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Inledning
Befolkningsprognos
Pastoratets folkmängd beräknas öka med mer ca 6 % under 2018 och ökningstakten 
kommer även fortsättningsvis att vara hög. Kommunens vision är att växa till 
20 000 – 25 000 invånare år 2025.
Kommunen växer stadigt och passerade under år 2016 17 000 invånare. För Knivsta 
kommun har tillväxten varit i genomsnitt ca 2 procent per år och befolkningsprogno-
sen (år 2018-2025) indikerar en tillväxt med cirka 6 procent de kommande 5 åren, 
vilket är en mycket hög befolkningstillväxt sätt över tid i förhållande till de nationella 
tillväxttalen. 

Kommunens befolkningsutveckling och -prognos 2015 – 2025.
Som med alla prognoser fi nns det risker. Den senaste befolkningsprognosen är 

kanske den mest osäkra på många år. De kommande tre åren är relativt stabila och 
förutsägbara, men därefter blir det svårare att förutsäga framtiden. Byggnationer är 
hårt kopplade till kommunala detaljplanebeslut och investeringsklimatet för bo-
stadsbyggande. Nuläget är att detaljplaner måste hårdprioriteras vilket kommer få 
konsekvenser på befolkningsprognosen framöver, men att Knivsta kommun kommer 
passera 20 000 invånare fram till år 2025 är högst sannolikt.
Den framtagna befolkningsprognosen bygger uppgifter från beslutade detaljplaner 
och historisk trend och statistik, från år 2020 har ett antagande om exploatering av 
Knivsta tätort i områdena centrala Ängby och Nydal gjorts samt ytterligare etapper i 
Alsike Nord. 

God ekonomisk hushållning
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Enligt kyrkoordningen ska varje pastorat ha god ekonomisk hushållning i sin verk-
samhet. För att motsvara detta krav krävs inte bara att intäkterna motsvarar kost-
naderna. Resultatet bör dessutom klara av att realt konsolidera ekonomin, d.v.s. att 
efter det att effekten av infl ation är borträknad stärka balansräkningen och förbättra 
soliditeten. Knivsta pastorat har efter de massiva investeringarna i S:ta Maria fortfa-
rande en hög skuldsättning. Målsättningen sedan byggna¬tionen av S:ta Maria 2010 
har varit att i rask takt amortera ner skulderna och därmed skaffa en stabil ekono-
misk grund att stå på inför framtiden. 

Under 2011 och 2012 amorterades de dyraste lånen för byggnationen bort bl.a. 
med hjälp av återvunnen moms från S:ta Maria Konferens AB. Samtidigt har det fak-
tum att lägenheterna inte hyrs ut i kooperativ form utan som traditionella hyresrätter 
gjort att låneskulden är något högre och kostsammare än ursprungligen tänkt. Från 
utgångsläget med en skuld på ca 113 Mkr har den i slutet på 2017 minskat till ca 52 
Mkr.

Knivsta pastorats låneskuld
Samtidigt gör världsläget och omvärldsfaktorerna att ränteläget förbättrats ytter-
ligare i förhållande till 2011, då lite mer än hälften av låneskulden placerades med 

långsiktiga villkor. Pastoratet kan alltså glädja sig åt att de beräknade räntekostna-
derna är lägre än tidigare befarat. Räntekostnaden för den låneskuld som uppstått 
med anledning av byggnationen av S:ta Maria Alsike har till dels hanterats med s.k. 
ränteswappar. På detta sätt räntesäkrades sammanlagt 60 mkr år 2011 i 5, 7 och 9 
år med 20 mkr vardera i respektive tidsperiod. I september 2016 löpte den första av 
dessa swappar ut och har omvandlats till betydligt billigare belåning med fn traditio-
nell rörlig ränta. Den genomsnittliga räntekostnaden för 2018 beräknas till ca 2,65 
%. 
Tills vidare gäller ett oförändrat åtagande mot banken att amortera minst fem miljo-
ner kronor per år.

Orgelbyggeriet

2018
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Under 2015 fick Knivsta pastorat möjlighet att köpa fastigheten Särsta 54:1 av 
Åkerman & Lund orgelbyggeri AB. Planen är att bygga ut S:ta Birgittakyrkan med 
välbehövliga kompletterande verksamhetslokaler och sannolikt även kommersiella 
lokaler i någon form. Planeringen för byggnationen är inledd och kommer att
fortsätta under 2018. Fastigheten köptes för 7 miljoner kronor med eget kapital, 
vilket påverkar pastoratets möjligheter att fortsätta amortera i samma goda takt 
som tidigare. 

Investeringar och avyttringar
Under 2017 fattade Knivsta pastorat beslut att sälja kyrkoherdebostaden Emil 
Sjögrens väg 13 eftersom kyrkoherde Anders Johansson flyttat till annat boende. 
Försäljningen inleds under hösten 2017.
I Lagga pågår ett arbete med att fastighetsreglera kring komministerbostaden Lagga 
4:7. Syftet är att åstadkomma en lagom stor tomt till bostaden och sedan sälja den, 
enligt tidigare uttryckta intentioner i Lagga Församlingsråd, Fastighets- och kyrko-
gårdsutskottet och Kyrkorådet.
Båda dessa försäljningar kommer att påverka pastoratets likviditet positivt.

Projekt kyrkcentrum

Under hösten 2017 har pastoratet erbjudits att köpa den mark som är belägen 
omedelbart väster om orgelbyggeriet. Ett sådant köp bedöms väsentligt förbättra 
möjligheterna att genomföra en ändamålsenlig och kostnadseffektiv byggnation i 
projekt Kyrkcentrum. Under 2018 bör planering och projektering komma igång på 
allvar i projektet. De utbetalningar som uppstår i samband 
med projektet hanteras inte som kostnader i förelig-
gande budget, utan aktiveras som tillgångar och 
kostnadsförs som avskrivningar när byggnaden 
tas i bruk.

2018
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Modell för  
verksamhetsindelning
Under verksamhetsår 2013 genomfördes en övergång till ny modell för redovisning 
med en för Svenska kyrkan utvecklad internredovisning med fokus på den grundläg-
gande uppgiften: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. 

I budgetprocesserna 2014 - 2017 har detta arbetssätt utvecklats och precisionen 
i bedömningarna förbättrats. Det arbetet fortsätter under 2018 med fokus på att 
hitta en användbar modell för verksamhetsplanering integrerad i budgetprocessen.

Församlingsinstruktion och budgetdirektiv
Församlingsinstruktionen (FIN) för Knivsta pastorat är nu fastslagen och är vägledan-
de i budgetarbetet. FIN-förslaget pekar ut tre prioriterade områden: 
 

Undervisning om 
kyrkans tro och liv

Volontärskap och 
ideellt engagemang

Kommunikation och 
nya kontaktytor.

Riktlinjerna i gällande budgetdirektiv sammanfattas i sex punkter:

1 Kyrkoavgiften ska hållas oförändrad, d.v.s. 0,99 kr/skkr.

2

Pastoratet ska eftersträva att även fortsättningsvis skapa möjlighet 
att amortera (eller fondera) i nuvarande omfattning, minst 10 mkr/
år. Detta är nödvändigt för att fortsätta stärka balansräkningen och 
bygga kapacitet att investera i kommande byggnation för att behål-
la och utveckla verksamhet i första hand kring S:ta Birgittakyrkan.

3 Kyrkorådet bör ta i beaktande de fokusområden som nämns i försla-
get till FIN: Undervisning, volontärskap och kommunikation..

4
Några nyckeltal som bör observeras: 
 a. Pastoratets soliditet ska fortsätta förbättras   
 b.  Personalkostnader/verksamhetens intäkter bör inte 

överstiga 55 %

5
Att fira söndaglig gudstjänst i alla församlingar är en självskriven 
förutsättning för ett långsiktigt framgångsrikt arbete. Budgeten ska 
ge personellt och övrigt utrymme för kyrkoherden att kunna göra 
det.

6
Ungdomsarbetet är en synnerligen vital och framgångsrik del av 
pastoratets nuvarande arbete inom den grundläggande uppgiften. 
Ungdomarna bör prioriteras i budgetarbetet.

2018
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Den föreliggande budgeten är svag i så mening att resultatet inte kommer att räcka 
till att amortera och/eller fondera i den omfattning som budgetdirektivet eftersträvar. 

