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Året började som vanligt. Vi var många medarbetare, förtroendevalda och ideella som 
med stort engagemang och förväntan arbetade på att förverkliga alla tankar och planer 
på ett vidareutvecklat gudstjänstliv, goda diakonala möten, pågående projekt och en 
verksamhet för människor i alla åldrar. Vi startade upp året, som den missionerande och 
öppna folkkyrka vi är, med att fortsätta att bidra till ett gott liv för alla, att hela pastoratet 
skulle få leva, att vara en relevant aktör i civilsamhället och att be för alla människor.

Helt överraskande var vi plötsligt i ett helt annat läge. De vanliga invanda sätten och 
reglerna gällde inte längre. Precis som alla andra i världen fick vi ställa om hela vår 
verksamhet i alla dess delar och dimensioner. Våra möjligheter att vara och fungera 
som kyrka påverkades i grunden av den globala pandemin. Det delade vi med alla 
andra omkring oss. Men det delade vi också med många av våra föregångare under 
århundradena i vår egen lokala historia.

Svenska kyrkan i Norrköping fick bekräftelse på att det pastorat som vi format och 
utvecklat sedan 2014, och som i sin tur bygger på en mycket lång och god tradition, är 
en robust organisation som är väl skickat att vara relevant också i en kris. Vi fortsatte 
att möta människor på de sätt som gick och tekniken var till stor nytta när vi skulle 
hålla kontakt. Våra gamla goda relationer till våra samarbetspartners gjorde att vi kunde 
hitta nya samarbetsformer. Våra böner upphörde aldrig.

Också i pandemin kunde vi vara trygga med att vi har något att berätta och bidra med. 
2020 var ett år av prövning, men också ett år då vi fick visa vilka vi är och vill vara – en 
betydelsefull kyrka för människor i Norrköping.

"De vanliga invanda sätten och reglerna 
gällde inte längre."

Thomas Wärfman

Kyrkoherde
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Ibland uppstår sprickor. En av Svenska kyrkans främsta uppgifter är att hjälpa människor 
som upplever att de har sprickor i livet. Att stödja dem i smärtan när sprickor ska lagas. 
Svenska kyrkan får ibland också bidra med att bygga nytt . 

Under året har vi erfarit sprickor. Coronapandemin chockade oss och resultatet känner vi. 
Det blev ett år att söka avstånd istället för närhet. Vikten av Svenska kyrkans diakoni blev 
också synliggjord. I egen regi såväl som i samverkan. Svensk fattigdom lever, om nu någon inte 
trodde att den fanns. I årsredovisningen kan Svenska kyrkans arbete med att reparera sprickor 
i människors liv - att stötta, trösta och bära -  tolkas i siffror. Svenska kyrkan möter och ser 
stora och ökande behov mitt i välfärden. Vi behövs. Men vi ska inte bli en ”reservkommun”. 
Däremot ska vi göra vad vi kan för att människor ska kunna leva ett gott liv här. När pandemin 
slog till ställde vi om mycket i vår verksamhet. Och det ska vi vara stolta över. 

Svenska kyrkan lagar även sprickor i byggnader. I Stadstornet till exempel och 
framöver i Skärkinds kyrka. Fler insatser är på gång. Hållbara byggnader i dubbel 
bemärkelse och energisnål drift av våra fastigheter ska ge positiv effekt i klimatarbetet. 
Vi har även sjösatt ett hållbarhetsprojekt som ska styra oss i rätt riktning för våra inköp. 

Och så spännande det är att se utbyggnaden av krematoriet växa fram! Under 2020 tog 
bygget fart ordentligt.

Vi är en öppen folkkyrka både för människor och byggnader. Öppenheten sker med 
evangeliets budskap om Guds kärlek som styrkraft. Smärtsamma och dyra sprickor ska 
lagas och tätas. Men det finns även sprickor som låter ljus sippra in. Det är ett ljus som kan 
hjälpa oss att behålla hoppet i en fortsatt tid av osäkerhet. Det otroliga med hoppets ljus är 
att det har en okuvlig kraft att vinna över mörker. I tro, hopp och kärlek!

 

"...ett ljus som kan hjälpa oss att behålla 
hoppet i en fortsatt tid av osäkerhet. "

Anne Olofsson
Kyrkorådets ordförande
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Längst upp till vänster Drop in-vigsel i 
Styrstad kyrka i februari 2020

Längst upp till höger Inspelning av 
digital gudstjänst i Matteus kyrka

Till höger Matutdelning under projektet 
"Medborgarstöd" som anordnades i 
samarbete med Norrköpings kommun 
och Frivilligcentralen.

Till vänster Digital storsjung med Moa 
och Nenne i Klockargården

Nedan Diakon Per-Olof Engström och 
präst Lisa Linderoth som avlastade 
Sjukhuskyrkan
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Hej där!

 

EVA-LOTTA MARTINSSON

Församlingspedagog i  
S:t Johannes församling

 
HUR ÄR MAN KYRKA UNDER 
EN PANDEMI?
Vi har fått inse att vår verksam-
hetsproduktion varit det som vi 
förknippat med att vara kyrka. 
Nu har vi fått möta en annan 
kärna. Att skapa ett levande 
böneliv, ringa i kyrkklockorna, 
mingla ute i vår församling och 
möta människor där de är.  

VILKET ÄR DITT STARKASTE 
MINNE FRÅN 2020?
Vi fick ett mail. Vi hade skickat 
en film från vårt andaktsrum 
där vi sjöng, bad och skickade 
våra Glorialjus. Vi uppmunt-
rade Spanarna att fira andakt 
hemma. Föräldern beskrev 
stunden familjen fick när de 
firade Spanarandakt som 
barnet höll i. Det hade inte hänt 
innan pandemin. Då levde vi 
åtskilda. Nu möjliggjorde vi för 
barnet och helighet fick plats.

VAD HOPPAS DU PÅ FRAMÅT?
Jag hoppas på att vi håller kvar 
i det där att vara kyrka och inte 
bara göra kyrka.

KYRKA I PANDEMI
Under 2020 satte pandemin stopp för stora delar av kyrkans 
vanliga verksamhet. Men tillsammans ställde vi om och till 
att vara nära kyrka på distans med digitala lösningar och stor 
fokus på diakoni för dem som har det svårt.

MATUTDELNING
I skuggan av coronapandemin riskerar 
de personer som redan var ensamma att 
hamna i ytterligare isolering. Norrköpings 
kommun samordnade därför, tillsammans 
med Svenska kyrkan och Frivilligcentralen, 
servicen ”Medborgarstöd” för att kunna 
hjälpa till med inköp av mat och mediciner. 
Servicen riktade sig till de som inte kunde 
få hjälp av närstående, hemtjänst eller 
andra lösningar, exempelvis beställning 
över internet. Projektet var en stor 
framgång och hjälpte många.

DIGITALA GUDSTJÄNSTER
I tider då vi måste hålla fysisk distans 
gick våra gudstjänster över till att bli 
digitala. Varje söndag publicerades därför 
en förinspelad gudstjänst på pastoratets 
Facebook, webb och Youtube. 

Gudstjänsterna planerades av 
församlingarna efter ett ramverk och 
filmades med hjälp av pastoratets 
kommunikatörer.

Ett fint sätt att nå fler och nya människor 
i en tid när vi inte kunde träffas på plats.

SINNESRO VIA ZOOM
Diakonicentrum - DC har under året hållit 
i digitala sinnesroandakter på zoom. I 
närvaro har man mötts i musik, eftertanke, 
bön och ljus.

VANDRINGSGUDSTJÄNSTER 
Under sommaren 2020 fanns möjlighet 
att fira gudstjänst i en coronaanpassad 
form. Under vandringsgudstjänsterna fick 
man gå en inre och en yttre promenad, 
ta del av söndagens tema och stanna 
till för reflektion, bön eller välsignelse. 
Avslutningsvis kunde var och en gå in en 
stund i kyrkan för ljuständning och för att 
lyssna på levande musik. En uppskattad 
form av gudstjänst som lockade många nya 
besökare.

SJUKHUSKYRKAN
Sjukhuskyrkan är kyrkans verksamhet på 
Vrinnevisjukhuset och finns till för samtal 

för patienter, närstående och sjukhusets 
medarbetare för stöd och samtal. De finns 
med vid livets slutskede och vid dödsfall, 
är med som stöd vid avskedsstunder 
i bårhuset, åker med dödsbud, ger 
samtalsstöd till patienter och närstående 
och ger krisstöd. 

Under coronapandemin har anställda 
inom vården arbetat under en stor 
stress. Sjukhuskyrkan har funnits på 
plats på Vrinnevisjukhuset och erbjudit 
anställda vid sjukhuset samtal via telefon, 
i Stillhetens rum eller utomhus. Kyrkans 
larmjour har också funnit på plats och 
avlastat Sjukhuskyrkans personal utanför 
ordinarie arbetstid.

DIGITAL BARNVERKSAMHET
När stora delar av barn- och 
ungdomsverksamheten pausades såg 
kyrkans pedagoger till att istället nå sina 
barn- och ungdomar på andra sätt.

Exempelvis spelades det i flera 
församlingar in digitala sångstunder som 
delades i grupper och på sociala medier. 
Det filmades också jul- och påskspel, 
samlingar och pysselstunder.

UNIVERSITETSKYRKAN 
Kyrkan på universitet blev under 
pandemin digital. Varje vardag kl 12.15 
sändes en lunchbön på Facebooksidan 
”Kyrkan på universitetet – Linköping & 
Norrköping.” Lunchbönen pågick under 
ungefär en kvart och gick även att se i 
efterhand för den som ville titta senare. 

SÅNG FÖR DE ÄLDRE
Det är fantastiskt att få dela hopp och 
glädje till andra. När många äldre 
isolerades under pandemin samlade flera 
församlingar ihop sånggrupper som sjöng 
utanför boenden och på innergårdar.

Genom att ta med instrument och ett 
enkelt häfte i handen med sånger som 
alla kan sjunga med i kunde känslan av 
ensamhet och tristess minskas något och 
ersättas med glädje och livsmod.
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Hej där!

JENNY FOLKÖ WITT 

Präst i Borgs församling

VAD DRIVER DIG I DITT 
ARBETE?
Att få se andra människor växa. 
Att få ta del av människors 
livsberättelser och få följa 
med en kort eller en längre bit 
på vägen. Att få lyssna. Att få 
utforska existentiella frågor 
tillsammans med andra. Att 
tillsammans med andra få 
sprida hopp.

VAD BÄR DU MED DIG 
FRÅN 2020?
Att vi har hittat många nya 
vägar att kommunicera och 
mötas på. En del människor 
vågar vara sig själva lättare 
vid en skärm och då möts vi 
där. Att vi har mötts i små 
sammanhang och det blir en 
större känsla av närhet. De 
stora sammanhangen passar 
inte alla. Våra öppna kyrkor där 
vi har skapat små gudstjänster 
tillsammans.

VAD HOPPAS DU PÅ FRAMÅT?
Att vi ska få blicka framåt med 
en känsla av hopp och inte 
tyngas ner av allt det hopplösa 
vi kan ha känt av under denna 
pandemi. Att vi tar med oss det 
vi lärt oss och vågar fortsätta 
hitta nya vägar för kyrkan 
som behövs kanske ännu mer 
nu. Kyrkan som en plats där 
vi tar de existentiella frågor vi 
människor har på allvar. 

Där vi får mötas på olika sätt, 
vilka vi än är och vad vi än bär 
med oss.

