning, kompaktlysrörarmaturer, glödljusarmaturer, lysrörsarmaturer och 
kontaktskenor var till största delen ifrån 1960. De blev utbytta eller renoverade.  

I juni 2019 flyttade personalen från den tillfälligt hyrda baracken tillbaka till Markuskyrkan. Det 
medförde vissa driftjusteringar i ventilationssystemet som färdigställts året innan. Församlingen 
återställde även marken som vi hyrt av staden där baracken stod. Arbetet med Vård- och 
underhållsplanen för Markuskyrkan fortsatte för att säkerställa kyrkans framtida behov. 
 
Församlingen hyr lokalerna Bagarmossens kyrka och Markusplatsen i Skarpnäck av Stockholmshem.  

Hållbarhet 
Riktlinjerna för inköp i församlingen tar hänsyn till hållbarhet ur tre perspektiv: socialt, ekonomiskt 
och ekologiskt. Under 2019 bytte församlingen till grön el som är producerad av förnybara 
energikällor.  Församlingen valde att resa med tåg vid alla konfirmandresor under 2019.  

Orgel 
En ny orgel till Markuskyrkan beställdes 2019 med beräknad leverans 2022.  

IT  
All personal förutom servicepersonalen har fått nya bärbara datorer under året enligt planen för 
underhåll. Arbetet med att införa ett dokumentsystem fortsatte och beräknas vara klart under 2020.  

Service  
Servicegruppens arbete kan i stort sett sammanfattas med ett enda ord: bära. De har flyttat saker i 
Markuskyrkan inför återflytten, flyttat ut alla saker från paviljongen och även sett till att väldigt 
många saker rensats bort. Det här arbetet har genomsyrat servicearbetet under 2019 samtidigt som 
det under hela året varit full verksamhet i församlingens lokaler i Skarpnäck, Bagarmossen och 
Björkhagen. 
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FÖRTROENDEVALDA LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE 2019 
Kyrkofullmäktige 2019 
Ordinarie ledamöter: 
 

Kurt Sjöberg (S) 
Ordförande 
 

Yasmin Eriksson (S) 
Vice ordförande 
Annika Johansson (S) t.o.m. nov 2019 
Bo Olsson (S) 
Beatrice Kamau Lundgren (S) 
Justinian Rupia (S) 
Fredrik Stiernstedt (S) 
Monica Hallberg (S) 
Lukas Romson (S) 
Svante Haggren (S)  
Larz Odergård (S) t.o.m. nov 2019 
Persia Danielsson (S) 
Victoria Henckel Eriksson (S) 
Jakob Wranne (S) 
Susanne Linberg Elmgren (S) 
Leif Karlsson (S)  
Agneta Clavering (C) 
Iréne Winstrand (C) 
Anders Lindmark (GK) 
Lena Maj Anding (MPSK) 
Cissi Billgren Askwall (POSK) 
Lars Gonzalez Carlson (POSK) 
Kristina Lindmark (POSK) 
Lars Jakobsson (POSK) 
Helena Karlsson (SD) 
 
 
 
 

Ersättare: 
Eva Ekblad (S) 
Peter Nilsson (S) 
Eila Karlberg (S) 
Lennart Öström (S) 
Anna Stiernstedt (S) 
Curre Hansson (S) 
Britt Klasson (S) 
Jonas Rhodin (GK) 
  
Kyrkorådet 2019 
Ordinarie ledamöter: 
Annika Johanson Hansson (S)  
Ordförande t.o.m. nov 2019 
  
Fredrik Stiernstedt (S) 
vice ordförande t.o.m. nov 2019r 
ordförande fr.o.m. dec 2019 
  
Bo Olsson (S)  
vice ordförande fr.o.m. dec 2019 
Kurt Sjöberg (S) 
Yasmin Eriksson (S) 
Justinian Rupia (S) fr.o.m. dec 2019 
Monica Hallberg (S) 
Aina Persdotter (S) 
Lukas Romson (S) 
Lars G Carlson (POSK) 
Maria Berg, kyrkoherde 
 