Församlingarna
Knivsta pastorat består av sex församlingar, vilka alltid varit och fortsättningsvis 
kommer att vara ryggraden i vårt grundläggande uppdrag: att förkunna evangeliet 
om Jesus Kristus. Dock är pastoratet den enda ekonomiska enheten och ansvarar för 
att resurser av olika slag och i tillräcklig mängd finns till hands för att kunna ge-
nomföra den grundläggande uppgiften och övrigt som prioriteras. Kyrkorådet, som 
verkställande organ i pastoratet, ansvarar för att prioritera och samordna all ekonomi 
i syfte att uppnå bästa totala effekt av insatta resurser. Således bud¬geteras och 
redovisas inte längre på församlingsnivå. Vårt regelverk föreskriver att Kyrkorå-
det har detta ansvar och medlen kan hanteras effektivare om ett hela pastoratets 
helhetsperspektiv anläggs. Detta hindrar inte att församlingarnas särart kan bevaras 
och ambitionen är även fortsättningsvis att största i möjliga utsträckning tillgodose 
respektive församlingsråds önskemål om resurser.

Kyrko- och begravningsavgifterna
Kyrkoavgiften är fortfarande den enskilt dominerande intäktskällan även om till-
komsten av S:ta Maria Alsike har bidragit till att ändra på den saken. Liksom tidigare 
innehåller bedömningen av dess storlek en viss osäkerhet. Kyrkoavgiften är beroende 
av innevarande års taxering som inte är färdig förrän i december. Dock vet vi av erfa-
renhet att avvikelserna mot prognoserna är ganska små. Under 2018 grundas pasto-
ratets kyrkoavgift på 2016 års taxering, dvs. beskattningsbara inkomster för år 2015. 
Avgiften uppbärs dels i form av ett förskott för 2018 och dels som slutavräkning för år 
2016.
        Kyrkoavgifterna, netto efter ekonomisk utjämning, ökar hela 14 % mellan 2017 och 
2018, en historiskt hög siffra. Lönsamhet i fastighetsdelen i S:ta Maria bidrar också till 
att vi kan fortsätta utveckla Knivsta pastorat i den primära uppgiften att sprida evang-
elium

2018
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2018 års utfall av kyrkoavgifter är väsentligt bättre än innevarande år, vilket vi också 
hade förväntat. Utfallet de närmaste åren härefter, 2019 och 2020, ser däremot mag-
rare ut.

Andelen personer tillhöriga Svenska Kyrkan har stadigt sjunkit med något mer än en 
procentenhet per år under senare år, från 82,3 % vid 2004 års taxering till nuvarande 
68,7 %.

2018
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Svenska Kyrkan tillämpar ett internt utjämningssystem med syfte dels att utjämna 
skillnader i ekonomisk bärkraft mellan kyrkliga samfälligheter, dels att finansiera rik-
skyrkans verksamhet. Knivsta pastorat är nettobetalare till detta system, och kom-
mer att betala ca 2,6 mkr under 2018. Utjämningssystemet är under reformering 
och under en fyraårig med början 2018 kommer det att påverka Knivsta pastorat 
positivt med ca 500 tkr/år när det är fullt genomfört.
Det föreliggande budgetförslaget baseras på en utdebitering av kyrkoavgift på 0,99 
kr/skkr, vilket är oförändrat jämfört med förra året. 10 öres ändring av uttaget skulle 
medföra närmare 3 miljoner kr förändring av kyrko¬avgiften.

Begravningsavgiften
Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten och har rätt att ta ut 
en statlig begravningsavgift av alla som bor i landet, även de som inte tillhör kyrkan. 
Därmed finns ett behov av att särredovisa begravnings¬avgiften. Länsstyrelsen har 
utsett ett speciellt ombud som tillvaratar de icke kyrkotillhörigas intressen och sä-
kerställer att deras pengar används bara till begravnings¬verksamhet och ingenting 
annat.
     Från och med budgetår 2017 infördes en gemensam begravningsavgift på 25 öre/
skkr i hela Sverige (än så länge undantaget Stockholms och Tranås kommuner). 

Övriga intäkter
Stiftets egendomsnämnd förvaltar de s.k. prästlöne¬tillgång¬arna, i vilka pastoratet 
har en bestämd andel som ger årlig avkastning.

Fastigheter och kyrkogårdar
Alsike kyrkas golv sjunker och kyrkan stängdes i september 2017 för att åtgärda det-
ta. Reparationerna sträcker sig tidsmässigt in på 2018 och osäkerheten är betydande 
både när det gäller vad det kommer att kosta och hur mycket bidrag pastoratet kan 
påräkna i form av kyrkoantikvarisk ersättning.
      Husby-Långhundra församlingsråd vill bygga om i koret. Ärendet är inte färdigbe-
rett vare sig när det gäller kostnadsberäkningar eller tillstånd från myndigheter, men 
i budgeten skapas en beredskap för att genomföra förändringarna under 2018 om 
förutsättningarna finns.

2018
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Fastighetsinvesteringar/större underhållskostnader 2018:

1. Lagga kyrka, fönsterreparation 250

 Alsike kyrka målning utsida 10

 Alsike kyrka golvrenovering m.m. 1 000

 Husby-Långhundra klockstapel, målning 100

 Husby-Långhundra kyrka, ombyggnad kor 500

 Östuna kyrka och klockstapel, tjärning 150

 Lagga kyrka och klockstapel, tjärning 175

 Summa 1 685

2. Kyrkogårdar/begravningsverksamhet 2018

 Östuna kyrkmur, västra sidan 1 000

 Anläggande av askgravplats i Knivsta 250

 Projektering av kyrkogårdsutbyggnad i Alsike och Knivsta samt

 projektering av bisättningslokal 1 000

 Summa 1 550

3. Projekt kyrkcentrum 2 000

S:ta Maria Alsike
I januari 2017 öppnades ”Längtan”, den fjärde förskoleavdelningen i S:ta Maria, som 
tillsammans med ”Lyckan”, ”Glädjen” och ”Hoppet” övertar och fyller de ytor som 
lämnades då skolan minskade antalet årskurser.

S:ta Maria skola haft svårigheter med lönsamheten i den del som avser verksam-
heten. Med förbättrad stabilitet efter ändringen av antalet årskurser och ökat antal 
elever ser skolans ekonomi ut att vara i balans år 2020. Resultatet av S:ta Marias 
sammantagna verksamheter, efter interndebiterad ersättning för ledningsfunktioner 
m.m., är negativt under 2018. Detta uppvägs dock av fastighetsdelen, som gör S:ta 
Maria som helhet lönsamt.

2018
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S:ta Maria Konferens AB 
S:ta Maria Konferens AB, som inrymmer köket, cafédelen, konferensen, vandrarhem-
met och gymnastiksalen. Detta AB har registrerats för frivillig skattskyldighet för 
mervärdesskatt och säljer tjänster till husets övriga verksamhetsgrenar och andra 
externa aktörer. Anledningen att frågan hanterats på detta sätt är i första hand att 
det visade sig vara möjlighet att återvinna byggmomsen för de delar av S:ta Maria 
Alsike som bedriver momspliktig verksamhet.
     S:ta Maria Konferens AB är en egen juridisk person vars redovisning inte är kopp-
lad till Knivsta pastorats. Dock är bolaget helägt och kontrollerat av pastoratet och 
dess resultat påverkar självklart pastoratets genom möjlighet att hämta hem utdel-
ning från bolaget eller omvänt ett behov av kapitaltillskott ifall resultatet skulle vara 
negativt. 

Personal
Inga genomgripande förändringar av bemanningen planeras under budgetperioden. 
Vissa justeringar med hänsyn till volymändringar inom alla verksamheter kan alltid bli 
aktuella.

2018
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Treårsplan
Intäkterna från kyrko- och begravningsavgifter är beroende av förändringen av 
skatteunder¬laget. Dessa beräknas av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (som 
i sin tur tar hjälp med sina prognoser av Sveriges Kommuner och Landsting). 