GUDSTJÄNSTER & KYRKOR
Gudstjänster firas varje söndag i Svenska kyrkans 
församlingar, och ofta andra dagar också. Under pandemin 
har gudstjänsterna i Norrköpings pastorat till stor del skett 
digitalt. Här nedan kan ni läsa lite av vad som skett i våra 
kyrkor under året.

DOP
Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en del i
Guds stora familj – den världsvida kyrkan.

NY FÖRSAMLINGSHERDE
Den 13 september mottogs och 
välkomnades Göran Bondesson som 
ny församlingsherde i S:t Johannes 
församling. Kyrkoherde Thomas 
Wärfman välkomnade både besökare och 
församlingsherde och Göran Bondesson 
predikade under mottagandet.

SATSNING I NAVESTAD 
Innan pandemin, i slutet av januari startade 
projektet ”Öppen dörr” i Navestad kyrka 
och församlingshem för områdets boende. 
Varje dag kunde man titta in för en kopp 
kaffe, samtal eller slå sig ner i kyrkan 
för en stunds vila eller för att tända ljus. 
Tanken är att projektet ska återupptas efter 
pandemin. 

MATTEUS TILLBYGGNAD 
I april 2019 påbörjades arbetet med att 
bygga det nya församlingshemmet, alldeles 
intill Matteus kyrka. Byggnaden är ritad av 
Fredriksson arkitekter. 2020 stod den nya 
församlingslokalen färdig. En församlingssal 
med plats för 100 personer kommer att 
rymma kyrkkaffen, församlingsverksamheter,  

minnesstunder och dopkalas.  
En vacker innergård har skapats 

mellan Matteus kyrkas fasad och det 
nya församlingshemmet, en sommaroas 
för utegudstjänster, kyrkkaffe eller 
kontemplation i solskenet för den enskilde. 
Där planeras en örtagård och andra 
planteringar.

DROP IN-VIGSEL
På Alla hjärtans dag, den 14 februari, 
arrangerades det återigen Drop in-vigslar 
i Styrstad kyrka. I år var det fem par som 
valde att säga ja till varandra och fira sin 
kärlek med Svenska kyrkan. 

NY FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 
Under 2020 släpptes en ny församlingsin-
struktion (FIN) för Norrköpings pastorat.  
Församlingsinstruktionen är ett doku-
ment som beskriver hur Norrköpings 
församlingar och enheter ska arbeta nu 
och i framtiden. Det fastställer vad som  är 
viktigt att fokusera på som kyrka och som 
kyrkogårdsförvaltning i Norrköping. 

DOP I NORRKÖPING
Dopet är en familjetradition och en fest
där vi välkomnar livet och uttrycker
tacksamhet över att en ny människa har
fötts till världen. Genom dopet erbjuds
vi att tillsammans välkomna barnet som
medlem i Svenska kyrkan och som en del
av Guds stora gemenskap. 

DROP IN-DOP
Under 2020 var det många barnfamiljer 
som valde att skjuta upp att döpa sina barn 
med tanke på den rådande pandemin och 
den begränsade möjligheten att samlas i 
kyrkan. 

För att visa att det går bra att hålla 
dop även i pandemitider anordnades 
det uppskattade drop in-dop i flera av 
pastoratets församlingar. 
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Ovan Skylt i Navestad kyrka
Till höger Matteus kyrka och den nya 
församlingslokalen
Nedan Mottagning av ny 
församlingsherde i S:t Johannes 
församling. Från vänster till höger i 
bild: kyrkoherde Thomas Wärfman och 
församlingsherde Göran Bondesson 
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Hej där!

GUSTAF JOHNSSON

Församlingspedagog i 
Kolmårdens församling

 
VAD DRIVER DIG I DITT 
ARBETE?
Det som driver mig i arbetet 
som församlingspedagog är 
mötet med människor. Att få 
varje människa att bli sedd, 
accepterad och älskad för den 
man är. Min drivkraft ligger i 
att få människor att utvecklas 
och hitta en plats i vår ge-
menskap samt att hjälpa alla 
människor till att få en bättre 
och ljusare vardag.

VAD BÄR DU MED DIG 
FRÅN 2020?
Vi kan ställa om, och för min 
del innebar det att arbeta 
mycket med Medborgarstöd. 
Pandemin har inte fått mig att 
minska mitt synfält utan det 
har vidgats i hur vi möter våra 
församlingsbor.

VAD HOPPAS DU PÅ FRAMÅT?
När vi öppnar kyrkportarna 
vill jag att vi reflekterar över 
vad vi gör och vad vi ska göra. 
Nu finns möjligheten att titta 
framåt och se vilken kyrka och 
verksamhet vi i framtiden vill ha.

UNDERVISNING
I undervisning ingår bland annat konfirmationsarbetet, 
barnverksamheten och språkcaféer. Under 2020 har många 
av verksamheterna tagit paus och man har därför varit 
tvungna att hitta nya sätt att träffa varandra.

DOPFEST, GLASS OCH 
NYRENOVERADE LOKALER
I januari, innan pandemin, var det 
glassfest, dopfest och familjegudstjänst i 
Klockargården. Det var också invigning 
av Klockargårdens nyrenoverade 
och fina lokaler. Lokalerna kommer 
användas mycket inom barn- och 
ungdomsverksamheten.

PYSSEL FÖR AVHÄMTNING
Många aktiviteter var pausade under den 
pågående coronakrisen. När det inte gick 
att hålla söndagsskola i S:t Johannes kyrka 
satte församlingens pedagoger ihop en 
goodiebag innehållande en fin pysselbok 
med färgpennor och annat pyssel som 
söndagsskolebarnen kunde hämta upp.

Goodiebagsen var mycket uppskattade av 
barnen från söndagsskolan och bidrog till 
några roliga och pyssliga veckor för dem.

AFTONBÖN I SPELEN VÄRLD
Under 2020 flyttade kyrkans verksamheter 
ut på nya digitala plattformar. Exempelvis 
höll en av kyrkans konfirmandgrupper 
aftonböner tillsammans i datorspelet World 
of Warcraft.

Konfirmandgruppen kunde inte träffas 
som vanligt och de bestämde därför träff 
i spelet och pratade där med varandra 
via textchatt och röstsamtal. Kvällen 
avslutades med klockringning och 
aftonbön, en idé som kom från en av 
konfirmanderna.

DIGITALA JUL- OCH PÅSKSPEL  
I pastoratets församlingar har det under
året hållits påsk- och julspel för både unga
och vuxna. Detta år blev de digitala och 
spelades in i förväg innan de skickades till 
skolorna och lades ut på sociala medier.

Att berätta om och spela upp de
kristna berättelserna är en viktig del inom
kyrkans barn- och ungdomsverksamhet.
Spelen är också ett uppskattat inslag bland
församlingarnas barn och unga.

ORGELAKADEMIEN
Årets orgelakademi blev en härlig 
sommarkurs för barn och ungdomar som 
ville prova på att spela orgel under en 
vecka på lovet. Sommarkursen lockade 
ett 20-tal deltagare som fick enskilda 
orgellektioner, prova på att improvisera, 
göra orgelutflykter och äta glass.

Veckan avslutades med en gemensam 
orgeluppspelning och flera av ungdomarna 
ville fortsätta med sina lektioner även 
under hösten. 

KONFIRMATION
Konfirmationsåret 2020 präglades självklart 
även det av den globala pandemin. Mycket 
av konfirmandverksamheten sattes på paus 
under våren och skedde då istället digitalt.

Församlingarna har ändå fortsatt 
samarbetet med olika aktörer som 
idrottsklubbar, Kolmårdens djurpark och 
Stadium Sports Camp.

De konfirmationer som inte kunde 
genomföras under våren senarelades till 
våren och hösten då de kunde  genomföras 
under coronasäkra former.

BARNVERKSAMHET
Församlingarna har under året bedrivit
öppen förskola, babysång, miniorer,
juniorer, barnkörer, ungdomsgrupper,
bibelstudiegrupp m.m.

Även här samarbetar Norrköpings
pastorat med andra aktörer som BVC,
skolor och förskolor.

I våra verksamheter blir alla barn sedda
och bekräftade utan att behöva prestera.
Det bidrar till att öka barnens självkänsla
och att ge dem en trygg identitet.
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Ovan En fundersam deltagare i gruppen 
Nifflarna i S:t Olofs församling
Till höger En glad pojke får Barnens 
Bibel i Söderledskyrkan
Nedan Pojke under en familjegudstjänst 
i Klockargårdens kyrka, innan pandemin
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Hej där!

INGVAR SJÖGERUD

Diakon i Kolmårdens 
församling

 
VAD DRIVER DIG I DITT 
ARBETE?
Det största enskilda som driver 
mig och den enhet jag företrä-
der är att göra skillnad i männ-
iskors liv, att höja livskvaliteten 
och finnas mitt i människors 
vardag samt erbjuda människor 
en väg in i den kristna gemen-
skapen

VAD BÄR DU MED DIG 
FRÅN 2020?
Främst det diakonala arbetet 
med våra medmänniskor som 
lever i samhällets marginal. 
Nya kontakter för att skapa ett 
effektivare men mer livgivande 
och humant sätt att stärka och 
finnas för människor.

VAD HOPPAS DU PÅ FRAMÅT?
Jag hoppas på ett större fokus 
på det diakonala arbetet, både 
det som sker lokalt och i pas-
toratet. Att gudstjänsterna ska 
komma igång och att musiken 
får en mer central plats både 
som kör/konsertverksamhet 
och som ett pedagogiskt 
verktyg. Sen såklart att 
smittoläget ska komma under 
kontroll.

DIAKONI
Ordet diakoni står för social omsorg och tjänst och syftar
till att tillsammans skapa en rättvis och jämlik värld som är
baserad på varje människas värdighet och okränkbara värde.
Uppgiften är att lyssna, stödja och agera tillsammans, att
ge människor utrymme att lyfta fram sina erfarenheter av
utsatthet och nöd och att uppmärksamma orättvisor.

MATBANKEN
Under pandemin har kyrkans arbete med 
matbanken fortsatt, självklart med ändrade 
rutiner för att garantera allas trygghet. 
Matbanken drivs av Hela människan 
tillsammans med Svenska kyrkan och ger 
varje vecka ut mat till utsatta i Norrköping. 
Maten skänks av matvarubutiker i 
Norrköping och är sådan som av olika 
anledningar inte kan säljas i butik men som 
annars är fullt ätbar.

NORRKÖPINGS STADSMISSION
Under året etablerade Stadsmissionen sitt 
arbete i staden, något som Svenska kyrkan 
i Norrköping varit med och stöttat.

På sommaren delade Stadsmissionen 
ut matkassar till behövande varje fredag 
mellan 13.00-15.00 utanför S:t Olai 
kyrka. Nöden eskalerade i samband med 
coronapandemin. Matfattigdomen är 
utbredd bland barnfamiljer i Norrköping. 

KÖP PRÄSTOST AV PRÄSTEN
Ostköpare på flera ICA-butiker i 
Norrköping kunde i början av året köpa 
prästost av prästen och samtidigt skänka en 
slant till Act Svenska kyrkans fasteaktion. 
Ostkunderna skänkte 20 kronor per kilo 
prästost som köptes till årets fasteaktion 
"Stå på modets sida."