Ersättare: 
Beatrice Kamau Lundgren (S) 
Justinian Rupia (S) t.o.m. nov 2019 
 

Eva Ekblad (S) 
Svante Haggren (S) 
Lennart Öström (S) 
Larz Odergård (S) t.o.m. nov 2019 

Eila Karlberg (S) fr.o.m. dec 2019 
Agneta Clavering (C) 
Kristina Lindmark (POSK) 
Lena Maj Anding (MPSK) 
 
Beredning 2019 
Annika Johanson Hansson (S) 
Ordförande t.o.m. nov 2019 
  
Fredrik Stiernstedt (S) 
vice ordförande t.o.m. nov 2019 
ordförande fr.o.m. dec 2019 
  

Bo Olsson (S)  
vice ordförande fr.o.m. dec 2019 
 

Lena Maj Anding (MPSK)  
fr.o.m. dec 2019 
 
Maria Berg, kyrkoherde 
 
S = Socialdemokraterna 
C = Centerpartiet 
MPSK = Miljöpartiet i Sv kyrkan 
POSK = Politiskt obundna i Sv kyrkan 
GK = Gröna Kristna 
SD = Sverigedemokraterna 
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Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Resultat och ställning

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Framtida utveckling

Svenska kyrkan Skarpnäcks församlings grundläggande uppgift är enligt kyrkoordningen att fira 
gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor skall 
komma till tro på Kristus, skapa en kristen gemenskap, att Guds rike ska utbredas och  skapelsen 
återupprättas. Visionen för Skarpnäcks församling är att bidra till det goda samhället och vara 
närvarande i livets alla skeenden. Detta görs via fem långsiktiga riktlinjer:
• Att öka delaktighet genom ideella insatser
• Att stärka relation till boende i församlingen genom kyrkliga handlingar
• Att vara en mer aktiv samhällsröst genom extern kommunikation
• Att verka för människan i utsatthet genom att vara en progressiv röst
• Att verka för öppenhet och mångfald
Information om verksamheten och arbete i den grundläggande uppgiften redovisas separat i den 
bifogade verksamhetsberättelsen i enlighet med församlingens tradition.

Åren 2017 och 2018 dominerades av kostnaderna för ventilations- och elarbeten i Markuskyrkan. 
Dessa arbeten slutfördes under 2019 och verksamheten kunde återgå till mer normala 
förutsättningar. Två faktorer samverkade till att återuppbygga församlingens likviditet, dels 
avgiftshöjningen som trädde i kraft 1/1 2019 och de kyrkoantikvariska bidragen som utbetalades 
under 2018 och 2019. Det budgeterade överskottet för 2019 överträffades  och församlingen står 
nu bättre rustad att möta det oväntade men allvarliga  hotet mot ekonomin som Covid-19 
pandemin utgör. Risken för ökande utträden och lägre avgiftsunderlag till följd av försämrad 
ekonomi hos medlemmarna är överhängande och prognoserna för de närmaste åren behöver 
omarbetas för att spegla de nya förutsättningarna.

I juli månad 2019 flyttade församlingen tillbaka in i Markuskyrkan och kan därmed åter bedriva 
verksamhet i ordinarie lokaler. Kyrkoavgiften höjdes för första gången sedan år 2000, dels för att 
investeringarna i Markuskyrkan tagit så stor del av likviditeten i anspråk och dels för att kunna 
hantera den kostnadsökning som det nya beräkningssättet för den inomkyrkliga ekonomiska 
utjämningen innebär. Övergången har skett över en period på fyra år och kommer från och med 
2020 att gälla fullt ut. För Skarpnäcks församling innebär detta en kostnadsökning på 89% eller 
drygt 4 miljoner.
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Församlingen har sitt säte i Stockholms kommun.

Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken

Stiftelser
Församlingen förvaltar 1 (1) stiftelse, Anna-Stina Åhmans Fond med ett totalt utgående eget 
kapital om 442tkr (503tkr).

