


Ärende Nr 1



Till Norrköpings kyrkofullmäktiges sammanträde 2022-11-02. 

Budget 2023 

Arbetet med budgeten för 2023 har skett enligt fastställd tidplan och har omfattat i stort sett alla 
pastoratets delar och enheter. Kyrkorådets arbete inleddes med budgetdagen 2022-03-21 där man 
bl a gick igenom process, tidplan och centrala begrepp samt diskuterade aktuella projekt och 
förutsättningar för budgeten. 

Under våren har samråd skett mellan enheter, ekonomiavdelning och fastighetsavdelning och en 
preliminär budget togs fram till den 2022-06-30. Församlingsråd och kyrkoråd har lämnat in önskemål 
om prioriteringsområden och satsningar, och pastoratets ledningsgrupp arbetade fram ett första 
budgetförslag under september. Budgetberedningen arbetade med budgetförslaget vid ett möte  
2022-10-03 och kyrkorådets presidium har därefter ställt samman föreliggande beslutsförslag. Ett 
sammandrag av budgetunderlaget, församlingsrådens input till budgeten samt en 
barnkonsekvensanalys återfinns i bilagor till detta ärende. 

Kyrkorådet föreslår fullmäktige besluta 

att fastställa kyrkoavgiften för 2023 till 92 öre per 100 kr (0,92 % per skattekrona) 

att för begravningsverksamheten 2023 fastställa nettokostnadsbudgeten till 72 242 tkr. 

Vidare föreslår kyrkorådet kyrkofullmäktige besluta 

att fastställa 2023 års resultatbudget för den del av verksamheten som finansieras genom 
kyrkoavgiften (verksamhetens nettokostnader totalt 142 231 tkr), 

att fastställa investeringarna för församlingar, kansli och utvecklingsenhet till totalt 20 867 tkr 
samt investeringarna för begravningsverksamheten till 2 780 tkr, (som ska finansieras externt) 

att fastställa målkapitalet till 332 000 tkr för mandatperioden 2022-2025 

att fastställa personalbudgeten samt 

att till protokollet notera den prognos som presenterats över utfallet för kyrkoavgiften för åren 
2024-2025. 

Slutligen föreslår kyrkorådet fullmäktige besluta 

att notera den barnkonsekvensanalys som är gjord på budgetförslaget. 

Bilagor 
1. Budgetförslag för 2023
2. Församlingsrådens inriktningsbeslut för budget 2023
3. Barnkonsekvensanalys för budget 2023



2022-10-02 

Konsekvenser för barn i budget 2023 

I Svenska kyrkan har barn och unga en särställning. Detta behöver komma till uttryck och gestaltas i 
församlingarna och i dess verksamheter. Därför är det viktigt att vi väger in konsekvenserna för barn i 
de beslut som fattas. Dessa reflektioner och beslut bör ske integrerat i vårt sätt att diskutera och ta oss 
an helheten.  

I pastoratets budget 2023 prioriteras barn- och ungdomsverksamhet både i direkt verksamhet och 
indirekt genom olika projekt och verksamheter som får konsekvenser för barn. Många av våra 250 
anställda medarbetare arbetar riktat med barn och unga. Vi har startat upp arbetet efter pandemin och 
är nu i full gång. 

Vi har regelbundna gudstjänster och andakter i våra kyrkor med särskild inriktning för barn- och unga. 
Vi har öppna förskolor, ungdomsgrupper och unga ledare i konfirmandarbetet. Vi har barnkörer och 
barngrupper. Vi låter barn få ta plats i församlingslivet. Barn och ungdomar är förstås oumbärliga i ett 
levande församlingsliv. 

Konfirmandarbetet är en utmaning i vår tid och bygger på helt andra förutsättningar och villkor än hur 
det genomfördes under andra halvan av 1900-talet. Konfirmandseden är sedan länge bruten och vi 
behöver hitta nya sätt att förhålla oss. Vi har en hög medvetenhet om denna utmaning och 
konfirmation har en fortsatt hög prioritet i våra församlingar och på Diakonicentrum. Vi vill vara 
många. 

Naturkyrkan i Kolmården har under flera år varit ett projekt utanför ramen. År 2023 blir den en del i 
den löpande verksamheten. Verksamheten är tvådelad: Dels arbetar man, tillsammans med 
medarbetare i hela pastoratet, med kontakter med skolorna. Dels finns man på Naturkyrkan i 
Kolmårdens djurpark och möter besökare i djurparken från hela Sverige.   

Diakonicentrum är en del av församlingarnas gemensamma diakoni, främst inriktad på kvalificerade 
samtal med unga och unga vuxna och att utveckla samverkan med kommunala verksamheter och 
andra organisationer.  

Vår förskola har tre enheter – Humlan, Liljan och Skeppet. Som en del av civilsamhället bidrar vi med 
vår kompetens och vårt engagemang till barn och familjer. Pastoratet skjuter till medel utöver det 
kommunal bidraget. Detta för att garantera den kvalitet som behöver upprätthållas för att det ska vara 
motiverat att Svenska kyrkan i Norrköping driver en förskola.  

Vårt arbete med Kyrka-idrott i Norrköpings pastorat har en unik ställning i Svenska kyrkan. Vi har 
avtal med åtta idrottsklubbar, vilket inte är att uppfatta som ren sponsring, utan en grund för ett 
konkret samarbete. Det engagerar många ideella och anställda medarbetare och är en viktig och bred 
kontaktyta med människor i vår stad och trakt. Vårt engagemang grundar sig i att ”vi vill bidra till ett 
gott liv för alla” och att vi vill vara med och bidra till glädje och lek. Självklart kan vi också vara med 
och ge stöd i särskilda situationer. Vårt motto är ”I medgång och i motgång”.  

Våra kyrkogårdar erbjuder viktiga sommarjobb för många unga och är i många fall den första 
kontakten med arbetslivet. Det är viktigt att de får uppleva en god och genomtänkt arbetsmiljö. 

Alla våra stora fleråriga pastoratsövergripande projekt har direkt eller indirekt betydelse för barn och 
unga. Hållbar utveckling är en självklar fråga som har bäring på nuvarande och framtida generationer. 
Idealitet berör också ungas möjlighet att bidra till församlingens liv och behov. 
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I en luthersk-evangelisk öppen folkkyrka har barn och ungas perspektiv och behov en given plats i 
gudstjänst, verksamhet och utveckling. 
 
 
Katarina Wändahl 
kyrkoherde 
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KYRKOFULLMÄKTIGES HANDLINGAR  
 
Till Norrköpings kyrkofullmäktiges sammanträde 2022-11-02. 
 
 
 
Sammanträdesdatum 2023 
 
Kyrkofullmäktiges datum för sammanträden följer de två stora processerna för årsredovisning 
(våren) och budget (hösten) och är anpassade efter kyrkorådets sammanträden i samma frågor. 
Under hösten har fullmäktige ytterligare ett ordinarie sammanträde.  
 
Presidiet föreslår fullmäktige besluta 
 
att kyrkofullmäktiges sammanträdesdagar under 2023 ska vara  
  
 26 april (årsredovisning)  
 6 september  
 8 november (budget) 
 
 
Utöver dessa sammanträden planeras fullmäktigesöndagen att ske den  
12 februari. Det är ett tillfälle då kyrkofullmäktige träffas och firar gudstjänst, äter lunch till-
sammans, uppvaktar jubilarer och får en fördjupad inblick i en församlings verksamhet.  
  