EN VARMARE STAD
Den 14 januari fick Norrköpingsborna 
en varm överraskning när de väntade 
på buss, pendel och spårvagn. Vid flera 
busskurer, spårvagnshållplatser och 
pendelstationer låg handstickade halsdukar 
med en uppmaning att ta med den hem. 
Bakom initiativet låg Svenska kyrkan i 
Norrköping.
– Det är engagerade och ideella människor 
som har stickat halsdukar till människor att 
värma sig med. I Norrköping vill vi finnas 
till för varandra och vad kan vara bättre 

än att få något att värma sig med? Det är 
ett sätt bland många att bidra till ett gott 
liv för alla, berättade då Thomas Wärfman, 
kyrkoherde i Norrköping.
#envarmarestad genomfördes samtidigt av 
ytterligare drygt 60 församlingar runt om i 
Sverige – från Bromölla till Piteå.

ÖPPNA KYRKOR
För att förmedla hopp i svåra tider har 
flera av pastoratets kyrkor hållit öppet 
med möjlighet till ljuständning och bön. 
Att kyrkan finns öppen för ljuständning 
och en stunds reflektion är viktigt även 
då få människor rent fysiskt kan ta sig dit. 
För att skydda riskgrupper bemannades 
kyrkorna med personal istället för ideella 
kyrkvärdar. Under den öppna kyrkan är 
ljusen tända och ofta sitter en musiker och 
övar. Det kan vara trösterikt att veta att 
kyrkorummet fylls av liv och hopp, även 
om världen stannat upp lite, och du kanske 
måste stanna hemma. Även i de kyrkor 
som inte är öppna pysslar våra vaktmästare 
om miljön och kyrkornas altare kläs enligt 
sed med liturgiska färger, rätt antal ljus och 
med blommor. En del saker är som de alltid 
har varit, även i denna annorlunda tid.

DIAKONICENTRUM - DC
Diakonicentrum är en mötesplats och
samtalsmottagning för ungdomar och 
vuxna i Norrköping. Under pandemin har 
mycket av verksamheten också varit digital 
med bland annat fredagsdans över zoom, 
inspelade sinnesroandakter och möjlighet 
till digitala samtal.

VÄG TILL ARBETE
Ett sätt att ta evangeliet på allvar kan 
vara att erbjuda människor praktik 
och arbetsprövning vid arbetslöshet. 
Det arbetar kyrkan konkret med i både 
församlingar, på kansliet och på kyrkogård.
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HÄKTES- OCH FÄNGELSVERKSAMHET

Kyrkans arbete bland utsatta människor 
grundar sig i evangeliet. Det är därför 
kyrkan också finns på häktet och anstalten 
i närheten. Det huvudsakliga ansvaret för 
kyrkans verksamhet inom Kriminalvården 
i Norrköpingsområdet ligger hos S:t Olofs 
församling. Det är genom Sveriges Kristna 
Råd (SKR) som Nämnden för Andlig vård 
(NAV) tillsätter präster för uppdraget
att verka inom häkten och anstalter i
närområdet.

JULLÅDOR OCH JULKASSAR
Många har det svårt runt jul. I flera 
församlingar har det därför delats ut 
jullådor och julkassar  med mat. I Borgs 
församling fortsatte arbetet med de årliga 
jullådorna och i Kolmårdens församling 
delades enskilda "julkassen" ut.

Ovan vänster 
En värmande 
haldsuk
Ovan höger 
Matudelning under 
pandemin
I cirkeln Prästost såldes till 
förmån till Act Svenska kyrkan
Nedan till höger Ett fint budskap 
om kärlek på DC:s cykel
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Hej där!

JAIME BELTRAN

Driftingenjör på 
fastighetsavdelningen

 
VAD DRIVER DIG I DITT 
ARBETE?
Jag drivs av att hjälpa andra och 
ge en bra service samt hinna 
utföra jobbet i tid utan att 
tumma på kvalitén. 

Sedan är det tillfredsställande 
att få bekräftelse på att ha gjort 
ett väl utfört arbete.

VAD BÄR DU MED DIG 
FRÅN 2020?
Modet från kollegor att trots 
omständigheterna försöka göra 
sitt bästa för att ha ett ”normalt 
liv” och att fortsätta utföra 
arbetet på ett professionellt 
sätt.

VAD HOPPAS DU PÅ FRAMÅT?
Att få tillbaka möjligheten att 
samlas i kyrkan som tidigare 
och fortsätta med det uppdrag 
vi har fått av Norrköpings 
pastorat.

HÅLLBAR UTVECKLING
Jorden och skapelsen är en gåva, vi är alla en del av den 
och har ett ansvar att förvalta den. Därför arbetar Svenska 
kyrkan i Norrköping aktivt för en hållbar utveckling.

MILJÖDIPLOMERING
Församlingarna arbetar för miljödiplome-
ring i olika faser. Svenska kyrkans miljödip-
lomering för hållbar utveckling är ett led-
ningssystem för församlingarnas långsiktiga 
arbete med hållbarhetsfrågor. 

VINDKRAFT OCH GRÖN EL
Svenska kyrkan i Norrköping är en av 
initiativtagarna till egen vindkraft för kyrk-
liga användare. Vårt verk, som är en del av 
Vindpark Vänern, levererar ungefär hälften 
av den el vi förbrukar för våra kyrkliga 
byggnader. Den övriga el vi använder kom-
mer från vattenkraft och biomassa.

FAIRTRADE
Alla församlingar i Svenska kyrkan i Norrkö-
ping är diplomerade som ”Kyrka för Fairtra-
de”. Församlingarna handlar varor, så långt 

det är möjligt, som är Fairtrademärkta, till 
exempel kaffe, te, socker, bananer och choklad. 
Församlingarna medverkar också till att sprida 
information om vad Fairtrade är.

SOLCELLER PÅ KYRKANS HUS
Under 2020 togs kyrkans första solcells-
anläggning i bruk. Det var på fastigheten 
Väktaren 2, även känd som Kyrkans hus.

Elproduktionen har hittills varit över 
förväntan och ligger på 36 000 kWh per 
år. Det täcker en fjärdedel av Kyrkans hus
årsförbrukning av el. Det innebär också 
att vi sparar 25 ton koldioxid åt miljön.

Dessutom får vi intäkter från elcertifikat 
och ursprungsgarantier som genereras av 
solcellerna.  
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Hej där!

KRISTINA RIESSEN

Församlingspedagog i S:t 
Johannes församling

 
VAD DRIVER DIG I DITT 
ARBETE?
Eftersom jag skriver detta 
precis efter påsk blir svaret 
att få vara med och berätta att 
ljuset är starkare än mörkret, 
att livet är starkare än döden 
och att det kommer bli bra.

VILKET ÄR DITT STARKASTE 
MINNE FRÅN 2020?
Att vi ofta lyckades ställa om 
istället för att ställa in. Det 
är härligt att kunna träffa 
konfirmanderna i församlings-
hemmet, men det var också fint 
att ”få komma hem” till dem 
när vi hade digitala träffar. De 
kunde ligga i soffan och äta 
popcorn medan vi hade lektion. 
I arbetslaget har vi fått tid till 
fördjupning och kunnat läsa 
och samtala tillsammans. 

VAD HOPPAS DU PÅ FRAMÅT?
Att vi snart ska få samlas på 
Johannesmässan igen och att 
vi får trängas tillsammans med 
alla barnen i söndagsskolerum-
met!

FÖRSKOLOR
Norrköpings pastorat driver tre förskolor. Humlan i Krokek, 
Liljan i Jursla och Skeppet i Lindö.

ÅRET 2020
Detta år har varje dag och varje stund 
handlat om att ställa om, för att skapa 
förutsättningar att ge våra familjer och 
barn möjlighet till en god barnomsorg. 

De områden som har varit extra viktigt 
att fokusera på, handlar om trygghet, 
rutiner och välbefinnande:

”Det goda livet” - med fokus på hur vi 
skapar lugn och harmoni i barngruppen. 
Men också att ge barnen möjlighet till lek 
och utforskande. Vi har också tillsammans 
med barnen haft möjlighet att undra och 
förundras över saker runtomkring. Även 
om verksamheten mest handlat om ”att 
vara tillsammans”

”Jag-Du-Vi ”- där syftet är att stärka varje 
individ för att skapa en harmonisk grupp 
på förskolan. För att få trygga och glada 
barn! 

Det har ju visat sig extra viktigt detta 
år, att vi fått ge barnen en trygg, ”vanlig” 
vardag. Att de fått vara i en grupp, där 
de får ha kalas, får leka och ”höra till”. 
Så viktigt det har varit för våra barn, att 
förskolan funnits till för dem ett år som 
detta.

KONTAKT MED FÖRÄLDRAR
Som förskola har vi enligt lag tagit över 
ansvaret för barnets utbildning och fostran 
under dagen de finns i verksamheten. Detta 
år har vi verkligen kunnat komplettera 
hemmet med detta att få träffas och vara 
tillsammans.

Kontakten med vårdnadshavarna 
har under detta år varit en utmaning. 

Vi har blivit bättre att använda oss av 
det digitala. Vi har kommunicerat via 
kommunikationsplattformen Tyra och via 
videosamtal.

Under större delen av året har 
vårdnadshavarna hämtat och lämnat 
barnen utomhus. Där har vi haft möjlighet 
att kommunicera dagligen kring barnets 
vistelse till en del. Men både pedagoger 
och vårdnadshavare saknar att kunna 
mötas och att kunna ”vardagssamtala”. 
Utvecklingssamtal och föräldramöten har 
också varit möjliga via Zoom.

Vissa vårdnadshavare har också önskat 
”promenadsamtal’, vilket fungerat väl om 
vädret tillåtit

KOMPETENSUTVECKLING 
Trots läget detta år har vi genomfört 
en utbildning för barnskötare 
tillsammans med H. Gustavsson och 
”Förskolekompetens”. Den genomfördes 
delvis via Teams och deltagarna var 
nöjda med innehållet i utbildningen. Våra 
nätverksgrupper har legat i träda då fokus 
har varit på att hålla ihop verksamheten då 
vi ofta har varit kort om personal

FÖRSAMLINGENS MEDVERKAN I 
UTBILDNINGEN 
Församlingarna har under detta år stöttat 
verksamheten med församlingspedagoger 
och barnskötare, då vår personal har varit 
hemma ganska mycket p.g.a. restriktioner. 

Utan detta stöd hade vi haft svårt att få 
verksamheten att rulla. Vissa verksamheter 
har gått att genomföra tillsammans när inte 
restriktionerna har förhindrat detta.
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Hej där!

LEENA MÄÄTTÄ

Förvaltningsassistent på 
Kyrkogårdsförvaltningen

 
VAD DRIVER DIG I DITT 
ARBETE?
Det som driver mig är att jag 
känner mig trygg i mitt arbete 
och att vi är ett bra team som 
stöttar varandra och löser 
problemen tillsammans. Att 
jag med min erfarenhet och 
kunskap kan hjälpa andra, både 
kollegor och allmänheten. 

VAD BÄR DU MED DIG 
FRÅN 2020?
Att pandemin blev en knuff in 
i att bli digitala, och att vi var 
snabba på att ställa om vårt 
arbete.

VAD HOPPAS DU PÅ FRAMÅT?
Jag hoppas på att det snart 
vänder, att slippa arbeta 
hemifrån och få leva en vardag 
utan restriktioner.  Plus att få 
jobba tillsammans med mina 
närmaste kollegor igen på 
kontoret.

KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN
Kyrkogårdsförvaltningen i Norrköpings pastorat sköter 
om gravsättningar, vårdar de allmänna ytorna på 
begravningsplatserna samt sköter administrationen enligt 
begravningslagen.

HÅLLBAR UTVECKLING
Under 2020 startade kyrkogårdsförvalt-
ningen upp ett arbete för att bli miljö-
certifierade. En miljögrupp har börjat 
arbetet med att se över hur verksamhet 
kan förändras på bästa sätt mot en hållbar 
framtid. En del i detta projekt är att 
inventera hur verksamheten bedrivs idag 
för att få en nulägesbild. Därefter har 
organisationen börjat titta på hur det kan 
förändras för att skapa en hållbar miljö. 
Bland annat har man sett över möjligheter 
och har som mål att bli helt fossilfria. 
Ett arbete som är omfattande men som 

kommer att resultera i ett stort positivt 
avtryck för miljön.

NORRKÖPINGS KREMATORIUM
En entreprenör upphandlades och det 
genomfördes en officiell byggstart i början 
av november. Krematoriet som byggnad 
är en viktig del av Norrköpings historia 
och utgör också en viktig plats för alla 
Norrköpingsbor. Det är ett stort intresse 
för byggnaden och renoveringen vilket 
innebär att kyrkogårdsförvaltningen 
informerar allmänheten för att alla ska 
känna till vad  som görs och att det byggs 



  

17ÅRSBERÄTTELSE 2020

 

för framtiden. Renoveringen kommer att 
resultera i välkomnande och trivsamma 
miljöer som skapar en trygghet inför 
döden. Vi är stolta över att kunna 
genomföra renoveringen och bygga för 
nutid och framtid. Allt för att människor 
ska känna en trygghet i livet inför döden.

KULTURARV OCH NYA GRAVSKICK
2020 har varit ett år där två stora projekt har 
avslutats och två andra har startats. Ett av 
projekten är Krokeks kyrkogård där det har 
anlagts en askgravlund och en askgravplats. 
Det har även skett en omgestaltning av 
minneslunden som i och med det blivit 

mer inbjudande och trivsam. På Krokeks 
ödekyrkogård har gravvårdar rengjorts och 
det har målats text på de gravstenar som finns 
där. De flesta är gjorda i Kolmårdsmarmor. 
På många av gravstenarna finns det texter 
som beskriver människors olika levnadsöden 
och det är ett viktigt kulturarv att bevara 
för kommande generationer. Det har också 
startats upp arbeten med att omgestalta 
minneslunden på Matteus kyrkogård och 
minneslunden på S:t Johannes kyrkogård. 
Dessa arbeten ska färdigställas under 2021.

SAMMANFATTNING
Kyrkogårdsförvaltningen kan konstatera att 

2020 inte blev ett vanligt år. Pandemin kom 
och påverkade samhället i stort med en ökad 
dödlighet vilket innebar fler kremationer 
och fler gravgrävningar. Även om 
belastningen var stor kunde vi hantera den 
och klara av det viktiga samhällsuppdrag 
som kyrkogårdsförvaltningen har fått i 
uppdrag att sköta och förvalta. Allt har 
fungerat precis som vanligt med stor 
värdighet och respekt för de avlidna och 
för de anhöriga. Vi är stolta över att vi 
ändå kunde uppfylla de mål vi satt upp för 
verksamhetsåret 2020.
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KULTUR
Att vara en kyrka där människor är betyder att lägga tid på 
kulturlivet. 2020 var ett svårt år för kulturbranschen och 
mycket av vår kulturella verksamhet har varit digital med 
livesända konserter, inspelade gudstjänster och föreläsningar.

SOCIALA MEDIER
I en tid då många känner sig isolerade och 
ensamma har våra sociala medier fått ökad 
betydelse. Förutom pastoratsgemensamma 
gudstjänstinspelningar har alla 
församlingar gjort specialanpassade 
hälsningar som varit mycket uppskattade. 
Bland annat har vi fått följa med på 
digitala sångstunder och orgelkonserter, 
livesänd psalmsång, digitala meditationer, 
böner, hälsningar och digital gympa. 
Till och med en visning av det nybyggda 
församlingshemmet vid Matteus kyrka 
kunde ske med hjälp av digitala medier. 

JULSÅNGER PÅ FINSKA
Under 2020 satsade Svenska kyrkans 
finskspråkiga arbete på en digital 
julkalender med temat "De vackraste 
julsångerna". Några av bidragen spelades in 
i Hedvigs kyrka, bland annat en julpsalm 
med text av vår finskspråkiga präst Anna 
Toivonen.

BACH GOES LIVE!
I april 2020 sändes konserten "Bach Goes 
Live", en gratis konsert från S:t Olai kyrka i 
Norrköping. 

Collegium Musicum framförde en motett 
och en kantat av Bach, tillsammans med en 
av Sveriges främsta blockflöjtister Per Gross, 
vokalister och Fredrik Anderberg från SON 
som konsertmästare. Stefan Fred stod för 
ledning och spelade orgel. 

Solister var Anna Zander (mezzosopran), 
Michael Axelsson (tenor) och Andreas E Olsson 
(bas). Konserten går att se i efterhand på Svenska 
kyrkan Norrköpings Youtube-konto.

NORRKÖPING LIGHT FESTIVAL 
Svenska kyrkan i Norrköping var under 
2020 en del av Norrköping Light festival. 
Norrköpingsborna mötte budskapet "Tro, 
hopp och kärlek" som projicerades på en 
ljussatt S:t Olai kyrka. Även Stadstornet fick 
en vacker ljussättning.

Tro, hopp och kärlek är ett viktigt budskap som 
stammar rakt från kärnan i vår kristna grund.
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Hej där!

 

STEFAN FRED

Organist i S:t Olofs 
församling

VAD DRIVER DIG I DITT 
ARBETE?
Kärleken till musiken och mö-
ten med människor. Alltifrån 
att med musikens hjälp vara 
del i ett sorgearbete i samband 
med begravning till att lyfta 
körsångare och få dem att göra 
sitt bästa. Det som driver mig 
i församlingen är också att få 
nya grupper att upptäcka vår 
rika musikskatt – psalmer, 
andlig visa och olika former av 
instrumentalmusik i kyrkan. 
När jag jobbar med konsert-
verksamhet strävar jag efter att 
berätta något.

VILKET ÄR DITT STARKASTE 
MINNE FRÅN 2020?
Att vi i april kunde livesända 
ett Bachprogram från S:t 
Olai var underbart. Glad att 
ledningen stöttade idén och att 
konserten blev väl mottagen. 
Arbete med de digitala guds-
tjänsterna har varit berikande. 
Orgelakademien i juni var 
en höjdpunkt med nyfikna 
ungdomar, orgellärare och 
församlingspedagoger.

VAD HOPPAS DU PÅ FRAMÅT?
Ett öppet samhälle med många 
mötesplatser och där kyrkan 
har en viktig roll, ett kreativt 
församlingsarbete där vi bär 
med oss erfarenheten kring 
sårbarhet.

KULTURNATTEN+
Under årets kulturnatt fanns det möjlighet 
att upptäcka kulturarvet i S:t Olai kyrka 
och Stadstornet som båda har en rik 
historia och intressanta föremål. I S:t 
Olai kyrka kunde man gå en guidad tur 
med vår app Kyrkovarvet och titta på en 
tavelutställning av Lena Svedjeholm.

KULTURVANDRING
Under sommaren anordnas för första 
gången "Kulturvandringen - i pilgrimens 
spår". 24 frågor sattes upp vid kyrkor och 
kyrkogårdar. Kartor visade vilka platser 
som var med i vandringen och vid varje 
plats fanns ett par kunskapsfrågor och en 
reflektionsfråga. 

En möjlighet att komma ut och röra på 
sig, uppleva våra miljöer och sätta sina 
kunskaper på prov. 

STIPENDIATKONSERT
Norrköping har många unga talanger. Vi är 
glada över att vi kunde dela ut våra musik- 
och kulturstipendier även i år. Denna gång 

blev dock konserten digital och går att se i 
efterhand på Svenska kyrkan Norrköpings 
Youtube-kanal. 

KULTURARVET I VÅRA BYGGNADER 
Våra kyrkobyggnader är fulla av historia. 
Här firas regelbunden gudstjänst, och här 
äger viktiga händelser i människors liv rum.

Många känner starkt för kyrkobyggnaden. 
Det är viktigt att den finns där och att den 
vårdas.  
 
DIGITALA DEMOKRATI- OCH 
MÄNNISKOVÄRDEDAGAR
Mellan 27 januari och 1 februari hölls de 
årliga Demokrati- och människovärdeda-
garna i Norrköping. 

Årets dagar var digitala och bestod av 
både förinspelade konserter och föreläs-
ningar och livesända digitala föredrag.

Dagarna arrangerades av Norrköpings 
kommun i samarbete med Svenska kyrkan 
i Norrköping.

Vänster Stillbild från en digital 
gudstjänst i Matteus kyrka
Mitten "Bach Goes Live!" i S:t 
Olai kyrka
Rund bild Musikframträdande vid 
den digitala stipendiatkonserten
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MEDARBETARE
Norrköpings pastorat är en av Norrköpings större arbetsgivare med cirka 250 medarbetare. 
Det är även många som engagerar sig ideellt och bidrar till verksamheterna inom pastoratet. 
Utöver detta finns det också ett hundratal förtroendevalda som för arbetet i kyrkan framåt.

ANSTÄLLDA
Under året har våra ca 250 medarbetare 
på olika sätt bidragit till kyrkans 
verksamhet och utveckling. Generellt 
ser vi i hela Sverige en brist på bland 
annat präster, diakoner och musiker, och 
Norrköping är inget undantag. Vi är glada 
att vi ofta har många kompetenta sökande 
till våra vakanta tjänster, men ser också en 
utmaning framöver då konkurrensen om 
medarbetarna ökar.  

IDEELLA
Tro och tillit är grunden för vårt 
ömsesidiga engagemang. Vi ser alla 
människor vi möter som resurser och 
vi vill uppmuntra och ta tillvara dem i 
deras roll som ideella. Människor trivs 
där de behövs! Församlingarnas ideella 
medarbetare är viktiga och spelar en stor 
roll för att många aktiviteter ska kunna 
genomföras. 
 

FÖRTROENDEVALDA
Svenska kyrkan i Norrköping har 
ett hundratal förtroendevalda i 
kyrkofullmäktige, kyrkorådet och i 
de fyra församlingsråden. De bidrar 
med kunskap, engagemang och tid, 
och är beslutsfattare i allt från de stora 
övergripande frågorna som budgeten för 
hela pastoratet (kyrkofullmäktige), till vad 
kollekten ska gå till en enskild söndag 
(församlingsrådet). 
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VAD MINNS DU FRÅN 2020?
Ett nytt decennium. Pandemi, distansarbete, handsprit och en kyrka som tvingades ställa om. 
2020 var ett år olikt alla tidigare. Vi frågade några av våra medarbetare vad de bär med sig 
från året som gått.

KERSTIN JANNESSON
Kantor i Borgs församling
 
VAD DRIVER DIG I DITT ARBETE? 
Att genom musiken möta människor i olika 
åldrar och olika livssituationer. Men även 
att få sjunga och spela tillsammans med an-
dra, att bidra till att göra dop, bröllop och 
begravningar till ljusa och viktiga minnen. 
Att skapa och fira gudstjänst.

