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Budgetdirektiv 

”Församlingen ska ha en ekonomisk ställning som utgör en betryggande buffert för 
ekonomiska påfrestningar.” (Kyrkoordningen 47 kap. 1§) 

Detta uppfylls med kyrkofullmäktiges beslut om församlingens målkapital för 2019-2022.  

Med anledning av pandemin förväntas en kraftig minskning av skatteunderlaget, det vill 
säga det underlag som kyrkoavgiften baseras på.  

PROCESS 

Budgeten ska enligt Kyrkoordningens kapitel 47 innehålla både en plan för verksamhet och 
en för ekonomi. Av den ekonomiska planen ska framgå: 

 Kyrkoavgiften 

 Resultat (Resultaträkning, RR) och ekonomisk ställning (Balansräkning, BR) vid 
budgetårets utgång 

 RR och BR tre år framåt 
 

Kyrkorådet ska upprätta ett förslag till budget senast den 31 oktober. 

Kyrkofullmäktige ska fastställa budgeten senast den 14 november. (SvKB 2008:5) 
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BUDGET 2022 

 Församlingsverksamheten ska fortsätta i motsvarande omfattning som före 
pandemin, med noggrann ekonomisk planering i kombination med ideella insatser. 

 Kyrkoavgiften ska ligga på 2021 års nivå (1,40). 

 Personalkostnaderna ska räknas upp enligt Kyrkans avtal 20 från 2021 års löner.  

 ”Fastighetsgruppen” skall ta fram kostnader för byggnadernas underhåll. 

 Serviceverksamhetens totala kostnader skall beräknas och ligga till grund för 
kyrkorådets förslag på gravskötseltaxor 2022. 

 Uppmätning av yttre tjänster skall genomföras och ligga till grund för fördelning av 
personalkostnader samt ”Personalgruppens” utvärdering av eventuell 
omstrukturering i samband med personalomställningar. 

 Kyrkvaktmästarna skall se över maskinparken och ta fram kostnader för underhåll 
och inköp. 

 

LÅNGTIDSBUDGET 

 En långsiktig verksamhetsplan ska upprättas. 

 Personalkostnader ska ses över i takt med att församlingsinstruktionen och 
organisationen tas fram. 

 ”Fastighetsgruppen” skall utforma en långsiktigt (5 år) underhållsplan för 
församlingens fastigheter och mark samt uppskatta kostnaderna i samband med 
Lokalförsörjningsplanen (LFP). 

 Kyrkvaktmästarna skall se över maskinparken och utvärdera en långsiktig (5 år) plan 
för underhåll och inköp. 

 

 

 

 

 