Erfarenheten visar att Knivsta pastorats läge i en av landets snabbast tillväxande 
regioner ger anledning till större optimism avseende kyrkoavgifternas utveckling 
än ovan¬stående beräkningar, som baseras på Svenska Kyrkans Arbetsgivarorgani-
sations bedömningar av genomsnittlig riksnivå. Historiskt har det dock visat sig att 
dessa prognoser inte avvikit från konstaterat utfall i pastoratet så mycket att det ger 
anledning till justering.

I övrigt beräknas intäkter och kostnader öka 2 % per år utom personalkostnaderna 
som justeras 3 % per år. Räntekostnaderna är svårprognosticerade, inte minst på 
grund av osäkerhet kring framtida investeringar i till exempel projekt kyrkocentrum, 
vilka i sin tur påverkar belåningsgrad och möjligheter till fortsatta amorteringar.

2018
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Knivsta pastorat budget 2018

Budget 2018 Budget 2017 Sep 2017

INTÄKTER 

Kyrkoavgift          29 622         25 854     20 283        

Begravningsavgift                 4 293             8 258          4 704     

Ekonomisk utjämning -               2 608    -     2 218    -     1 888    

Avkastning prästlönetillgångar                     500             500             528    

Bidrag och gåvor              24 422             21 786               18 261        

Uthyrning av lokaler och 
byggnader

                               
9 127                    8 595    

                    
6 927           

Clearing och övriga  
fakturerade kostnader                1 941            1 932              1 454        

Gravskötsel, serverings-  
och deltagaravgifter                     765            425                605    

Övriga intäkter                       -               55                2    

Summa intäkter                 68 062         65 188            50 876        

KOSTNADER 

Fastighetskostnader                9 214                       5 525              3 421        

Inköp av varor                         -      - 5

Övrigt externt                         -      

Hyra av anläggningstillgångar                     370                           852                 166    

Energikostnader                 1 600             1 500                 1 062        

Förbr.mtrl och -inventarier                 3 190                  3 339              1 810    

Reparation & underhåll                     97                  102               96    

Kostnader för transporter                 1 780                  1 113    1 332        

Reklam, PR och information                     642                       600               444    

Summa övrigt externt                 7  679                          7 506             4 910    

Övriga verksamhetskost-
nader
Övriga verksamhetskostn,  
skolmåtider m.m.                 2 376                 1 839          1 354        

Kontorsmaterial  
och trycksaker                     156                  145                 24    

Tele och post                  324                    737           686 

Försäkringar m.m.                     350                  310             265    

2018
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Budget 2018 Budget 2017 Sep 2017

Förvaltningskostnader                     160               410           91      

Övriga externa tjänster                     810               612        486 

Clearingkostnader                     160                   612         117       

Inhyrd personal                      50                   70           45    

Övriga externa kostnader                     621           684          507     

Summa övriga verksamhets-
kostnader                 5 006              5 419              3 575    

Personalkostnader               39 281               40 629        30 606        

Avskrivningar                 4 393                  4 924                   -      

Begravningsverksamheten                         -                       -                 -      

SUMMA KOSTNADER  
f finansnetto             65 574               64 004        42 517        

Finansiella intäkter o kostnader, 
netto                 -1326    -         1 225 -     1 108        

Skatter                         -                       -                 -      

Resultat         1 162        -            41             7 251    

2018
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Knivsta pastorat budget 2018
NETTORESULTAT PER VERKSAMHET

Budget 2018 Budget 2017 Sep 2017
Den grundläggande uppgiften 
(GUDM)

101, Verksamhetsgemensamt           25 908                      21 772         17 689     

110,  Gudstjänster och  
förrättningar -             4 693        -         4 473     -      3 180        

141,  Undervisning  
övergripande -                   41    -             40    -         30    

150,  Undervisning,  
barn 0-12 år -                 500    -         404 -         530   

160,  Undervisning,  
ungdom 13-25 år -                 633    -            607    -         457     

170, Konfirmandverksamhet -            2 438        -         2 233        -         1 550        

180, Undervisning, vuxen -                 229    -            325    -        222     

210, Diakoni -           1 372        -         1 237    -      1 118        

260, Mission -                728     -           551 -         483        

Summa GUDM           15 273                   11 901              10 119        

Övrig kyrklig verksamhet
360,  Serviceverksamhet  

(gravskötsel)                   167  -           175             207   

410,  Skattepliktig rörelse                1 318                  2 041                  1 441        

           (skola, förskola,  
gruppboende)

Summa övrig  
kyrklig verksamhet                1 485                  2 216                  1 648        

Styrning och ledning

510, Strategisk styrning -            1 317        -              1 279    -         1 062       

540, Revision -                207    -                  211 -         140     

550, Kyrkoval -                    -3 3           300    -          185   

580, Verksamhetsledning -                  -                  100       - 

Summa styrning och ledning -             1 524    -         1 890    -        1 387       

2018
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Budget 2018 Budget 2017 Sep 2017

Stödjande verksamhet
610, Administration och verk-
samhetsstöd -             1 518        -         2 219        -        1 179        

630, Gemensamma kostnader 
och adm. -            4 028    -         4 143        -      2 992    

651, Fastigheter och lokaler, 
övergripande              345    -         2 518    -        176    

660, Fastigheter och lokaler, 
kyrkor -             4 810    -            1 591    -         1 627    

670, Fastigheter och lokaler, 
kyrka och -                  1 427        -            793        -        277    

församlingslokaler i gemensam 
byggnad (S:ta Birgitta)

680, Övriga fastigheter och 
lokaler -             597           4 774          3 352        

690, Finansiella poster -           1 346        -        1 225    -      1 126        

Summa stödjande  
verksamhet -           14 071        -        12 227        -       4  025        

Begravningsverksamhet

801, Verksamhetsgemensamt              3 972                 7 643               4 451        

810, Administration och ledning -                401     -            426     -         382     

820, Gravsättning och kyrko-
gårdsskötsel -             1 465        -         2 732        -      2 346        

860, Fastigheter och mark -             2 107    -         4 469        -         825    

Summa begravnings- 
verksamhet        -                16           898     

S:ta Maria konferens AB -                      -                58 -             8

TOTALT RESULTAT 1 162    -               41        7 253        

2018
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Verksamhetsplanering för 
Knivsta pastorat 2018
Verksamhetsplanen är ett redskap att, uti-
från behov identifierade i FIN (läs den gärna på 
www.svenskakyrkan.se/knivsta/forsamlingsin-
struktionen) och på andra sätt, skapa en håll-
bar kedja av verksamheter och aktiviteter som 
leder till önskat resultat och effekt. Nedan 
beskrivs Knivsta pastorats verksamhetsplan, 
sorterad med avseende på den huvudsakliga 
verksamhet som respektive aktivitet bedöms 
tillhöra.

2018
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Verksamhet 1 & 2: 
Den grundläggande 
uppgiften
Församlingens grundläggande uppgift är att fi ra gudstjänst, bedriva undervisning 
samt utöva diakoni och mission. 

Jesus beskriver principerna för Guds rikes utberedande på olika sätt och med olika 
liknelser. I vår verksamhetsplanering sätter vi upp mål för arbetet i olika delar av pas-
toratets liv. För att sätta mål som kan uppfyllas måste vi veta vad vi människor ska 
göra och vad som är den helige Andes ansvar.  I liknelsen om sådden säger Jesus:

”Med Guds rike är det som när en man har fått utsädet i jorden. Han sover och sti-
ger upp, dagar och nätter går, och säden gror och växer, han vet inte hur. Av sig själv 
bär jorden gröda, först strå, så ax, så moget vete i axet. Men när grödan är mogen 
låter han skäran gå, för skördetiden är inne.” (Mark 4:26 – 29)

Vi människor ska alltså så och skörda, vi får också sova och stiga upp, men att 
frambringa skörden kan vi inte. Jorden bär gröda ”av sig själv”, på grekiska ”automa-
tiskt”. Vi vet att denna automatik har sitt ursprung i Gud. De mål vi sätter upp bör 
alltså handla om hur vi ska så och hur vi ska skörda. Vi kan inte ställa upp kvantitativa 
mål för skörden, hur många som ska bli omvända, frälsta eller som kommer till tro. 
Men vi kan sätta kvalitativa och kvantitativa mål för sådden. Hur mycket tid avsätts 
för själavård, hur många människor ges utrymme att få sjunga i en kör, hur många 
lägerdygn erbjuds ungdomarna, hur mycket fortbildning får ideella och anställda? En 
budget i kyrkan, varav verksamhetsplaneringen är en del, har alltid något av karaktär 
av en trosbudget. Vi förbereder väl, men hur mycket skörd det blir ligger i Guds hand.