Vi har särskilt beaktat hur effekterna av Covid-19 utbrottet kan komma att påverka församlingens 
framtida utveckling och risker som kan komma att påverka den finansiella rapporteringen framåt. 
Vi kan i dagsläget inte bedöma effekterna, men kommer att bevaka utvecklingen i samhället för 
att så gott möjligt förbereda oss för de effekter som blir.

Församlingen bedriver ingen enligt miljöbalken tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet.
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Balanserat 
resultat Årets resultat

Summa 
eget 

kapital
Eget kapital 2019-01-01 enligt tidigare principer (tkr) 50 899 -791 50 108
Om,bokning föregående års resultat (tkr) -791 791

Årets resultat (tkr) 3 495
Eget kapital 2019-12-31 (tkr) 50 108 3 495 53 603
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Kollekter

Belopp i tkr 2019 2018 2017 2016 2015
Förmedlade rikskollekter 47 40 29 26 34
Förmedlade stiftskollekter 6 8 3 8 8
Förmedlade församlingskollekter 43 25 23 49 80
Summa kollekter 96 73 55 83 122

Insamlingar

Belopp i tkr 2019 2018 2017 2016 2015
Utöver kollekter lokalt 12 19 33 29 33

Förmedlade kollekter tas inte upp i församlingens resultaträkning.

Församlingskollekter beslutas i församlingen. Skarpnäcks församling har beslutat att dessa kollekter ska gå till 
församlingens tre internationella projekt: två i Palestina/Israel och ett i Rumänien.

Förutom kollekter skapas andra tillfällen för olika insamlingar genom tex försäljning av 
"Markushonung", enskilda gåvor och bössinsamlingar. Ljusbärare blev gratis from 2014. Under 2016 
börjar "Swish"  användas via smarta telefonens app'ar för både kollekter, insamlingar och 
försäljning av varor ur församlingens Fairtrade sortiment. Församlingen ser inte att tekniken har 
ökat de insamlade beloppen.
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Ekonomisk flerårsöversikt

Belopp i tkr
Allmänna förutsättningar 2019 2018 2017 2016 2015

Tillhöriga 21 567 21 799 22 685 22 734 23 097
Tillhöriga (%) 44,4% 45,7% 47,5% 47,9% 48,7%
Kyrkoavgift exkl. 
begravningsavg. (%) 0,845% 0,76% 0,76% 0,76% 0,76%

Medelantal anställda 42 46 46 46 43

Intäkts- och kostnadsanalys 

Totalt verksamhetens intäkter 48 318 43 177 42 038 40 712 39 429
Verksamhetens kostnader -44 903 -44 165 -47 136 -41 709 -45 302
Förändring av 
ändamålsbestämda medel 0 0 0 0 0
Verksamhetens resultat 3 415 -988 -5 098 -997 -5 874
Resultat från finansiella investeringar 80 196 148 149 396
Årets resultat 3 495 -792 -4 950 -849 -5 485

Kyrkoavgift inkl. utjämning (netto) 47 942 42 920 41 611 38 922 38 515
Varav slutavräkning 2 908 3 931 3 372 2 295 2 638

Pers. kostnader/verks. intäkter (%) 58,5% 64,5% 65,4% 64,9% 64,3%
Av- och nedskrivn/verks. intäkter (%) 2,5% 2,0% 2,3% 3,5% 3,1%

Ekonomisk ställning

Fastställt mål för det 
egna kapitalets storlek 63 618 29 673 29 177 28 689 28 410
Eget kapital 53 603 50 108 50 900 55 850 56 699
Kassalikviditet (%) 226,3% 108,4% 141,7% 136,0% 67,0%
Soliditet (%) 91% 86% 84% 91% 90%
Värdesäkring av eget kapital (%) 7,0% -1,6% -8,9% -1,5% -8,8%

Nyckeltalsdefinitioner
 * Kyrkoavgift (%)  - Anges i procent av den kommunalt beskattningsbara intäkten.
 * Personalkostnader/verksamhetsintäkter (%)  - Uppgiften beräknas som resultaträkningens personal-