VAD BÄR DU MED DIG FRÅN 2020? 
Jag fick tid till eftertanke och egen reflek-
tion under året. Jag tog tag i en del saker 
som jag förut skjutit upp och har haft gott 
om övningstid vid mina instrument.

Jag har också ännu mer insett hur viktiga 
mina kollegor är och hur fantastiskt det är 
att ha en bra arbetsplats att gå till. 

VAD HOPPAS DU PÅ FRAMÅT? 
Jag saknar liturgin, kyrkkaffena och 
mötena med alla församlingsbor så jag 
hoppas att vi snart får träffas, skapa och 
fira gudstjänst tillsammans igen.

Jag hoppas också att körerna ska kunna 
träffas och sjunga. Att barnkörerna ska 
kunna få hoppa, dansa och leka utan att vi 
behöver vara rädda för någon smittorisk.

Jag önskar också att ALLA kulturutöva-
re…musiker, skådespelare, museipersonal, 
idrottskvinnor och idrottsmän m.fl. ska 
kunna återgå till sina viktiga uppgifter.

MARIE NILSSON
Vaktmästare i S:t Johannes församling
 
VAD DRIVER DIG I DITT ARBETE? 
Att möta och finnas till för medmänniskor 
både små som stora i olika sammanhang 
och att göra det trivsamt och välkomnande 
i våra lokaler där våra olika möten, dag 
efter dag, år efter år, äger rum.

VAD BÄR DU MED DIG FRÅN 2020? 
Dels att vi i kyrkan i vår entusiasm, 
påhittighet och stora omtänksamhet om 
våra medmänniskor snabbt ställde om 
under säkra förhållanden. Dels att 2020 
var året då stressen som präglat samhället, 
där man skall hinna så mycket mer än man 
egentligen hinner, för man vill så mycket, 
faktiskt fick ta ett steg tillbaka.

VAD HOPPAS DU PÅ FRAMÅT? 
Att ingen mer ska bli sjuk i Corona och 
att alla som kämpat inom vården får en 
välbehövlig vila. Men också att pandemin 
lärt oss något. Att inte stressa, att ta sig tid 
med sin familj och uppleva det vackra i 
din närhet istället för att stressa. Sen även 
att omtänksamhet om varandra, djur och 
natur och att bidra tillsammans räddar liv 
och gör vår värld till en mycket bättre och 
vackrare plats.

LISA LINDEROTH
Präst i S:t Olofs församling
 
VAD DRIVER DIG I DITT ARBETE? 
I min tjänst som präst drivs jag av mötet 
med människor i gudstjänster och samtal. 
Det kan låta som en floskel men det 
finns så många delar i att möta en annan 
människa, det finns en helighet i det och få 
vara till tjänst för en annan människa. 

VAD BÄR DU MED DIG FRÅN 2020? 
För mig som arbetar som präst i 
kriminalvården och lite på sjukhuset på 
jourtid så har det blivit extra tydligt hur 
viktigt det är att vara kyrka utanför kyrkan. 
Att gå till dom som inte kan gå någonstans, 
till dom som sitter på anstalt, häkte eller är 
på sjukhus. Många i samhället har haft det 
svårt men de som inte får eller kan ringa 
vem de vill, inte får röra sig fritt, inte får 
några permissioner, för de människorna 
betyder ett besök extra mycket.

VAD HOPPAS DU PÅ FRAMÅT? 
Min förhoppning är att gudstjänstlivet 
kan få komma igång och att vi tar med den 
kreativitet vi har haft under året så att vi 
vidareutvecklar också de små men viktiga 
möjligheterna att mötas på olika sätt. Att vi 
är kyrka även utanför kyrkan.
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Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i 
tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser 
föregående år.

Alla siffror och all statistik i den här produkten avser 
Svenska kyrkan i Norrköping 2020.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

INFORMATION OM VERKSAMHETEN
I Norrköpings pastorat (252003-0244) samverkar de fyra försam-
lingarna S:t Olof (252004-2579), S:t Johannes (252004-2587), Borg  
(252004-2603) och Kolmården  (252004-2595) och utgör en kyrklig 
samfällighet enligt lag om Svenska kyrkan och kyrkoordningen för 
Svenska kyrkan. Församlingarnas grundläggande uppgift är ”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 återupprät-
tas. Varje församling har ansvar för den kyrkliga verksamheten för 
alla som vistas i församlingen.

Pastoratet har också ansvaret för begravningsverksamheten inom 
det område i kommunen som motsvarar pastoratet.

I pastoratets årsredovisning anges belopp i tusentals kronor (tkr) 
om inget annat anges.

Pastoratet har sitt säte i Norrköpings kommun.

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

• ska anskaffa och underhålla den egendom som behövs

• får lämna bidrag till internationell diakoni och mission

• får bedriva näringsverksamhet om den har en naturlig anknyt-

ning till den grundläggande uppgiften

• har ansvar för begravningsverksamheten i enlighet med be-

gravningslagen 

ORGANISATION
Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ och sam-
manträdde fyra gånger under 2020. Kyrkorådet är pastoratets verk-
ställande organ (styrelse) som ansvarar för den löpande verksam-
heten och förvaltningen. Kyrkorådet har utsett ett presidium som 
förbereder kyrkorådets sammanträden och ärenden till kyrkorådet. 
Kyrkorådet sammanträdde 11 gånger under 2020.

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), pastoratets församlingsinstruktion och finanspolicy. Inom 
personalområdet tillämpar pastoratet Svenska kyrkans kollektiv-
avtal. Pastoratet har även upprättat olika typer av policys för t.ex. 
jämställdhet, arbetsmiljö etc.

FRÄMJANDE AV ÄNDAMÅL
Ändamålet främjas genom att det i församlingarna firas gudstjänst 
flera gånger i veckan. Därutöver bedrivs ett stort antal aktiviteter 
som exempelvis konfirmandundervisning, barn- och ungdoms-
grupper, besöksverksamhet och själavårdssamtal för att uppfylla 
den grundläggande uppgiften. Under året har pastoratet på grund 
av pandemin fått ställa om viss verksamhet och har exempelvis 
genomfört digitala gudstjänster. Restriktioner till följd av corona-
pandemin bedöms förklara varför antalet vigslar minskat jämfört 
med föregående år.

Begravningsverksamheten bedrivs enligt begravningslagen.

NYCKELTAL 2020 2019 2018 2017 2016

Andel kyrkotillhöriga (%) 52,9 54,0 55,2 56,5 58,5

Andel döpta/ettåringar (%) 24,3 39,1 36,0 39,3 41,5

Andel konfirmerade 15-åringar (%) 10,0 13,0 14,4 11,4 11,9

Antal begravningsgudstjänster 790 739 808 874 822

Antal vigselgudstjänster 93 180 229 188 240

Antal aktiva inträden 86 96 106 120 101

Antal aktiva utträden 684 686 861 1 256 1 302
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RESULTAT OCH STÄLLNING
Summa verksamhetens intäkter uppgick till 231,4 mkr en minsk-
ning med 5,2 mkr jämfört med föregående år, beroende på lägre 
kyrko- och begravningsavgift.  Summa verksamhetens kostnader 
uppgick till 224,6 mkr, en minskning med 10,7 mkr jämfört med 
2019. Minskningen av verksamhetens kostnader beror huvudsak-
ligen på Coronapandemin och mycket begränsade aktiviteter. Av-
skrivningarna ökade under 2020 med anledning av att de två stora 
fastighetsprojekten, renovering av Kyrkans hus och tillbyggnad av 
Matteus kyrka, färdigställdes. Verksamhetens resultat blev 6,9 mkr 
jämfört med 1,3 mkr året innan. Resultat av finansiella poster upp-
gick till 3,2 mkr, en minskning med 4,1 mkr.  Årets resultat blev 10,1 
mkr för 2020, en ökning med 1,4 mkr jämfört med året innan.

Budgeterat resultat innan fleråriga projekt uppgick till -4,2 mkr 
och utfallet för 2020 blev 12,5 mkr.  Den stora avvikelsen beror 
huvudsakligen på Coronapandemin, både lägre personal- och 
övriga kostnader. Församlingsverksamheten, utvecklingsenheten, 
fastighetsförvaltningen och pastoratets kansli har utfall som ligger 
under budget.

Under 2020 färdigställdes två av pastoratets största enskilda 
fastighetsprojekt, tillbyggnaden av Matteus kyrka och renovering 
av Kyrkans hus. Detta innebar att närmare 100 mkr aktiverades i 
balansräkningen under Byggnader och mark för året 2020. 

Begravningsverksamhetens resultat inkluderas i siffrorna ovan, 
men särredovisas i enlighet med not 2. Här framgår att verksam-
heten gav ett överskott på 2,7 mkr (2,6) och att pastoratet har en net-
toskuld till begravningsverksamheten på 5,4 mkr vid årets utgång.

MÅLSATT KAPITAL
 Under 2020 gjordes en genomgång och ny beräkning av målkapi-
talet. Kyrkofullmäktige fastställde i november  målkapitalet  till 332 
mkr, en ökning från 285 mkr. 

Pastoratets mål för det egna kapitalets storlek uppgår till 332 mkr 
(285). Eget kapital överstiger fastställt målkapital med 106,6 mkr 
(143,6).
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FLERÅRSÖVERSIKT 2020 2019 2018 2017 2016

Allmänna förutsättningar

Tillhöriga per den 31 december (antal) 71 841 73 203 74 134 75 594 77 179

Tillhöriga per den 31 december (andel av invånarna, %) 52,9 54,0 55,2 56,5 58,5

Kyrkoavgift exkl. stiftsavgift (%) 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92

Begravningsavgift (%) 0,25 0,25 0,24 0,25 0,20

Medelantalet anställda 237 245 248 247 250

 - varav medelantalet anställda i 
begravningsverksamheten 60 58 60 59 58

      

Resultat (tkr)      

Verksamhetens intäkter 231 429 236 582 245 205 244 640 232 913

Verksamhetens resultat 6 871 1 324 8 053 21 608 11 638

Resultat från finansiella investeringar 3 183 7 339 3 638 -17 277 -10 410

Årets resultat 10 053 8 663 11 691 4 331 1 228

      

Kyrkoavgift exkl. stiftsavgift. (tkr) 157 297 160 142 160 277 151 460 144 601

- varav slutavräkning (tkr) 3 322 7 200 9 624 5 719 3 572

Begravningsverksamhetens nettokostnader 55 022 57 947 57 502 52 684 49 419

Personalkostnader/verksamhetens intäkter (%) 61 60 58 56 57

Av- och nedskrivningar/verksamhetens intäkter (%) 8 6 6 6 5

      

Ekonomisk ställning      

Fastställt mål för det egna kapitalets storlek (tkr) 332 000 285 000 285 000 285 000 285 000

Eget kapital (tkr) 438 630 428 576 419 913 408 222 403 891

Soliditet (%) 84 90 90 89 89

Värdesäkring av eget kapital (%) 2,3 2,6 2,9 1,1 0,3

Likviditet (%) 70 100 70 110 100
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DEFINITIONER

• Kyrkoavgift (%) 
Anges i procent av den kommunalt beskattningsbara inkom-
sten.

• Begravningsverksamhetens nettokostnader Begravnings-
verksamhetens totala kostnader minus övriga intäkter och 
ränteintäkter

• Varav slutavräkning  
För förklaring se redovisningsprinciper.

• Personalkostnader/verksamhetsintäkter (%) Uppgiften  
beräknas som resultaträkningens personalkostnader dividerat 
med resultaträkningens summa verksamhetens intäkter.