Nedan ges en beskrivning av och 
ett urval ur de kortsiktiga målen för 2018

101 VERKSAMHETSGEMENSAMT
Här fi nns verksamheter som är av sådan karaktär att de inte utan svårighet kan 
härledas till någon specifi k verksamhet. Det kan också handla om intäkter 
och kostnader som inte är lämpliga att fördela, t.ex. kyrkoavgiften och 
den ekonomiska utjämningen. I Knivsta pastorat har vi t.ex. valt att inte 
fördela livsmedelsinköp på verksamhet, utan de hamnar i sin helhet i denna 
kategori.
Personalens fortbildning återfi nns under denna verksamhet. För den fi nns 
behov att skriva gemensamma mål. Personalmöten och planeringstid kategoriseras 
också som verksamhet 101. Det förs en kontinuerlig diskussion om formerna för och 
effektiviteten i dessa samlingar och möten.
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Personalfika
Att möta sina arbetskamrater och morgonbönsbesökarna en gång per dag, under en 
fikastund. 
Mål för 2018 att få flera delaktiga i fikadelen.

110 GUDSTJÄNSTER OCH FÖRRÄTTNINGAR
Här redovisas kostnader relaterade till att planera, förbereda, genomföra och efter-
arbeta gudstjänster och kyrkliga handlingar.
    Gudstjänsterna i Knivsta pastorats sex församlingar ska präglas av öppenhet och 
glädje. Vi längtar efter att få uppleva Guds närhet och helighet när vi möts tillsam-
mans i gudstjänst. De sex församlingarnas olika gudstjänster kompletterar ibland 
varandra i form och tid, ibland känner man igen att vi lever sida vid sida i samma 
pastorat. Då ryms både kontinuitet med kyrkans heliga tradition och det lokala arvet 
men också förnyelse svar på vår tids frågor. De mångas delaktighet och det rika mu-
siklivet vill vi ska genomsyra allt gudstjänstliv.
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KNIVSTA  
Söndagsskolan

 z Att vi fortsätter det goda arbetet med att levandegöra kyrkoårets texter som 
görs i söndagsskolan. Bibelundervisningen, lekarna och skapandeaktiviteten 
hänger i hop.

 z Vi har en grupp där vi möter barn från 3-12 år.  Ett problem där är att fånga alla 
åldrar. Antingen blir det lite för svårt eller lite för enkelt. Det är oftast de stora 
barnen som får kliva åt sidan. 

 z Vårt mål är att hitta en form som gör att även de lite äldre barnen får utrymme i 
söndagsskolan.

 
Huvudgudstjänsterna 

 z Att ansvaret för frivilliglistorna åter tas av frivilliga.
 z Att erbjuda utbildning för någon grupp av ideella krafter.
 z Kyrkfrukost i S:ta Birgittakyrkan (av administrativa skäl konteras det på konto 101) 

Mål: Att utveckla och strukturera hur vi välkomnar nya personer in i gemenskapen runt 
frukosten.

Kyrkfrukost i S:ta Birgittakyrkan
 z Att utveckla och strukturera hur vi välkomnar nya personer in i gemenskapen 

runt frukosten. 

Torsdagsmässan 
 z Rekrytera fler projektorskötare.
 z Sprida kunskapen om torsdagsmässorna till fler och att den är ett bra alternativ 

att gå på även för vuxna.

ALSIKE 
 z Bibehålla det starka gudstjänstfirandet med högmässan som den naturliga hu-

vudgudstjänsten.
 z I Alsike samlas medarbetare regelbundet till planeringsträffar. Denna grupp kan 

vara basen för ett fördjupat studium kring gudstjänsten och dess genomförande.
 
Lagga och Vassunda församlingar har formulerat egna mål av mer övergripande ka-
raktär som spänner över hela GUDM-området.

LAGGA
Lagga församlingsråd har tidigare formulerat sju mål som församlingsrådet arbetar mot. 

 z Stödja invånarna i Lagga för att skapa ett väl fungerande, öppet och välkomnande 
samhälle baserat på kristna grunder som kyrkan är en naturlig del av

 z Församlingen lever vidare och utökar aktiviteter – gudstjänster, undervisning, 
diakoni och mission.

 z Kyrkans gudstjänster och verksamheter ska vara öppna och välkomnande samlings-
punkter i samhället. 

 z Kyrkans gudstjänster och verksamheter ska vara platser där den enskilda människan 
kan få upptäcka, växa och mogna och fördjupa tron på Jesus Kristus i en kristen 
gemenskap.
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 z Förvalta (vårda och sköta) kyrkobyggnaden med inventarier och kyrkogården
 z Öka antalet medlemmar i Svenska kyrkan i Lagga församling med 1 % på fyra 

år. 
 z Engagera invånarna i Lagga i kyrkans liv.

110 Gudstjänstlivet i Lagga
 z Att gudstjänsten i Lagga kyrka ska bygga på stor lekmannamedverkan av kyrk-

värdar, gudstjänstvärdar, förbedjare och textläsare.
 z Att de som kommer då och då till gudstjänsten i Lagga ska uppleva den så ange-

lägen att man kommer oftare till kyrkans gudstjänster och börjar gå regelbundet 
i kyrkan.

180  Föredrag i samband med kyrkkaffen Lagga
 z Att två gånger per år inbjuda lokala förmågor att dela med sig av sin kunskap 

inom olika områden i samband med kyrkkaffe efter gudstjänsten i kyrkan.
 z Att fler församlingsbor i Lagga ska finna en väg in i den gudstjänstfirande för-

samlingen.

VASSUNDA
110 Gudstjänstlivet i Vassunda

 z Att varje gudstjänst i Vassunda kyrka ska ha minst 12 deltagare.
 z Att fira familjegudstjänst med öppet församlingshem innan gudstjänsten sex 

gånger per år.
 z Att de som kommer till gudstjänsten i Vassunda några enstaka gånger i samband 

med temagudstjänst musik ska uppleva ett tilltal så att man kommer regelbundet 
till kyrkans gudstjänster.

Verksamhet som är öppen för alla
180  Samtalsgruppen i Fridhem Lagga tisdagar

 z Att samtalsgruppen ska vara en öppen och välkomnande växtplats för den som 
vill veta mer om kristen tro och fördjupa den egna tron genom undervisning och 
diskussion i grupp.

 z Att deltagarna i samtalsgruppen upptäcker Bibeln och dess betydelse för ett 
kristet liv idag på 2000-talet.

180  Bibelstudium i S:ta Birgittakyrkan fredagar
 z Att bibelstudiet ska ge fördjupad kunskap om Bibeln och ge utrymme för samtal 

om trosfrågor, kristen tro och kyrkans liv.
 z Att Bibelstudiet ska leda till personlig tro och mognad i tro och gudstjänstdelta-

gande för varje deltagare i studiegruppen.

180 Kyrkvärdsträff/kurs
 z Att Lagga och Vassunda  församlingar har minst två kyrkvärdsträffar per år för 

att tala om praktiska saker och församlingsprästen är närvarande för undervis-
ning och fördjupning.

 z Att under året anordna en gemensam träff för kyrkvärdar och gudstjänstvärdar 
från alla våra sex församlingar med möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter 
och för fördjupande undervisning. 
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150 Barn 0-12 år
 z Attatt förskolebesök besök görs i Lagga, Husby-Långhundra och Vassunda minst 

fyra gånger per år i samband med stora kristna högtider Allhelgona, Jul, Påsk 
samt barnen inbjuds till besök i kyrkan för att visa och berätta om kyrkorummet

 z Att jul- och påskvandringar ambulerar ut till Lagga och Långhundra kyrkor och 
att skolklasserna inbjuds att komma till kyrkan under en dag för att delta i detta.

ÖSTUNA 
 z Bibehålla det starka gudstjänstfirandet med högmässan som den naturliga 

huvudgudstjänsten. 