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

och nedskrivningar av anläggningstillgångar dividerat med resultaträkningens verksamhetens intäkter.
 * Kassalikviditet (%) - omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder 
 * Soliditet (%)  - Uppgiften beräknas som utgående eget kapital dividerat med balansomslutningen 

(totala tillgångar i balansräkningen).
 * Värdesäkring av eget kapital (%)  - Uppgiften beräknas som årets resultat dividerat med ingående

eget kapital.
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Belopp i tkr Not 2019 2018

Verksamhetens intäkter   
Kyrkoavgift 55 867 49 759
Ekonomisk utjämning 2 -7 925 -6 839
Erhållna gåvor och bidrag (KAE, KBB) 3 37 70
Övriga verksamhetsintäkter  340 186
Summa verksamhetens intäkter 48 318 43 176

Verksamhetens kostnader   
Övriga verksamhetskostnader 4 -15 443 -15 482
Personalkostnader 5 -28 241 -27 840
Av- och nedskrivning av materiella anläggningstillgångar 8, 9 -1 219 -843
Summa verksamhetens kostnader -44 903 -44 165

Verksamhetens resultat 3 415 -988

Resultat från finansiella investeringar 6
Resultat från finansiella anläggningstillgångar 79 165
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  1 41
Räntekostnader och liknande resultatposter 7 0 -9
Resultat efter finansiella poster 3 495 -791

  
ÅRETS RESULTAT 3 495 -791

Resultaträkning
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TILLGÅNGAR, tkr  Not 2019 2018

Anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar   
     Byggnader och mark 8 30 589 423
     Inventarier, verktyg och installationer 9 2 265 1 410
     Pågående nyanläggning och förskott 
     avseende materiella anläggningstillgångar 10 718 30 275
Summa materiella anläggningstillgångar 33 572 32 108
Finansiella anläggningstillgångar    
     Långfristiga värdepappersinnehav 11 13 390 17 311
Summa finansiella anläggningstillgångar 13 390 17 311

  
Summa anläggningstillgångar 46 962 49 419

  
Omsättningstillgångar   
Kortfristiga fordringar  
     Övriga fordringar 217 493
     Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 4 356 718
Summa kortfristiga fordringar 4 573 1 211

Kassa och bank 13 7 349 7 703

Summa omsättningstillgångar 11 922 8 914

Summa tillgångar 58 884 58 333

Balansräkning
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EGET KAPITAL OCH SKULDER, tkr Not 2019 2018

Eget kapital 14   
Balanserat resultat  50 109 50 900
Årets resultat  3 495 -791
Summa eget kapital  53 604 50 109
 

Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder  565 3 825
Övriga skulder 886 1 119
Villkorade bidrag 15 30 30
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 3 800 3 250
Summa kortfristiga skulder 5 280 8 224

Summa eget kapital och skulder 58 884 58 333

Balansräkning
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Tilläggsupplysningar
Not 1 Redovisningsprinciper

Grunder för upprättande

Värderingsgrund

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

Kyrkoavgift och begravningsavgift

Erhållna gåvor

Erhållna bidrag

Leasing

Erhållna bidrag redovisas enligt BFNAR 2002:11, Redovisning av bidrag av likvida medel till ideella föreningar och 
registrerade trossamfund från offentligrättsliga organ, vilket innebär att intäkten ställs mot den kostnad bidraget är 
avsett att täcka. 

Tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges. 

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

Från och med räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen 
(1995:1554) ÅRL, begravningslagen (1990:1144) och Bokföringsnämndens BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). Vidare tillämpas rekommendationer utgivna av Svenska Kyrkans Redovisningskommitté 
(KRED). 

Med stöd av 3 kap 5§ fjärde stycket ÅRL har församlingen inte räknat om jämförelsetalen och därmed är 
tidpunkten för övergången för tillämpning av BFNAR 2012:1 den 1 januari 2017.

Förändringarna och effekterna i samband med övergången visas i not 2 samt i specifikationen till Eget kapital. 