• Av- och nedskrivningar/verksamhetens intäkter (%) Upp-
giften 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 divi-
derat med kortfristiga skulder
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER  
RÄKENSKAPSÅRET

ORGANISATION
I februari godkände domkapitlet pastoratets församlingsinstruk-
tion, vilket är pastoratets samlade dokument kring vision, uppdrag, 
verksamhet, organisation m.m. för de närmaste fyra åren. Allt arbete 
i pastoratet utgår från församlingsinstruktionen.

Med anledning av pandemin kom under våren restriktioner kring 
hur många personer som fick samlas fysiskt. Detta diskuterades som 
en potentiell risk för det demokratiska beslutsfattandet i pastoratet, 
då t.ex. kyrkofullmäktige som skulle godkänna föregående års årsre-
dovisning inte kunde träffas. Detta löstes dock genom en mycket 
snabb omställning till digitala möten. Kyrkofullmäktige har under 
året hållit tre digitala möten och kyrkorådet har hållit samtliga sina 
möten från och med mars digitalt. 

I september tillträdde en ny församlingsherde i S:t Johannes efter 
ett antal månaders vakans, vilket innebar att församlingen kunde 
börja fokusera framåt och att pastoratets ledningsgrupp blev kom-
plett, med en ansvarig chef för varje enhet. 

I november fattade kyrkomötet beslut om att införa ett nationellt 
lönecenter för alla enheter i Svenska kyrkan, samt om sju andra 
områden kring digitalisering och samverkan inom det administra-
tiva området. Om samtliga områden blir obligatoriska innebär det 
förändringar för pastoratets organisation kring t.ex. ekonomi, lön 
och IT. Frågan utreds vidare på nationell nivå och kyrkomötet fattar 
beslut om vidare färdplan i november. Pastoratet följer utvecklingen 
noggrant.

VERKSAMHET
Coronapandemin har under året kraftigt påverkat verksamheten. 
Pastoratet tillsatte i mars en krisledningsgrupp som noggrant följde 
Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer. 
Kyrkoherden fattade löpande beslut om att anpassa verksamheten 
i enlighet med rekommendationerna. Det innebar bl.a. inga fysiska 
gudstjänster, begränsade deltagare på begravningar, inga körer, 
ingen vuxenverksamhet etc. I gengäld har digitala gudstjänster 
producerats och de har haft stor spridning och goda ”tittarsiffror”. 
Församlingarna erbjöd vandringsgudstjänster under sommaren 
och har hela tiden hållit kyrkorna öppna för enskild andakt och 
ljuständning. Under våren bidrog pastoratet i kommunens projekt 
”Medarbetarstöd”, genom att köra ut mat och medicin till personer 
som satt isolerade/i karantän på grund av pandemin.

I december sattes spaden i jorden för ombyggnationen av krematoriet. 
Om- och tillbyggnaden är omfattande och beräknas vara klar våren 2022.

I januari färdigställdes pastoratets största fastighetsprojekt på 
länge: tillbyggnaden till Matteus kyrka. I tillbyggnaden finns verk-
samhetslokaler, kök, toaletter och förråd. Projektet pågick under tre 
år och har rönt stor uppmärksamhet både inom kyrkkretsar och i 
kommunen framför allt då kyrkan är av riksintresse som en mycket 

väl bevarad kyrka i nygotisk stil ritad av arkitekten Helgo Zettervall. 

FINANSIELLT
För att finansiera renoveringen och tillbyggnaden av Norrköpings 
krematorium har ett externt banklån upptagits. Första lyftet har 
skett under 2020 och avlyft sker löpande under 2021 och 2022. 
Norrköpings krematorium planeras att färdigställas  under 2022.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKEN-
SKAPSÅRETS UTGÅNG
Klockstapeln till S:t Olai kyrka, det s.k. Stadstornet, har en sprick-
bildning rakt igenom tornet. Stadstornet är ett landmärke i Norrkö-
ping och inte bara en angelägenhet för kyrkan. Reparationsarbetet 
av tornet kom igång i januari och beräknas vara klart under maj månad. 

Pastoratet har regelbundna samlingar för att driva utveckling 
både med medarbetare och förtroendevalda. Två sådana strategiska 
samlingar fick ställas in i början av 2021 p.g.a. pandemin: den årliga 
medarbetardagen då samtliga anställda i pastoratet samlas och 
blickar framåt, samt vårterminens utvecklingsdag för förtroende-
valda och chefer. 

TILLSTÅNDS- ELLER ANMÄLNINGSPLIKTIG 
VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN
Pastoratet bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljölagen. 
Tillståndet avser krematorieverksamhet. Den tillståndspliktiga 
verksamheten motsvarar 1,0 % (1,3%) av pastoratets intäkter.

Krematorieverksamheten kontrolleras regelbundet enligt gällan-
de bestämmelser. Gränsvärden för kolmonoxid har överskridits vid 
något fåtal tillfällen. Kvicksilver har vi ingen kontinuerlig mätning 
för utan får luta oss mot resultatet vid emissionsmätningen, vilken 
senast visade att vi håller oss inom uppsatta villkor. När s.k. bypass 
förekommer anmäls detta till kommunens miljöansvariga tillsyns-
representant. Under 2020 har det förekommit 4 tillfällen där bypass 
är rapporterade. Bypass inträffar när systemets filteranläggning för 
förbränningsluft av någon anledning är satt ur funktion och orenad 
luft går ut genom skorstenen. I övrigt förekommer inga specifika 
utsläpp till vatten eller mark. Övriga delar i krematorieverksam-
heten kontrolleras regelbundet och en årlig miljörapport upprättas. 
Utöver den årliga miljörapporten görs en periodisk besiktning vart 
fjärde år. Med olika tidsintervaller, utförs bl.a. följande kontroller 
och service; tillsynsbesök från kommunen och räddningstjänsten, 
provtagning av avloppsvatten, kontroll av kyl- och värmepumpsag-
gregat, besiktning av tryckluftsaggregat, mätning av emissioner till 
luft, provtagning av kondensvätska, damm i rökgaser, kontroll av 
köldmedia, OVK (obligatorisk ventilationskontroll), kompressorer, 
kyltork, oljeavskiljare, sotning, ventilation och jalusiport. Vi har 
ett nytt miljötillstånd från Länsstyrelsen i Östergötland. Det nya 
tillståndet innebär att vi har möjlighet att utföra 4000 kremationer 
per år. Under 2020 har en upphandling genomförts för renovering 
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och tillbyggnation av krematoriet. Renoveringen har påbörjats och 
rivning samt grundläggning har startat i november 2020. Den nya 
anläggningen kommer att drivas med RME som är ett fossilfritt 
drivmedel. Arbetet med att ta fram ett nytt kontrollprogram ska 
påbörjas under 2021. 

Vi har under 2020 installerat dränering och pump där vi har 
kompostanläggningen. Detta innebär att vi inte släpper ut lakvattnet 
som bildas vid kompostering utan återför det vattnet till våra mar-
ker. Det arbetet är godkänt av Norrköpings kommuns miljöenhet. 

Under 2020 har vi också ställt om och driver våra dieseldrivna 
fordon med HVO som är ett fossilfritt drivmedel. 

Vårt arbete att bli miljöcertifierade har pågått under 2020 och 
målet är att bli certifierade hösten 2021. 

Kyrkogårdsförvaltningen har, enligt riktlinjerna för begravnings-
verksamheten, en målsättning att bli fossilfria 2023.

FINANSIELLA INSTRUMENT
Pastoratet gör regelbundet en översyn av sina riktlinjer för finansiel-
la instrument. Pastoratets riktlinjer för kapitalförvaltningen regleras 
i ett av kyrkofullmäktige fastställt finanspolicy. Gällande finanspolicy 
fastställdes av kyrkofullmäktige 2019 och omfattar bland annat 
strategisk inriktning på kapitalförvaltning, avkastningsmål och god-
känd risknivå, godkända tillgångsslag och etiska placeringsregler.

Vid utgången av 2020 hade pastoratets värdepappersinnehav ett 
marknadsvärde om 161,1 mkr (154,5).

Pastoratets ekonomi bestäms långsiktigt av antalet kyrkotillhöriga. 
I det kortare perspektivet har konjunkturläget i den omgivande 
ekonomin en stor inverkan. Trenden med fallande medlemstal 
fortsätter men har för Norrköpings del mildrats genom en nettoin-

flyttning. En fortlöpande anpassning till omvärlden blir nödvändig 
både vad gäller verksamhetsinriktning och ekonomistyrning. Om så 
sker har vår kyrka goda möjligheter att verka även i framtiden  
      

Kollekter tas upp i samband med offentlig gudstjänst eller andakts-
stund. 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. Församlingskol-
lekter 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
Norrköpings pastorat förvaltar för församlingarnas räkning ett stort 
antal stiftelser och gåvor med en samlad förmögenhet om 28 mkr 

(25). Stiftelserna fördelar sig på följande område: Hjälpverksamhet
 (13 st), ungdoms vård och fostran (10 st), kyrkliga ändamål och 
församlingsvård (13 st ) och  utbildning (4 st).

Pastoratets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande 
resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med tilläggs-
upplysningar.

FRAMTIDA UTVECKLING SAMT VÄSENTLIGA 
RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Plan 
2023

Plan 
2022

Beslutat 
2021

Utfall 
2020

Förändring 
2020-2021 (%)

Kyrkoavgift 150 537 155 137 155 553 157 297 -1

Ekonomisk utjämning -8 133 -8 313 -8 269 -8 536 -3

 142 404 146 824 147 284 148 761  

KOLLEKTER 2020 2019 2018 2017 2016

Förmedlade rikskollekter 95 257 233 264 285

Förmedlade stiftskollekter 16 49 66 69 62

Förmedlade församlingskollekter 80 250 276 220 259

Församlingskollekter till egen verksamhet 27 112 89 97 139

Summa kollekter 218 668 664 650 745
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RESULTATRÄKNING Not 2020 2019

Verksamhetens intäkter

Kyrkoavgift  157 296 160 141

Begravningsavgift 2 55 022 57 948

Ekonomisk utjämning 3 -8 536 -7 893

Utdelning från prästlönetillgångar 4 1 915 1 773

Erhållna gåvor 5 53 112

Erhållna bidrag 6 13 933 13 242

Nettoomsättning 7 11 688 11 240

Övriga verksamhetsintäkter  58 18

Summa verksamhetens intäkter  231 429 236 581

    

Verksamhetens kostnader    

Övriga externa kostnader 8, 9 -65 493 -78 086

Personalkostnader 10 -140 464 -142 808

Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar  -18 602 -14 363

Summa verksamhetens kostnader  -224 559 -235 257

    

Verksamhetens resultat  6 870 1 324

    

Resultat från finansiella investeringar 11   

Resultat från finansiella anläggningstillgångar  3 016 7 623

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  168 -282

Räntekostnader och liknande resultatposter  -1 -2

Resultat efter finansiella poster  10 053 8 663

    

Årets resultat  10 053 8 663
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BALANSRÄKNING (TKR) Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar    

Byggnader och mark 12 301 419 218 500

Inventarier, verktyg och installationer 13 11 893 10 747

Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella  
anläggningstillgångar 14 39 943 74 590