HUSBY-LÅNGHUNDRA
 z Vi vill på bästa sätt ta tillvara de kontaktmöjligheter som finns (skola, dopsamtal, 

familjedag-i-kyrkan, bl.a.), så att fler barn hittar vägen in i barnkören, fler familjer 
till familjegudstjänsterna och fler människor nås av Evangeliet. 

 z Gudstjänstformerna behöver utvecklas och anpassas för församlingen. Därför vill 
vi skapa gudstjänstformer som fungerar väl för den försam-
lade skara som finns i just HL100, tillsammans med försam-
lingsråd och kyrkvärdar.  

Veckomässor S:ta Maria  
 z Att under veckan ge tillfälle för personal och boende på S:ta 

Maria och i närområdet att samlas till bön, gudstjänst och 
andlig gemenskap. 

 z Att ge engagerade frivilliga en möjlighet till delaktighet och 
ansvarstagande för böne- och gudstjänstlivet på S:ta Maria. 

 z Att lyhört utveckla böne- och gudstjänstlivet på S:ta Maria 
utifrån de förutsättningar som finns och utifrån uttryckta 
behov och önskemål. 

Klostermässor 
 z Att prästerna i pastoratet celebrerar mässan i klostret två gånger per vecka. 

Morgonböner och onsdagsmässor i S:ta Birgittakyrkan 
 z Att varje morgon be för församlingarna, männsikorna och det som händer i pas-

toratet. 

Familjegudstjänster/Messy church  Alsike 
 z Att med de redskap vi har (pyssel, sång, gudstjänst, gemenskap) peka på Kristus, 

väcka och utveckla tro och erbjuda en god gemenskap.
 z Att fyra gånger per termin bjuda in till familjegudstjänst i S:ta Maria.
 z Att utifrån begreppet ”Messy Church” arbeta med skapande, fira gudstjänst och 

erbjuda en gemensam måltid, vid dessa tillfällen.

Kvintetten/mindre ensemble 
 z Att det även fortsättningsvis ska finnas möjlighet att sjunga i mindre grupp på 

reguljär basis i Knivsta församling.
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 z Att gruppens huvudsakliga uppgift ska vara att sjunga i gudstjänsten i S:ta Birgit-
takyrkan. 

Lovsångsgruppen 
 z Att Lovsångsgruppen ska fortsätta som en sjungande och bedjande gemenskap.
 z Att vi ska få flera musiker med i lovsångsgruppen så vi har ”fullt komp” när vi 

sjunger i gudstjänsten.

Barnkörer i Knivsta
En körtrappa för fortsatt sjungande upp i tonåren och konfirmandåldern.

Lill-Nova: F – åk1 
Stor-Nova: åk 2 – 3
Pax: åk 4 – 5
Credo: åk 7 och äldre
 

 z Att sjungandet ska vara en möjlig väg in i gemenskapen i församlingen för så väl 
barn som föräldrar.

 z Att erbjuda föräldrar möjlighet att sjunga tillsammans med sina barn.
 z Att flera barn följer med från Nova upp i Credo
 z Att sjungandet i Credo ska vara en möjlig väg till gemenskap i församlingen för 

såväl barn som föräldrar

Barnkör Husby-Långhundra 
 z Att fortsätta ge barn i Husby-Långhundra möjlighet att sjunga i kör och därige-

nom också få kontakt med kyrkan och evangeliet.
 z Arbeta för att fler barn ska hitta till kören genom exempelvis kontakt med för-

äldrar och skola samt prova-på dagar mm.

Kyrkokör Knivsta 
 z Att kören ska fortsätta berika Knivsta församlings gudstjänster och vara en plats 

för gemenskap samt musikalisk och andlig utveckling. 
 z Hitta sätt för Knivsta kyrkokör att vara en ännu mer välkomnande grupp och att i 

större utsträckning attrahera även yngre medlemmar.

Kyrkokör Husby-Långhundra 
 z Att kören ska fortsätta vara en viktig byggsten i Husby-Långhundra församling 

och en meningsfull plats att komma till för medlemmarna.
 z  Hitta fler sätt för kören att vara en plats för andlig och musikalisk utveckling 

samt en resurs för församlingen .

Allhelgonarequiem 
 z Att erbjuda människor i Knivsta en möjlighet att komma till kyrkan i Allhelgona-

helgen för att lyssna till större verk ur kyrkomusikalisk tradition.
 z Att hjälpa människor som inte vanligtvis hittar vägen till våra gudstjänster att 

möta kyrkan och kyrkans rum genom musikens språk.
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111 GUDSTJÄNSTMUSIK
Alla musiker gemensamt:

 z Att gudstjänstmusiken är förkunnande och tillbedjande samt att gudstjänstens 
alla delar samverkar till en helhet oavsett uttryck och musikens genre. 

 z Att engagera frivilliga i gudstjänstmusiken utifrån respektive församlings resurser 
och förmåga.
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140 UNDERVISNING
Arbetstid, intäkter och kostnader relaterade till undervisning för barn, ungdomar 

och vuxna i regelbunden och/eller öppen gruppverksamhet. Här finns även uppsö-
kande verksamhet och nätverkssamarbeten som riktar sig till barn och ungdomar. 
Det här är det enda området med obligatoriska (i huvudsak åldersindelade) delverk-
samheter.

Undervisning i kyrkans tro och lära är en del av den grundläggande uppgiften. 
Församlingsinstruktionen lyfter också fram detta som ett prioriterat område. Det 
är viktigt att det finns erbjudande om undervisning för den som är ny i tron och den 
som gått vägen lite längre. Här lyfter vi fram barnen, de som kommer till konfirma-
tionsundervisningen, men också vuxna som inte haft så mycket kontakt med sin 
kyrka tidigare i livet. För att kunna bedriva en bred undervisning krävs engagemang 
och kompetens både hos anställda och ideella, vilket kräver fortbildningsinstatser på 
detta område. Frivillighet och ideellt engagemang är ett prioriterat område i för-
samlingsinstruktionen.  Inom körlivet finns det olika steg att ta i svårighetsgrad och 
fördjupning. Så bör det vara inom hela undervisningsområdet. Alla behöver vi växa i 
vår dopdräkt mer och mer till dess vi förenas med alla de heliga i himlen.
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150 BARN 0-12
Övergripande 

 z Att vi fortsätter det goda arbetet med att levandegöra kyrkoårets texter som 
görs i församlingens arbete riktat mot barn. Andakterna, lekarna och skapande-
aktiviteten hänger i hop.

 z Alla barn får lära sig bönen Fader vår och välsignelsen. 
 z Att hitta en form att undervisa om kristen tro som lockar fler pojkar. I ålders-

gruppen 6-12 år är knappt 10 % pojkar.

Credohäng 
 z Att finnas till hands före och efter körövningen med mellanmål och öron. 
 z Att få mera sammanhängande tid för mer undervisning och kreativa processer.

Miniorer
 z Att det barnen gör i miniorerna ska få finnas med i söndagens gudstjänst minst 

två gånger per termin. 

Kyrkans barntimmar  
I förmiddagsgruppen är 10 av 11 barn med i den laestadianska församlingen och så har 
det varit i många år. I eftermiddagsgruppen är många av barnen även med i pytte-
kören och söndagsskolan.  De barn vi når i barntimmen har nästan alla flera platser 
där de får växa i sin tro. 
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 z Ett av målen för barnarbetet är att hitta en form att växa i tro som lockar fler 
pojkar. Det finns därför tankar på att lägga ner båda barntimme- grupperna för 
att kunna erbjuda en riddarskola för barn 6-8 år på måndagar.  I Riddarskolan 
arbetar man med hur man ska vara mot varandra utifrån helgonlegender och be-
rättelser från Nya Testamentet. Barnen får under två terminer lösa olika uppgif-
ter och tillverka sin egen vapensköld. Vårterminen avslutas med en dubbning. 

 z I fall vi lägger ner barntimmarna så kan vi erbjuda Barntimme ”Light” på STORA & 
små i Birgittakyrkan. Barntimmar ”Light” i församlingens STORA & små på tisda-
gar. En 45 minuters samling för de äldre barnen med bibelberättelse och pyssel.

Jul- och påskvandringar 
 z  Erbjuda varje årskurs två aktiviteter per läsår. En 

samling i kyrkan och ett besök i klassrummet.