All leasing, både när församlingen är leasetagare och leasegivare, redovisas som operationell leasing dvs. 
leasingavgifterna, inklusive en första förhöjd avgift, redovisas som intäkt/kostnad linjärt över leasingperioden. 

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.

Erhållna gåvor redovisas enligt BFNAR 2002:10, Redovisning av gåvor i ideella föreningar och registrerade 
trossamfund, vilket innebär att de intäktsredovisas i den period de har mottagits. Intäkten motsvarar tillgångens 
anskaffningsvärde. 

Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificeras som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen 
tjänas in.

En ändamålsbestämd gåva innehåller ett av givaren, i samband med överlämnandet av gåvan, angivet villkor för 
användningen, vilket innebär att den har ett rättsligt skydd och inte får användas till annat ändamål.

För ändamålsbestämda gåvor tillämpas KRED:s rekommendation, Redovisning av ändamålsbestämda gåvor, 
vilket innebär att under året erhållna men ej förbrukade gåvor, tillsammans med under året förbrukade gåvor 
erhållna under tidigare år, redovisas i resultaträkningen på raden Förändring av ändamålsbestämda medel. Se 
vidare under rubriken Ändamålsbestämda medel.

Med leasingperiod avses den period som leasetagaren har avtalat att leasa en tillgång. 

Ersättning till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de 
anställda utför tjänster.
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Inkomstskatt

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader 50år 
Byggnadsinstallationer 20år 
Byggnadsinventarier 10år
Maskiner & verktyg 5 - 15år

Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3, kapitel 11, vilket innebär att värdering sker utifrån 
anskaffningsvärdet.

Mark, utöver kyrkogårdsmark, skrivs inte av, då nyttjandeperioden är obegränsad. 

Statliga stöd
Statligt stöd som avser förvärv av anläggningstillgång och omsättningstillgång redovisas enligt BFN R 5, 
Redovisning av statliga stöd, vilket innebär att de reducerar tillgångens anskaffningsvärde. Tillgången redovisas 
följaktligen till nettoanskaffningsvärde, vilket även utgör grund för beräkning av avskrivningarnas storlek. 

För ideell sektor gäller att materiell anläggningstillgång också omfattar fysisk tillgång som innehas för det ideella 
ändamålet även om grundregeln inte är uppfylld.
De flesta anläggningstillgångar har klassificerats utifrån den senare regeln då församlingens ändamål är religiös 
verksamhet.
Nedskrivningsprövning sker alltid för sådana tillgångar som inte längre uppfyller något av kraven ovan för att 
definieras som materiella anläggningstillgångar. 
Inventarier med ett anskaffningsvärde under 50% av prisbasbeloppet har utifrån väsentlighetsbedömning 
redovisats som kostnad.
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet 
ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.
Bidrag som erhålls för förvärv av materiell anläggningstillgång reducerar tillgångens anskaffningsvärde.
En materiell anläggningstillgång som har betydande komponenter där skillnaden i förbrukning förväntas vara 
väsentlig, redovisas och skrivs av som separata enheter utifrån varje komponents nyttjandeperiod.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När 
tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär 
avskrivningsmetod används.

Följande avskrivningstider tillämpas:

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. 

I församlingen finns materiella anläggningstillgångar redovisade enligt två olika definitioner i K3:
Som grundregel gäller att en materiell anläggningstillgång är en fysisk tillgång som innehas för att bedriva 
näringsverksamhet (ge ekonomiska fördelar/kassaflöde).

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 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.

Församlingens inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).
I den mån församlingen bedriver näringsverksamhet är huvudregeln att näringsverksamheten är skattepliktig. 
Näringsverksamhet kan undantas från skatteplikt om den har naturlig anknytning till det allmännyttiga ändamålet 
eller är hävdvunnen finansieringskälla. Även normalt sett skattepliktig näringsverksamhet kan i vissa fall undantas 
från beskattning om huvudsaklighetsprincipen är tillämplig.
Vid fastighetsinnehav kan fastighetsinkomsten undantas från beskattning om fastigheten till mer än 50 % används 
för att främja det allmännyttiga ändamålet alternativt att hyresinkomsterna har naturlig anknytning till det 
allmännyttiga ändamålet.