  353 255 303 837

Finansiella anläggningstillgångar    

Långfristiga värdepappersinnehav 15 139 468 133 868

  139 468 133 868

Summa anläggningstillgångar  492 723 437 705

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  517 1 142

Övriga fordringar  1 866 2 467

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 3 111 2 405

  5 494 6 014

Kassa och bank 17 22 064 30 739

Summa omsättningstillgångar  27 558 36 753

SUMMA TILLGÅNGAR  520 281 474 458
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL (TKR)

 
Balanserat 

resultat
Årets 

resultat
Summa eget 

kapital

Eget kapital 2019-01-01 408 222 11 691 419 913

Omföring av föregående års resultat 11 691 -11 691 0

Årets resultat  8 663 8 663

Utgående balans 2019-12-31 419 913 8 663 428 576

    

Ingående balans 2020-01-01 419 913 8 663 428 576

Omföring av föregående års resultat 8 663 -8 663 0

Årets resultat  10 053 10 053

Eget kapital 2020-12-31 428 576 10 053 438 629

BALANSRÄKNING (FORTS) Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital   

Balanserat resultat  428 577 419 913

Årets resultat  10 053 8 663

Summa eget kapital  438 630 428 576

Avsättningar 18 0 0

Långfristiga skulder    

Skulder till kreditinstitut 19 30 000 0

Gravskötselskuld 20 7 231 7 113

Skuld till begravningsverksamheten  2 738 2 637

Summa långfristiga skulder  39 969 9 750

    

Kortfristiga skulder    

Skuld till begravningsverksamheten  2 637 0

Leverantörsskulder  11 433 12 172

Gravskötselskuld 20 953 918

Övriga skulder 21 8 201 6 620

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 18 458 16 422

Summa kortfristiga skulder  41 682 36 132

    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  520 281 474 458
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KASSAFLÖDESANALYS (TKR) Not 2020-01-01-
2020-12-31

2019-01-01-
2019-12-31

Den löpande verksamheten   

Rörelseresultat  10 053 8 663

Rörelseresultat  10 053 8 663

    

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet    

    Av- och nedskrivningar av immateriella och materiella anlägg-
ningstillgångar  18 823 21 728

    Ökning/minskning av avsättningar  0 -536

    Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar  -1 797 -12 480

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar 
av rörelsekapitalet  27 079 17 375

    

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital, långfristig gravskötsels-
kuld och begravningsverksamheten    

Minskning/ökning av kortfristiga fordringar  522 -427

Ökning/minskning av kortfristiga skulder  5 549 -4 312

Ökning/minskning av långfristig skuld till begravningsverksamheten  219 2 366

Kassaflöde från den löpande verksamheten  33 369 15 002

    

Investeringsverksamheten    

Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar  -68 020 -91 534

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  58 18

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar  -38 390 -50 965

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar  34 308 136 645

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -72 044 -5 836

    

Finansieringsverksamheten    

Upptagna lån  30 000 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  30 000 0

    

Årets kassaflöde  -8 675 9 166

Likvida medel vid årets början  30 739 21 573

Likvida medel vid årets slut 23 22 064 30 739
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NOTER (TKR)

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Pastoratets årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningsla-
gen (1995:1554), begravningslagen (1990:1144) och Bokföringsnämn-
dens BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
Vidare tillämpas rekommendationer utgivna av Svenska Kyrkans 
Redovisningskommitté (KRED).

 Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med före-
gående år, om inget annat anges. 

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

KYRKOAVGIFT OCH BEGRAVNINGSAVGIFT
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 kyrkoav-
giftsmedlen. 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 tolf-
tedel per månad. Samtidigt med utbetalningen av förskottet sker en 
avräkning av det slutliga avgiftsunderlaget två år tillbaka. Kyrkoav-
giften intäktsredovisas i takt med utbetalningarna från staten.

Från och med 2017 har en enhetlig begravningsavgift införts i 
hela landet förutom i Stockholm och Tranås. Den begravningsavgift 
som församlingen erhåller för året fastställs av Kammarkollegiet 
utifrån det preliminära kostnadsunderlag som församlingen redovi-
sar. Den i resultaträkningen intäktsredovisade begravningsavgiften 
motsvarar det faktiska kostnadsunderlaget d.v.s. det belopp som 
erfordrats för att bedriva årets begravningsverksamhet. Se även 
Begravningsverksamhetens särredovisning, not 2.

ERHÅLLNA GÅVOR OCH BIDRAG
Erhållna gåvor redovisas som intäkt i den period de mottagits. 
Bidrag intäktsredovisas efterhand som villkor som är förknippade 
med bidragen uppfyllts. Bidrag till anläggningstillgångar har redu-
cerat anskaffningsvärdet på anläggningstillgångarna. 

LEASING
All leasing, både när församlingen är leasetagare och leasegivare, 
redovisas som operationell leasing d.v.s. leasingavgifterna, inklusive 
en första förhöjd avgift, redovisas som intäkt/kostnad linjärt över 
leasingperioden. Uppgifterna om avgifter i noten är redovisade i no-
minella belopp. Med leasingperiod avses den period som leasetaga-
ren 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.

Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificeras som avgiftsbe-

stämda redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in.

INKOMSTSKATT
Pastoratets inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskat-
telagen (1999:1229). 

I den mån pastoretet 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. 

Pastoratet är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet 
eftersom den uppfyller kraven som samhällsnyttig enligt skattelag-
stiftningen. 

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
I pastoratet 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). 

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 sena-
re 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 materi-
ella anläggningstillgångar. 

Inventarier med ett anskaffningsvärde under 25 tkr 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 avser förvärv av materiell anläggningstillgång reduce-
rar tillgångens anskaffningsvärde. 

En materiell anläggningstillgång som har betydande komponen-
ter där skillnaden i förbrukning förväntas vara väsentlig, redovi-
sas och skrivs av som separata enheter utifrån varje komponents 
nyttjandeperiod. 

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över 
tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskriv-
ningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens 
restvärde. Linjär avskrivningsmetod används. 
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Mark, med undantag av begravningsplatsens mark har, obegränsad 
nyttjandeperiod och skrivs inte av. Begravningsplatsens mark skrivs 
av på 50 år. 

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 pröv-
ning av om återföring bör göras. 

Materiella anläggningstillgångar skrivs ned enligt två huvud-
metoder 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 nedskrivning-
ar beskrivs i tilläggsupplysning i förekommande fall. 

FINANSIELLA INSTRUMENT
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3, kapi-
tel 11, vilket innebär att värdering sker utifrån anskaffningsvärdet.

 Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inklude-
rar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, kortfristiga 
placeringar, leverantörsskulder och låneskulder. Instrumenten 
redovisas i balansräkningen när församlingen blir part i instrumen-
tets 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 förpliktel-
serna har reglerats eller på annat sätt upphört.

LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV - PORTFÖLJVÄRDERING
Pastoratet  har definierat en värdepappersportfölj. Portföljen ingår 
i posten andra långfristiga värdepappersinnehav i balansräkningen. 
För de instrument som ingår i 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 anskaff-
ningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det 
redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfal-
lotidpunkten 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.

NEDSKRIVNINGSPRÖVNING AV FINANSIELLA ANLÄGG-
NINGSTILLGÅNGAR
När det finns en indikation på att en finansiell anläggningstillgångs 
värde har minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. För 
tillgångar som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en pröv-
ning av om återföring bör göras. Tillämpad metod för nedskrivning-
ar beskrivs i tilläggsupplysning i förekommande fall. 

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.

Följande avskrivningstider tillämpas

Kyrkogårdsmark 50 år

Bilar 5-10 år

Datautrustning 3-5 år

Övriga inventarier, verktyg och 
installationer 3-10 år

Byggnader

Markanläggning 20 år

Stomme 33/50/75/100 år

Tak 40/50 år

Fasad 40/50 år

Stomkomplettering 20 år

Inre ytskikt 20 år

Fasta byggnadsinventarier 20-25 år

Byggnadsinstallationer 20 år

Övriga installationer 10 år
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KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod och visar pas-
toratets 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 placering-
ar som är noterade på en marknadsplats.

Not 2 Begravningsverksamheten
Pastoratet är huvudman för begravningsverksamheten inom pas-
toratets geografiska område. Begravningsverksamheten finansieras 
av begravningsavgiften. Begravningsavgiften får inte användas till 
annat än de uppgifter som anges i begravningslagen.

KOMMENTARER TILL ÅRETS VERKSAMHET
Från och med 2017 gäller en ny enhetlig begravningsavgift för hela 
landet. I och med detta har budgetprocessen förändrats, och huvud-
mannen för begravningsverksamheten budgeterar nettokostnaden 
och det beloppet erhålls i begravningsavgift. Under 2020 har begrav-
ningsverksamheten genererat ett överskott på 2,7 mkr. Överskottet 
beror på ett lägre utfall för både Personal- och Övriga kostnader 
jämfört med budget. Det lägre utfallet för Övriga kostnader är hu-
vudsakligen hänförlig till krematorieverksamheten.

Not 3 Ekonomisk utjämning
Alla församlingar och pastorat omfattas av ett inomkyrkligt utjäm-
ningssystem. Syftet med utjämningen är att omfördela en del av 
kyrkoavgiften och därigenom bibehålla möjligheten till en rikstäck-
ande kyrklig verksamhet. Kyrkomötet beslutar om kriterierna för 
utjämningen.

Not 4 Utdelning från prästlönetillgångar
Pastoratet har 7 092 (7 092) andelar i avkastningen från de stiftsvis 
förvaltade prästlönetillgångarna.

Prästlönetillgångarna är stiftelseliknande förmögenheter. Minst 
50 % av avkastningen går till andelsägande församlingar och res-
terande går till det inomkyrkliga utjämningssystemet. Andelarna 
innebär inget inflytande i förvaltningen och går ej heller att överlåta. 
Utdelning per andel var 270 kr (250), vilket innebär en total utdel-
ning på 1 915 tkr (1 773).

Begravningsverksamhetens  särredovisning

2020 2019

Verksamhetens intäkter   

Begravningsavgift - 
erhållet för året 57 760 60 585

Övriga intäkter 2 827 2 176

Summa verksamhetens intäkter 60 587 62 761

Verksamhetens kostnader   

Personalkostnader -29 251 -29 549

Övriga kostnader -23 808 -26 429

Av- och nedskrivningar av 
materiella anläggningstillgångar -4 500 -3 839

Summa verksamhetens 
kostnader -57 559 -59 817

Finansiella poster   

Räntekostnader -290 -307

Begravningsverksamhetens 
överskott 2 738 2 637

Begravningsavgift redovisad i 
resultaträkningen   

Begravningsavgift - erhållet för 
året 57 760 60 585

Avgående överskott enligt särredo-
visningen -2 738 -2 637

Summa begravningsavgift 
redovisad i resultaträkningen 55 022 57 948

Huvudmannens skuld avseende begravningsverksamheten

2020 2019

Ingående skuld -416 -4 214

Reglering av 2016 års kvarvarande 
underskott 0 2 500

Reglering av 2017 års kvarvarande 
underskott 0 3 935

Reglering av 2018 års överskott -2 221  

Årets överskott -2 738 -2 637

Utgående skuld -5 375 -416

Varav långfristig fordran (+)/skuld (-) -2 738 -2 637

Varav kortfristig skuld/fordran -2 637 2 221

Not 5 Erhållna gåvor 2020 2019

Gåvor redovisade i resultaträkningen   

Församlingskollekter till egen verk-
samhet 27 112

Gåva till församlingens verksamhet 26 0

Summa 53 112
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GÅVOR I FORM AV TJÄNSTER
Pastoratets verksamhet bygger till viss del på ideella arbetsinsatser. 
Coronapandemin har under året kraftigt påverkat verksamheten. 
Detta har inneburit mycket begränsad verksamhet och få ideella 
arbetsinsatser. Av den anledningen redovisas ingen uppgift för 2020. 
För 2019 var cirka 880 personer verksamma på ideell basis.