Förskolebesök
Fördjupa kontakten med alla förskolor i kommunen ge-
nom att:

 z  Inbjuda dem till påsk- och julsamlingar, kyrkovand-
ring och Allhelgonasamling i S:ta Birgittakyrkan eller 
S:ta Maria kapell.

 z Tillsammans med församlingens aktiva i Lagga, Husby-Långhundra och Vassun-
da erbjuda påsk- och julsamlingar samt kyrkovandring och Allhelgonasamling i 
landsbygdskyrkorna.

Arbete i skolan 
 z Fördjupa kontakten med skolorna genom att personligen erbjuda varje årskurs 

samlingar i kyrkorna, en gång per år.
 z Erbjuda lektioner vid ett tillfälle per år i skolornas alla klasser, och särskilt beto-

na Bibeläventyret för åk 4.
 z Erbjuda påsk och julspel i landsbygdsskolorna i samarbete med församlingarnas 

präst och medarbetare.

Dopsamtal
 z Prästerna avsätter två timmar för kontakt med varje familj.
 z Prästerna överräcker en bibel som gåva från församlingen.

Dopuppföljning 
 z Vi skickar ut gratulationer i samband med dopdagen upp till fyra år efter dopet.
 z Varje församling bjuder in till någon form av samling under det första året efter 

dopet. 
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Dagläger 
 z Att barn från F-klass- åk 4 får möta tro och kyrka under en vecka på sommarlovet.
 z Att genom daglägret rekrytera barn till t.ex. Nova.

160 UNGDOM 13-25
Ungdomsgrupp 

 z Bibehålla torsdagsmässan som naturlig startpunkt för ungdomsgruppskvällen 
och andakten som dess avslutande händelse.

 z Med olika metoder öka gemenskapen för de som inte brukar umgås, för att stär-
ka gruppen som helhet.

Ledarskola 
 z Bibehålla hög kvalitet i undervisningen för att utrusta unga ledare.
 z Fortsätta arbetet med att utveckla en tydligare strategi för ledarskolan.

 
Kontakt med antecknade 18- åringar

 z Att vi genom utskick erbjuder katekumenat, alfa eller något annat som passar 
denna åldersgrupp.

 z Kontakt med antecknade 18-åringar .
 

18+
 z Att erbjuda äldre ungdomar över 18 år en plats för fortsatt gemenskap i försam-

lingen.
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180 VUXNA
Alpha  

 z Erbjuda konfirmandföräldrar att pröva på Alpha vid några av de första samlingar-
na på hösten.

 z Erbjuda nyanställda i alla yrkeskategorier att gå Alphakurs på arbetstid.

Katekumenatet 
 z Vuxenkatekumenat för 15 deltagare. Deltagande i en lång retreat under våren och 

anordnande av en kort retreat (en dag) under hösten.
 z Komplettera denna grupp med en fördjupningsgrupp.

Fastesamtal 
 z Samlingar med någon gäst, kvällstid två gånger innan påsk, samt vid en sopp-

lunch i någon av landsbygdsförsamlingarna.
 z Befriande bibelsamtal i julfastan.
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Samtalsgrupper
 z Knivsta och Alsike: Befriande bibelsamtal varannan vecka antingen i Sankta 

Maria eller Knivsta för vuxna 20 år och äldre.
 z Befriande bibelsamtal i Sankta Maria om en Alphagrupp startar i Knivsta.
 z Östuna: Börja tänka och bygga upp en verksamhet kring husförhör i Östuna för-

samling. Det kan vara ett möte hemma hos någon församlingsbo där man samlas 
kring mat/fika och något givet tema. 

 z Husby-Långhundra: Bibelsamtal för vuxna en gång per termin vid fikat, före 
eller efter familjegudstjänst el högmässa. 

Pilgrimsvandring
 z Anordnande av en pilgrimsvandring längs Ingegerdsleden. Antingen i egen regi 

eller tillsammans med omgivande församlingar i närområdet.
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210 DIAKONI
Verksamhet inriktad på att möta människor i utsatta livssituationer. Här återfinns 
även uppsökande verksamhet och nätverksarbete kring diakonala frågor.
Den diakoni vi utför ska vara en aktiv del i samhället och möta människor där de 
befinner sig. Med den starka tillväxten i Knivsta kommun ser vi framför oss ett mer 
heterogent samhälle både socialt, ekonomiskt, religiöst och etniskt. De diakonala 
utmaningarna finns redan med stress och psykisk ohälsa men vi ser också ökade ut-
maningar i förhållande till flyktingar och EU-migranter. Samtidigt ser vi många ideella 
som vill att deras tro tar konkreta uttryck i att tjäna andra, men fler kan förmodligen 
komma i bruk. Frivillighet och ideellt engagemang är ett prioriterat område även här.
.
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Stora & små - Alsike
 z Att terminsvis, med regelbundenhet, erbjuda och skapa en mötesplats, för vux-

na/föräldrar och barn i åldern 0 – 6 år. Där ska de få vara tillsammans i en miljö 
präglad av tydlighet, bekräftelse, glädje och värme.

 z Att vid varje tillfälle hålla en gemensam samling på ca 25 minuter. I den ska det 
ingå minst fem minuters kristen undervisning, sånger som är anpassade för bar-
nens ålder (gärna med ett pedagogiskt innehåll) och minst ett par böner. Sam-
lingen ska ha en tydlig början och ett tydligt slut.

 z Syfte och mål: Vara en mötesplats för föräldrar och barn. Vara en plats för för-
djupade samtal om liv och tro. Vara en väg in mot tro, dop och församling

Stora & små - Knivsta 
 z Att i kristen miljö skapa en mötesplats för föräldrar/andra vuxna och barn.
 z Sångstunden ska innehålla ett litet undervisningspass om kommande söndag.
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Pyttekör S:ta Birgittakyrkan + S:ta Maria
 z Att erbjuda de riktigt små barnen en tydligt kristen (kyrklig) musikalisk  

verksamhet.
 z Att familjer genom Pyttekören ska hitta vägen till gemenskap  

och relationer till och i Knivsta församling.

Babyrytmik S:ta Maria
 z Syfte och mål: En mötesplats för föräldrar. Utveckla barnens känsla för sången 

och rytmiken. Vara en plats att få gemenskap på. Vara en väg mot tro, dop och 
församling.

Marias stuga, tacklunch 
 z ”Tack för det gångna ja till det kommande.” Försam-

lingen visar sin uppskattning för utfört uppdrag och ser 
framåt mot nya frivilliginsatser.

Sopplunch 
 z Att mötas i en kyrklig miljö under en enkel måltid.
 z  Mål 2018: att genom marknadsföring förmå fler att 

delta.

Besöksgrupper
Att ianspråkta engagerade församlingsbor som vill göra en insats för sina 
medmänniskor. Dessa kyrkans frivilliga medarbetare ska ha regelbundna träf-
far med fördelning av hembesöken, och minst en gång per år erbjudas påfyll-
ning i form av en temadag/föreläsning eller litteraturstudium. 
Att vara församlingslivets förlängda arm genom hembesök och födelsedags-
uppvaktningar i hemmen, som en del av kyrkans diakonala arbete. 

80-årskalas (denna verksamhet hör ihop med besöksgruppen och dess arbete)
 z Att vara ett första möte med församlingens diakoni (ifall den inte redan finns)
 z Att bli en ingång till senare uppvaktningar.  

Sorgegrupp
 z Att kontinuerligt (2 ggr per år) genom brev och personlig kontakt, erbjuda 

människor i sorg en möjlighet till sorgebearbetning.
 z Att prästen redan vid sorgehusbesöket ger skriftlig och muntlig information om 

sorgegrupp. 
 z Att skapa en plattform för människor i sorg, där man blir lyssnad på och får 

möta andra i liknande situation (självhjälpsgrupp) och avsluta varje träff med 
psalmtext, bibeltext och bön. 

Mariasoppa Alsike
 z Att det ska finnas en mötesplats i S:ta Maria Alsike för målgruppen daglediga/

äldre.
Att Mariasoppor ska genomföras 4 ggr per år. 
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Lyckträffen
 z Att vara en viktig och tydlig del i samverkan mellan olika instanser, i det förebyg-

gande arbete för människor, med betoning på den äldre befolkningen i Knivsta 
kommun.

 z Att genom fysisk närvaro, med regelbundenhet, visa på Svenska kyrkan, 
       Knivsta pastorats engagemang.   
 