Församlingen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet eftersom den uppfyller kraven som 
samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen.
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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.

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.

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.

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Kundfordringar och övriga fordringar

Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning på sådana garantier, ekonomiska åtaganden och 
eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen.

Långfristiga värdepappersinnehav – post för postvärdering

Innehaven i posten innehas på lång sikt och redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I efterföljande 
redovisning värderas posten fortsatt i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde och 
marknadsvärdet på balansdagen. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning till upplupet 
anskaffningsvärde.
Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Resultat från finansiella anläggningstillgångar. 
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella 
anläggningstillgångar som är väsentliga.

Låneskulder och leverantörsskulder

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 framtids händelser som inte ligger inom församlingens 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 för att reglera förpliktelsen eller 
förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.
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Not 2

Not 3

 2019 2018
Gåvor

0 0
Bidrag
Övriga bidrag från stiftet 37 70
Summa bidrag och gåvor 37 70

Not 4
 2019 2018
Lokalkostnader (hyrda) 2 719 3 264
Fastighetskostnader (egna fastigheten) 1 535 1 242
Förbrukningsinventarier 330 463

Kvalificerade revisorer
Revisionsuppdrag, KPMG 180 61
Övriga valda revisorer
Revisionsuppdrag 2 17

 182 78

Not 5

Medelantalet anställda 2019 2018
Kvinnor 25 32
Män 17 14

42 46

*Könsfördelning i kyrkoråd 2019 2018
Kvinnor 50% 53%
Män 50% 47%
*oförändrat under mandatperioden

Löner, arvoden och andra ersättningar 2019 2018
Ledamöter i kyrkoråd och övriga nämnder* 166 169
Anställda 17 833 18 460

17 999 18 629

I medelantalet anställda ingår inte anställda som uppburit ersättning som understiger ett halvt prisbasbelopp, 23 
250 kr (22 750 kr). Detta har gjorts med stöd av BFNAR 2002:9.

I uppgiften om löner och arvoden ingår inte anställd personal som uppburit ersättning som understiger ett halvt 
prisbasbelopp, 22 7500 kr (22 400 kr). Församlingen har betalt ut sådan ersättning med totalt 0 kr (210571) kr 
vilket inte har tagits med i uppgiften om löner och andra ersättningar. Detta har gjorts med stöd av BFNAR 
2002:9.

Ersättning till ordföranden i kyrkoråd

Övriga verksamhetskostnader

Med revisionsuppdrag avses arbetsuppgifter som det enligt lag ankommer på församlingens revisorer att 
utföra, rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådana arbetsuppgifter samt 
verksamhetsrevision och granskning av kollekträkenskaper enligt kyrkoordningen. Allt annat är andra uppdrag.

Personal

Arvode och kostnadsersättning till revisorer

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 möjligheten till en rikstäckande 
kyrklig verksamhet. Kyrkomötet beslutar om kriterierna för utjämningen.

Erhållna gåvor och bidrag

252000-0742
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Pensionskostnader och andra sociala avgifter 2019 2018
Pensionskostnader, anställda 1 334 1 341
Andra sociala avgifter enligt lag och avtal 6 248 6 053

7 582 7 394

Not 6

Resultat från finansiella anläggningstillgångar 2019 2018
Utdelning / Vinst försäljning av fondinnehav 79 165
 79 165
   
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2019 2018

1 41
 1 41

Not 7

Räntekostnader och liknande resultatposter 2019 2018
Räntekostnader till övriga företag 0 -9
 0 -9

Not 8

 2019 2018

Fastigheter
Nedlagda kostnader på annans fastighet 3 327 3 327
Markuskyrkan inköp under året 30 879

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 34 206 3 327

Ingående ackumulerade avskrivningar -2 903 -2 737
Årets avskrivningar -714 -166
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 617 -2 903