Not 8 Arvode och kostnadsersättning till revisorer
Med revisionsuppdrag avses arbetsuppgifter som det enligt lag 
ankommer på församlingens revisorer att utföra, rådgivning eller 
annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådana arbetsuppgif-
ter samt verksamhetsrevision och granskning av kollekträkenskaper 
enligt kyrkoordningen.

Not 9 Operationella leasingavtal
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, 
förfaller till betalning enligt följande:
 

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 5 061 tkr 
(4 430).

Den operationella leasingen utgörs i allt väsentligt av hyrda inven-
tarier och lokaler.

I medelantalet anställda ingår inte anställda som uppburit ersättning 
som understiger ett halvt prisbasbelopp 23 650 kr (23 250). Detta har 
gjorts med stöd av BFNAR 2006:11. 

Not 6 Erhållna bidrag 2020 2019
Bidrag och offentliga bidrag 
redovisade i resultaträkningen   

Kyrkoantikvarisk ersättning 237 170

Övriga bidrag från stiftet 1 588 1 933

Driftbidrag till kyrkans förskola 8 643 8 664

Arbetsmarknadsbidrag 1 232 1 794

Sjuklönekostnader 1 608 0

Övriga bidrag 624 681

Summa 13 932 13 242

Not 7 Nettoomsättning 2020 2019

Gravskötselintäkter 5 934 5 909

Hyresintäkter 628 864

Deltagaravgifter 64 176

Intäkter från näringsverksamhet 1 209 529

Övriga intäkter 3 852 3 761

 11 687 11 239

Not 10 Personal

Medelantalet anställda 2020 2019
Kvinnor 146 154

Män 91 91

 237 245

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

2020 2019

Revisionsuppdrag 294 330

Revisionsverksamhet utöver revi-
sionsuppdraget 11 20

Övriga tjänster 44 19

 349 369

Övriga valda revisorer 2020 2019

Revisionsuppdrag 17 15

 17 15

2020 2019

Inom ett år 4 612 4 285

Senare än ett år men inom fem år 3 917 6 254

 8 529 10 539
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Könsfördelningen i kyrkorådet och bland 

ledande befattningshavare

Antal på balansdagen
2020-12-31

Antal på balansdagen
2019-12-31

 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Kyrkorådsledamöter 5 6 11 5 6 11

Ledande befattningshavare 5 4 9 5 3 8

       

Löner, arvoden och andra  
ersättningar 2020 2019

Ledamöter i kyrkoråd samt kyrkoherde 1 202 1 190

Anställda 93 906 95 676

 95 108 96 866

Löner, arvoden och andra 
ersättningar 2020 2019

Ledamöter i kyrkoråd samt kyrkoherde 1 202 1 190

Anställda 93 906 95 676

 95 108 96 866

Not 11 Resultat från finansiella investeringar

Resultat från finansiella  
anläggningstillgångar 2020 2019
Räntor 0 430

Utdelning 1 497 1 666

Realisationsvinster 1 739 12 462

Nedskrivning -221 -6 935

 3 015 7 623

Not 12 Byggnader och mark
2020-
12-31

2019-
12-31

Ingående anskaffningsvärden 504 551 470 852

Försäljningar/utrangeringar 0 -906

Omklassificeringar 97 818 34 605

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 602 369 504 551

Ingående bidrag och offentliga 
bidrag -58 963 -58 963

Utgående ackumulerade bidrag 
och offentliga bidrag -58 963 -58 963

Netto anskaffningsvärde 543 406 445 588

Ingående avskrivningar -170 488 -160 401

Försäljningar/utrangeringar 0 856

Årets avskrivningar -14 899 -10 943

Utgående ackumulerade  
avskrivningar -185 387 -170 488

Ingående nedskrivningar -56 600 -56 600

Försäljningar/utrangeringar 0 49

Årets nedskrivningar 0 -49

Utgående ackumulerade  
nedskrivningar -56 600 -56 600

Utgående redovisat värde 301 419 218 500

Arbetsmarknadsbidrag 2020 2019

Under året erhållet arbetsmarknadsbidrag 1 232 1 794

Ersättning till ordföranden i 
kyrkonämnd eller kyrkoråd 2020 2019
Till ordföranden i kyrkorådet har 
ersättning utgått med 71 95

Pensionskostnader och andra 
sociala avgifter 2020 2019

Pensionskostnader exkl. särskild löneskatt 4 594 5 192

Andra sociala avgifter enligt lag och avtal 32 923 33 431

 37 517 38 623

Arvoden till förtroendevalda i kyrkofullmäktige, kyrkoråd, försam-
lingsråd m.fl. organ redovisas i resultaträkningen på raden Personal-
kostnader. 

Pastoratet har inga övriga utfästelser om pensioner eller avgångsvederlag 
till personer i ledande ställning. 
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Not 13 Inventarier, verktyg och installationer

 
2020-
12-31

2019-
12-31

Ingående anskaffningsvärden 67 078 65 544

Inköp 4 849 1 587

Försäljningar/utrangeringar -125 -53

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 71 802 67 078

   

Netto anskaffningsvärde 71 802 67 078

Försäljningar/utrangeringar 125 1

Årets avskrivningar -3 703 -3 371

Utgående ackumulerade  
avskrivningar -59 909 -56 331

Utgående redovisat värde 11 893 10 747

Not 14 Pågående nyanläggning och förskott 
avseende materiella anläggningar

 
2020-
12-31

2019- 
12-31

Ingående balans 74 590 19 195

Utgifter under året 63 171 90 000

Under året färdigställda tillgångar -97 818 -34 605

Utgående balans 39 943 74 590

Pågående nyanläggningar avser invändig renovering av Matteus 
kyrka och renovering av krematoriet. Den invändiga renoveringen 
av Matteus kyrka beräkans vara färdigställd under 2021. Renovering 
av krematoriet beräknas vara färdigställd under 2022.  

Under året färdigställdes tillbyggnaden av Matteus kyrka,   
renovering av Kyrkans hus och ombyggnad av Ättetorpskyrkan.

Not 15 Värdepappersinnehav

 
Redovisat 

värde
Marknadsvärde 

på bokslutsdagen

 Detta år Föreg. år Detta år Föreg. år

Långfristiga värdepappersinnehav     

Noterade aktiefonder 36 978 29 002 52 099 42 868

Noterade räntefonder 97 491 99 647 108 018 106 424

Onoterade långfristiga placeringar 4 999 5 219 4 998 5 219

Summa långfristiga värdepappersinnehav 139 468 133 868 165 115 154 511

Summa värdepappersinnehav 139 468 133 868 165 115 154 511
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Förändring av långfristiga värdepappersinnehav

 
2020-
12-31

2019-
12-31

Ingående ackumulerade anskaff-
ningsvärden 182 844 256 492

Investeringar under året 32 535 50 535

Försäljningar/avyttringar -32 569
-124 

183

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 182 810 182 844

Ingående ackumulerade nedskriv-
ningar -48 976 -42 041

Återföring nedskrivningar 5 855 0

Årets nedskrivningar -221 -6 935

Utgående ackumulerade  
nedskrivningar -43 342 -48 976

Utgående bokfört värde 139 468 133 868

Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter

 2020-12-31 2019-12-31

Förutbetalda hyror 165 230

Försäkringspremier 1 256 1 233

Upplupna ränteintäkter 123 0

Övriga poster 1 567 943

 3 111 2 406

Not 18 Avsättningar

 
2020-
12-31

2019-
12-31

Förmånsbestämd ålderspension   

Avsättning vid årets början 0 536

Återfört outnyttjat belopp 0 -536

Avsättning vid årets slut 0 0

 3 111 2 406

Not 17 Kassa och bank
Av behållningen på kassa och bank utgör 16 174 tkr (29 313 tkr) be-
hållning på det s.k. 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 Kyrkkon-
tot är dock av sådan karaktär att fordran i redovisningssammanhang 
ses som ett ordinärt banktillgodohavande.

Norrköpings pastorat har en beviljad checkräkningskredit på  
8 000 tkr (8 000 tkr).

Under 2018 infördes ett nytt tjänstepensionavtal för anställda födda 
1959 eller senare, TPA18. För anställda födda före 1959 gäller det 
gamla tjäsntepensionsavtalet för Förmånsbestämd tjänstepension.  
Inga avsättningar har skett per sista december 2020 beroende av att 
Svenska kyrkans Pensionskassa har meddelat att det på grund av 
god värdeutveckling inte kommer att fakturera någon premie för 
förmånsbestämd ålderpension för 2020. 

Not 19 Skulder till kreditinstitut
För att finansiera renovering av Norrköpings krematorium sker 
upplåning i bank. Renoveringen kommer att slutföras under 2022 
och upplåning sker löpande.

Lånebeloppet förfaller i sin helhet senare än fem år efter balansdagen.

Skötselåtaganden påbörjade före år 2000 utgör begravningsverk-
samhet medan åtaganden påbörjade från år 2000 utgör kyrklig 
verksamhet (serviceverksamhet).

Not 20 Gravskötselskuld

 
2020-
12-31

2019-
12-31

Långfristig gravskötselskuld   

Begravningsverksamhetens åtaganden 1 204 1 228

Pastoratets åtaganden (serviceverk-
samheten) 6 026 5 884

 7 230 7 112

Kortfristig gravskötselskuld   

Begravningsverksamhetens åtaganden 14 17

Pastoratets åtaganden (serviceverk-
samheten) 939 901

 953 918

Andel av gravskötselskulden som förfal-
ler senare än fem år efter balansdagen   

Begravningsverksamhetens åtaganden 1 131 1 169

Pastoratets åtaganden (serviceverk-
samheten) 3 111 2 932

 4 242 4 101
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Not 21 Vidareförmedlade bidrag

 
2020-
12-31

2019-
12-31

Ingående skuld 253 339

Under året mottagna bidrag 1 139 1 231

Under året förmedlade bidrag -1 087 -1 317

Utgående skuld 305 253

Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter

 
2020-
12-31

2019-
12-31

Upplupna semesterlöner 7 452 7 553

Upplupna sociala avgifter 2 948 2 844

Upplupna pensionskostnader 5 573 5 625

Övriga upplupna kostnader och förut-
betalda intäkter 2 486 401

 18 459 16 423

Not 23 Specifikation av likvida medel vid årets slut

 
2020-
12-31

2019-
12-31

Kassa och bank 22 064 30 739

 22 064 30 739
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Årsredovisningens undertecknande
För Norrköping pastorat för verksamhetsåret 2020-01-01 - 2020-12-31 
Organisationsnummer 252003-0244
Norrköping 31 mars 2021

Anne Olofsson
Kyrkorådets ordförande

Börje Forsling

Tomas Kjellgren

Kurt Willner

Mona Olsson

Marianne Visit

Iris Widholm Andreas Landin
Auktoriserad revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Bengt Moreau

Roger Sandström

Ingrid Cassel

Anne-Lie Nielsen

Daniel Johansson

Thomas Wärfman
Kyrkoherde

Vår revisonsberättelse har lämnats den 19 april 2021.
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Egna anteckningar
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Box 263
601 04 Norrköping
norrkoping@svenskakyrkan.se