Äldreboendena Estrids gård och Vilhelms gård 

 z Att vi erbjuder anpassade gudstjänster, vid tre tillfällen, varje månad. 
Med anpassade gudstjänster menas att längden ej överskrider 30 minuter, att 
den innehåller välkända psalmer och texter och inslag som stimulerar alla sinnen.

Parsamtal
 z Att vara ett kompetent komplement till den traditionella familjerådgivningen. 

I dessa parsamtal ska det ligga ett fokus på parets gemensamma och enskilda 
möjligheter och styrkor.

 z Att paret ska erbjudas en första samtalstillfälle, inom två veckor, efter den första 
kontakten, med berörd samtalsledare. 

Fröhuset 
 z Att genom strategiskt arbete, finnas med som en personligt aktiv aktör i det 

förebyggande arbetet, bland familjer och barn 0 – 18 år, i 
Knivsta kommun.

 z Att minst en personal från Svenska kyrkan, Knivsta pastorat, 
närvarar och medverkar, i Fröhustes verksamhet vid minst två 
tillfällen per månad.

Själavård 
 z Att som diakon/präst vara ett ställföreträdande hopp.
 z Att som diakon/präst vara den som orkar stå kvar.
 z Att visa på att Gud är en del av personens liv, genom att alltid 

erbjuda bön.
 z Att varje ny person som önskar samtal, ska erbjudas en sam-

talstid inom en vecka (gäller dock ej samtal av kriskaraktär)

Hembesök inkl. julkorg 
 z Att genom besöksgruppens verksamhet uppmärksamma, 

bidra med närvaro av kvalité och ”fånga upp”, för att sedan 
”skicka vidare”.

 z Att som diakon göra hembesök är att se, lyssna och bekräfta.

Julgåvor (till företag, äldreboenden och hemtjänstpersonalen i Knivsta kommun) 
 z Att vid detta tillfälle tacka för god samverkan under året som passerat, eventu-

ellt skapa nya kontakter och samtidigt önska Guds rika välsignelse och vägled-
ning, inför året som kommer. Kalender ”Ro för själen” Att uppmärksamma den 
enskilde personens ideella insats under året som passerat. Att vid advent/jultid 

2018



34 | Budget 2017 |  Knivsta pastorat

överräcka en gåva som ger glädje och kan öppna upp för vidare samtal. 

Flyktingarbete 
 z Att volontärerna ska erbjudas en fortbildning omkring hur vi kan stödja varandra 

och flyktingarna (psykosocialt arbete).
 z Ordna en studiedag med Sr Karin omkring lagförfarande och asylprocessen 

Bussresor 
 z Att erbjuda främst äldre, som har svårt att resa på egen hand, minst en bussut-

flykt per år i pastoratets regi, för att den enskilde ska få nya intryck (andliga och 
kulturella) i en trygg gemenskap.

 z Att pastoratet subventionerar kostnaden för den enskilde, i den mån det behövs, 
så att kostnaden inte är ett hinder för att följa med.

 z Att engagera minst en frivillig i varje bussutflykt. 

Händiga händer
 z Att vara en gemenskap knuten till fredagarna i Birgittakyrkan (med andakt, musik 

och sopplunch) med en praktisk diakonal uppgift:att sticka kläder till behövande 
barn och familjer (i dagsläget via Furuhöjdskyrkan i Alunda, som skickar vidare till 
Estland, Rumänien och Moldavien).

 z Att aktivt öppna för nya deltagare, genom att muntligt bjuda in vid olika tillfällen, 
t.ex. vid 80-årsfest och vid avslutad sorgegrupp. 
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260 MISSION
Här redovisas arbetstid och kostnader relaterade till traditionell missionsverksam-
het såsom insamlingsverksamhet. Här ingår även ekumenik, internationella gruppen, 
bokbord m.m.
     Det är glädjande att många människor redan är engagerade i pastoratets liv. 
Samtidigt bär kyrkan en längtan att fler ska nås av budskapet, fler ska bli berörda och 
fler ska förändras till ett liv i  Jesus Kristus. Varje verksamhet måste präglas av den 
grundläggande uppgiften, men extra viktigt är missionen. Både för att den ibland be-
traktas som något långt borta i fjärran land och att varje grupp eller verksamhet lätt 
blir sluten. Församlingsinstruktionen konstaterar att missionen ska vara inriktad mot 
alla som bor och verkar i pastoratet, dessutom är nya kontaktytor och kommunika-
tion ett prioriterat område. Vår relation med Musume pastorat i Zimbabwe tas upp 
under mission, men denna mission är ömsesidig.
Gospelkör

 z Fortsätta vara en öppen mötesplats med evangelium i centrum för alla och på så 
sätt vara en väg in i gudstjänst och församling.

Luciafirande 
 z Att genom Luciafirandet vara en tydlig del av Lucia- och julfirandet i Knivsta 

kommun, där barn (Barnens Lucia) och äldre (Vilhelms och Estrids gård) får 
möjlighet att ta del av Luciatraditionen med tydliga kristna förtecken, även i den 
avslutande konserten.

 z Att arbeta för att få flera kandidater till Knivstas Lucia och Staffan utifrån de 
kriterier som finns; Att vara en bra kompis, någon som aktivt engagerar sig för 
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andra människor!
Julkonsert 

 z  Att alla som medverkar i Julkonserten ska uppleva att det är värdefullt och vik-
tigt att musicera tillsammans.

 z Att Julkonserten ska vara ett tillfälle dit man gärna kommer och tar med sig vän-
ner och bekanta för att inleda julfirandet.

Musik i sommarkväll 
 z Att hjälpa människor som inte vanligtvis hittar vägen till våra gudstjänster möta 

kyrkan och kyrkans rum genom musikens språk.
 z Att erbjuda en spelplats och att kunna ta in andra musiker och genre än vi van-

ligtvis gör i våra gudstjänster.

Internationella gruppen
 z Göra en folder om Zimbabwe och vår vänförsamling i Musume.
 z Skriva information om Musume på vår hemsida.
 z Arbeta med fördjupning, påverkan, insamling, livsstil och lärande.

Musikskolan 
 z Att fortsätta utveckla Musikskolan med flera instrument och speltillfällen för 

elever.
 z Att arbeta för att Musikskolan ska bli en tydlig och självklart del av Knivsta pas-

torat och därigenom också vara tydlig med medverkan i gudstjänster o.s.v.

Fotbollsskola 
 z Försöka möta upp både Alsike IF och Knivsta IK.
 z Att behålla smarta kontaktytor med traktens barn.

2018



Budget 2017 | Knivsta pastorat | 37

Verksamhet 3 och 4:  
Övrig kyrklig verksamhet
 
Övrig kyrklig verksamhet utgörs av sådant som inte direkt förknippas med den grundläggande 
uppgiften. Konserter krisberedskap, samverkansaktiviteter och serviceverksamhet 
(gravskötsel) är exempel på detta. För Knivsta pastorat är det dock den skattepliktiga 
verksamheten i S:ta Maria som helt dominerar kategorin övrig kyrklig verksamhet.

Vision: S:ta Maria Alsike - en plats för människor att mötas och växa
Visionen för S:ta Maria Alsike är att det ska vara en plats och ett sammanhang som övar och 
fångar människor till livsmod och som skänker glädje och hopp och därigenom formar glada, 
goda, kunniga, kreativa och ansvarstagande personer. Förutsättningen för detta är att vi övar 
oss själva i livsmod, möter oss själva, lär känna oss själva och utvecklas, växer och mognar 
som människor och som Guds avbild.

Målsättning: S:ta Maria Alsike skall:
 z Genomsyras av det kristna evangeliet om Jesus Kristus
 z Utgöra en naturlig mötesplats för boende i området.
 z Utifrån en helhetssyn på människan bidra till det goda samhället.
 z Ha en sund ekonomisk grund där eventuella överskott investeras i pastoratets verksamhet. 
 z Detaljerade målsättningar för de olika delarna i S:ta Maria, förskolan, skolan, gruppboendet 

och S:ta Maria konferens AB finns i särskilda styrdokument för respektive delverksamhet.