  
Utgående bokfört värde 30 589 424

Not 9

 2019 2018
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 10 761 10 670
Årets nedskrivningar och utrangeringar -2 034
Inköp under året 1 361 91
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10 088 10 761

Ingående ackumulerade avskrivningar -9 350 -8 674
Årets nedskrivningar och utrangeringar 2 034
Årets avskrivningar -506 -676

Inventarier, verktyg och installationer

Resultat från finansiella investeringar

Byggnader och mark

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

Räntekostnader

*Till ordföranden i kyrkorådet har ersättning utgått med 46088 (45940) tkr.
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Utgående ackumulerade avskrivningar -7 823 -9 350

Utgående bokfört värde 2 265 1 411

Not 10

Orgelprojekt, Ventilation Markuskyrkan 2019 2018
Ingående balans 30 275 17 155
Årets Nyanskaffningar 0 13 120
Årets Omklassificeringar -29 557 0
Utgående balans 718 30 275

Not 11
 
Värdepappersinnehav (tkr)

2019 2018
Noterade aktie- räntefonder 13 385 13 306 14 138
Övriga långfristiga placeringar 5 5
Summa värdepappersinnehav 13 390 13 311

Förändring av värdepappersinnehav 2019 2018
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 13 311 13 146
Investeringar under året (SPP, Aktiefond Talenten) 79 165
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 13 390 13 311

Utgående bokfört värde 13 390 13 311

Vid bokslutet ännu oplacerade värden på likvidkonto* 0 4 000

Summa totalt innehav 13 390 17 311

* återinvesteras stegvis till aktiefonder  samt kassamedel läggs till kyrkkontot i enlighet med Finanspolicy

Not 12

2019 2018
Förutbetalda hyror 303 275
Försäkringspremier 0 94
Kyrkoantikvarisk ersättning 3 935 0
Övriga poster 117 349
 4 356 718

Not 13

Not 14

Not 15
2019 2018

Ingående balans 30
Omklassiificering* 30
Summa utgående balans 30 30

Specifikation av utgående balans 2019 2018
Bidrag till anläggningstillgångar 30 30

Eget kapital
Enligt Kyrkoordningen ska kyrkofullmäktige fastställa ett mål för det egna kapitalets storlek. Församlingens 
målkapital fastställt (och uppnås) till 63618 (29177) tkr.

Villkorade bidrag

*Till följd av ändrade redovisningsprinciper vid över-gången till K3 har Ändamålsbestämda medel 
omklassificerats till Villkorade bidrag, se även not 2.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Av behållningen på kassa och bank utgör 4956 (7335) tkr behållning på det sk Kyrkkontot. Kyrkkontot utgör i 
juridisk mening en fordran på Svenska kyrkans nationella nivå eftersom det är en del av Svenska kyrkans 
koncernkonto. De regelverk som styr Kyrkkontot är dock av sådan karaktär att fordran i 
redovisningssammahang ses som ett ordinärt banktillgodohavande. 

Värdepappersinnehav

Anskaffnings-värde Anskaffnings-värde
Marknads- 

värde

Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella anläggningstillgångar
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Summa 30 30

Not 16
2019 2018

Upplupna semesterlöner 1 226 1 243
Upplupna sociala avgifter 476 467
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 097 1 542
 3 799 3 252

  

Församlingen har inga ställda säkerheter eller eventualförpliktelser.

Not 17 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

En global oro för coronavirusets spridning har medfört en stor osäkerhet på finansmarknaderna med väsentliga prisfall på 
aktier och lägre räntor som följd. Stora delar av uppgången 2019 har till och med mitten av mars 2020 raderats ut. Varsel om 
uppsägningar och korttidspermitteringar kan komma att påverka medlemmarnas privatekonomi på ett sätt som leder till fler 
utträden. Skarpnäcks församling kommer därför att göra riskanalyser, utreda tänkbara effekter och nödvändiga åtgärder för 
att hantera en sådan utveckling.

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
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