 

2018



38 | Budget 2017 |  Knivsta pastorat

Verksamhet 5: 
Styrning och ledning
Långsiktigt mål
Pastoratets kyrkoråd och ledning ska styra och leda Svenska kyrkan i Knivstas arbete 
och prioritera till förmån för de verksamheter som har störst förutsättningar att leda 
till måluppfyllnad för de långsiktiga målen. Man ska förvalta ekonomi och resurser så 
att den blir hållbar och används till störst nytta för den grundläggande uppgiften att 
sprida evangeliet om Jesus Kristus. Man ska följa upp verksamheterna med avseende 
på effektiv resursanvändning och hög måluppfyllnad.

Kortsiktiga mål
 z Utbildning av nya förtroendevalda genomförs
 z Policys och instruktioner uppdateras och kompletteras.
 z Göra FIN känd för medarbetare och förtroendevalda
 z Utveckla bra rutiner för ärendeberedning inklusive barnkonsekvensanalys

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 

FÖR KNIVSTA PASTORAT

www.svenskakyrkan.se/knivsta
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Verksamhet 6:  
Stödjande verksamhet
Långsiktigt mål
I den stödjande verksameten ingår all administrativ personal, vaktmästeri (dock inte 
begrav¬nings-verksamheten), lokalvård och husmor. Den stödjande verksamhetens 
uppgift är att tillhanda¬hålla service till andra verksamheter och utveckla processer 
och rutiner så att mesta möjliga resurser frigörs till den grundläggande verksam-
heten. Här återfinns även den finansiella förvalt¬ning¬en.

Den stödjande verksamheten ska bidra till att personal, fastigheter och ekonomi 
utvecklas, förvaltas och brukas på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

Kortsiktiga mål
Administration/personal/IT:

 z Förbättra kvaliteten på pastoratets hemsida
 z Upprätta skriftliga beskrivningar av rutiner
 z Förenkla administrativa lösningar
 z Implementera dataskyddsförordningen GDPR
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Verksamhet 8:  
Begravningsverksamhet
Långsiktigt mål
Genom begravningslagen har riksdagen gett Svenska kyrkan i uppdrag att vara 
huvudman för begravningsverksamheten. Uppdraget innebär att anordna och vår-
da allmänna begravningsplatser samt att sköta tillhörande administration, service 
och myndighetsutövning. I uppdraget ingår även att på beställning utföra grav- och 
markskötsel till externa kunder samt arbeten till närliggande verksamheter.

 z Begravningsverksamhetens alla uppgifter ska utföras på ett professionellt, ef-
fektivt och miljöanpassat sätt. Detta ska göras omsorgsfullt med siktet inställt 
på en hållbar framtid, god service till allmänheten och en fortsatt utveckling av 
arbetsmiljöarbetet.

 z Under 2018 göra övergång till nytt gravregistreringsprogram. 
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Begravningsverksamhetens  
särredovisning budget 2018
  

Verksamhetens intäkter  

Äskad begravningsavgift 4 280

Övriga intäkter 7

Summa verksamhetens intäkter 4 287

  

Verksamhetens kostnader  

Personalkostnader -            2 397 

Övriga kostnader  -            1 750

Av- och nedskrivningar  -               146

Summa verksamhetens kostnader   -           4 293

  

Finansiella intäkter 1

Finansiella kostnader                   5

  

Begravningsverksamhetens över-/
underskott 0

Ingående ackumulerat över-/under-
skott 2018 2 767

Reglering över-/underskott 2015 -            2 000

Reglering över-/underskott 2016 1 103

Utgående ackumulerat över-/under-
skott 2018 1 870
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Treårsplan 2018 - 2020   
 2017 2018 2019

INTÄKTER    

Kyrkoavgift 29 622    30 511        31 426        

Begravningsavgift     4 293    4 422        4 554        

Ekonomisk reglering    -                2 608    -      2 660        -    2 713        

Avkastning prästlönetillgångar  500    510    520    

Kommunala bidrag  24 422         24 910        25 409        

Uthyrning av lokaler  
och byggnader  9 127        9 310        9 496        

Clearing och övr fakturerade 
kostnader 1 941         1 979        2 019        

Gravskötsel m.m.   765        781     796    

Övriga intäkter  -    - -

SUMMA INTÄKTER   68 062        69 763        71 507        

    

KOSTNADER    

Församlingsverksamhet  -                      -                  -      

Fastighetskostnader 9 214                     9 398           9 586        

Övrigt externt    

Hyra av anläggningstillgångar                    370                  377         385     

Energikostnader                1 600                1 632             1 665    

Förbr.mtrl och –inventarier                 3 190                3 254         3 319        

Reparation & underhåll                     97            99            101    

Kostnader för transporter                  1 780             1 816              1 852    

Reklam, PR och information                      642                 655           668    

SUMMA ÖVRIGT EXTERNT              7 679               7 833          7 990      

    

Övriga verksamhetskostnader    

Skolmåltider m.m.                  2 376                2 424             2 472        

Kontorsmaterial och trycksaker                     156            159            162      

Tele och post                     324            330             337

Försäkringar m.m.                     350                159                162    

Förvaltningskostnader                      160               330            337     

Övriga externa tjänster                     810            357         364     

Clearingkostnader                     160               163            166    

Inhyrd personal                      50               826         843 

Övriga externa kostnader                     621                 163              166    
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2017 2018 2019

Personalkostnader               39 281           40 460      41 673        

Ned- och avskrivningar                 4 393                5 000         5 000    

Begravningsverksamheten                         -                    -                  -      

Finansiella kostnader, netto                1 326               1 176                1 026        

Skatter                         -                    -                  -      

RESULTAT                      1162                   985            1 223    
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Balansbudget 
(tkr)

2018-12-31
2017-12-31  

prognos
2017-12-31  

enligt budget
2016-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggnings- 
tillgångar  121 834    124 758        123 050        129 209        

Finansiella anläggnings- 
tillgångar 150    150 50    150     

Summa anläggnings- 
tillgångar 121 984        124 908        123 100        129 359        

Omsättningstillgångar
Fordringar 3 000        3 064        3 669        1 707        

Kassa och bank 3 915    4 410        3 849    4 386        

Övriga 
omsättningstillgångar

                      
-                            -                        - -

Summa omsättnings- 
tillgångar 6 915        7 474        7 518        6 093        

SUMMA TILLGÅNGAR 128 899        132 382        130 618        135 452    

EGET KAPITAL  
OCH SKULDER
Eget kapital 66 772        66 772        68 242        66 867        

Långfristiga skulder 49 539        53 022    46 465        54 072        

Kortfristiga skulder 12 588        12 588        15 911        14 513        

SUMMA EGET KAPITAL 
OCH SKULDER 128 899               132 618    130 618    135 452    
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Kassaflödesbudget 
 Belopp i tkr Budget 2018  Prognos 2017  Budget 2017 

Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 1  162     -                    -               41    

Justeringar för poster som inte ingår i kas-
saflödet  

 Av- och nedskrivningar 4 393    5 074        5 074        

Resultat vid försäljning av anläggningstill-
gångar 

Övriga poster som inte ingår i kassaflödet 

   

Kassaflöde från den löpande verksam-
heten före förändringar av rörelseka-
pitalet 

5 555        5 074        5 033        

Kassaflöde från förändring i rörelseka-
pital, förmedlade medel och långfristig 
gravskötselskuld

Minskning/ökning av kortfristiga fordringar      

Ökning/minskning av kortfristiga skulder  2000 -            110    

Ökning/minskning över förmedlade medel 

Ökning/minskning av långfristig gravsköt-
selskuld 

-                50    -                50    -               50    

Kassaflöde från den löpande verksam-
heten  

7 505         5 024         4 983    

 Investeringsverksamheten 

Förvärv/tillverkning av materiella 
anläggningstillgångar 

-            7 000       

Försäljning av materiella 
anläggningstillgångar  

           4 000                      5000        5000

Kassaflöde från investeringsverksamheten       3 000    5000               5000      

Finansieringsverksamheten 

Amortering av lån -          5 000    -          10 000        -              5 000    

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -         5 000    -           10 000      - 5000

 Årets kassaflöde      -             495     24      4 983     

 Likvida medel vid årets början            4 410                   4 386                 1 417        

 Likvida medel vid årets slut                                            3 915                    4 410        6 400    
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