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1. Bakgrund 
 

Varför behövs detta projekt? 

Stiftsgården i Undersvik har en historia som sträcker sig mer än 70 år tillbaka i tiden och är ännu i dag 
en viktig plats för kyrkligt aktiva inom Uppsala stift. Stiftsgården är belägen på en attraktiv plats med 
storslagen natur. Gårdens verksamhet består i huvudsak av barn och ungdomsverksamhet och en del 
andra samlingar och träffar inom stiftet. Det är en mycket liten grupp utanför kyrkan som besöker 
gården.  
 
Stiftsgården uppdrag är ett erbjuda kost, logi och miljö. Gården har 50 rum och 130 bäddar. 
Beläggningsgraden är idag 23% vilket motsvarar ca 11 000 gästnätter/år, vilket är lägre än 
genomsnittet som är 37% för motsvarande anläggningar. Beläggningen visar stora variationer 
beroende på tidpunkt på året och beroende på målgrupp. Nedanstående figur visar att topparna i 
beläggningen ligger under sportlovsveckorna, påsk och i juni/juli. 
 

 
 
Topparna representeras till största del av konfirmandläger och ungdomslägerverksamhet, vilket 
åskådliggörs av nedanstående figurer. 
 

      
 
Det är under helger och lov som topparna finns eftersom det är då ungdomarna är lediga från skolan.  
Prognosen för beläggningen sep 2019 och framåt visar en nedåtgående trend.  
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För att stiftsgården ska få en bärkraft som är långsiktig behövs därför ett proaktivt arbete för att 
säkerställa att beläggningsgraden ökar, särskilt måndag till torsdag, och därmed behöver erbjudandet 
breddas för att nå nya målgrupper.  
 
Stiftsgårdens vackra belägenhet och dess strategiska läge med närhet till Järvsö som expanderar som 
turistort, inrymmer goda förutsättningar att utveckla olika erbjudanden och locka till sig fler 
målgrupper.  
 
Hållbar utveckling 

Hållbarhet brukar beskrivas i tre dimensioner social -, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Av 

pedagogiska skäl finns det en poäng att särskilja de olika dimensionerna. Genom att vikta de olika 

dimensionerna med varandra, synliggörs olika målkonflikter som kan uppstå. Det innebär att vissa 

ställningstaganden behöver göras.  

För stiftsgårdens del handlar den sociala dimensionen om vilka aktiviteter och människor som 

befolkar gården. Det handlar om det innehåll som gården fylls med och den andliga närvaron 

(teologin) som ska prägla gårdens ”själ”. När den sociala dimensionen omnämns på övergripande 

samhällsnivå brukar begrepp som tillit, sammanhållning och hälsa vara omnämnda. I den kyrkliga 

kontexten brukar en andlig/existentiell dimension läggas till för att synliggöra att människan har ett 

andligt behov, och att det finns en människosyn som är central för förståelsen av hållbarhet. För 

stiftsgårdens del bör den andliga dimensionen vara ledande för målskrivningen. Detta kan ha 

betydelse för hur den ekonomiska dimensionen av hållbarhet viktas. Det är med andra ord viktigt att 

ta ställning till hur tungt den andligt/socialt hållbara verksamheten ska viktas i förhållande till 

ekonomiska resultat.   

Barn och unga är en fortsatt prioriterad målgrupp, samtidigt ska verksamheten breddas till att locka 

fler målgrupper så att beläggningen ökar och att verksamheten kommer fler till godo. En 

förutsättning för att lyckas är att utveckla tillhandahållande av kost, logi och miljö. Dessa 

investeringar behöver dock inte gå ut över den ekonomiska hållbarheten eftersom omsättningen 

förväntas öka. Det finns heller ingen motsättning mellan investeringar i lokaler gentemot utrymmet 

för barn och unga. Tvärtom beräknas investeringarna ge grund för en stabil fortsättning för barn och 

ungdomsverksamheten. Se vidare under 2.2 
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2. Projektets syfte och mål, projekttid 
 

Projekttiden pågår from 1 juni 2019 tom 31 dec 2020 

Projektets syfte är att öka beläggningen, framför allt mån-torsdag. För att göra detta behövs en 

större bredd i vad gården kan erbjuda och vad gäller målgrupper.  

Projektets mål är att: 

 kännedomen om stiftsgården har ökat 

 organisationen är stabilare  

 erbjudandet har högre kvalitet avseende mat, boende och miljö 

 nätverken har stärkts och målgrupperna har breddats 

 beläggningsgrad och omsättning ökar 

 associationsform är klargjord och beslutad 
 

Effekten förväntas vara ekonomisk bärkraft och en hållbar utveckling. Projektet kan skapa 

förutsättningar för denna utveckling, men det är tveksamt om det är möjligt att inom ramen för 

projekttiden mäta utfallet av den hållbara utveckling som avses åstadkommas. 

2.1 Vision 
För att öka beläggningen behöver stiftsgården marknadsföra och utveckla flera olika erbjudanden för 

dra till sig flera olika målgrupper. I bilden nedan finns sex målgrupperingar som alla kommer att vara 

viktiga pusselbitar för att göra verksamheten hållbar.  
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Samverkan med församlingarna och att svara på deras efterfrågan är en av de 

viktigaste pusselbitarna. I dagsläget efterfrågar församlingarna främst kost, logi och 

olika aktiviteter för konfirmationslägren, familjelägren och andra samlingar och träffar. 

Denna efterfrågan kan öka med utvecklad samverkan och med bättre marknadsföring. 

Det är viktigt att församlingarna engageras till att själva anordna läger och att de vill boka dessa på 

stiftsgården. Stiftsgården behöver profilera sig genom att utveckla fler aktiviteter för både 

ungdomslägren och andra samlingar, och på ett tydligare sätt marknadsföra vilka fina aktiviteter som 

redan finns. En referensgrupp ska bildas för att ge viktiga inspel till utvecklingen. Inför en kommande 

renovering kan ungdomsgrupper engageras och delaktiggöras hur de olika lägergårdarna ska 

utformas interiört. Stiftsgården vill vara ”ett andra hem” för alla församlingar i stiftet men också för 

församlingar utanför stiftet. Att utveckla relationen till församlingarna och synliggöra stiftsgårdens 

erbjudande är en viktig del i projektet. Detta arbete är inlett och kommer att intensifieras under 

hösten 2019 tillsammans med projektledare för lägersamverkan.  

Alla anställda i stiftsorganisationen har möjlighet att bidra till att utveckla 

verksamheter. Stiftsgården ska vara ett förstahandsalternativ vid samlingar och träffar 

av olika slag som initieras av stiftet. Stiftsgårdens erbjudande ska vara så attraktivt att 

alla anställda såväl i stiftsorganisationen som i församlingar och pastorat väljer att förlägga sina 

möten i Undersvik. Stiftsgården har potential att erbjuda plats för enskilda och grupper som 

engagerar sig i aktuella samhällsfrågor, andlighet och konstnärligt skapande. Investeringar som ökar 

standarden på gården kommer också att vara en viktig åtgärd för att dra till sig fler målgrupper både 

inom kyrkan men också utanför. Se vidare 2.2 

Pilgrimsleden (Helgonleden) passerar rakt utanför gården och erbjuder goda möjligheter att skapa 

ett levande pilgrimscentrum som kan engagera såväl vandrare, cyklister, skidåkare och sökare av 

olika slag. I samverkan med andra pilgrimsprojekt (Pilgrimstid, S:t Olav Waterway) finns goda 

möjligheter att göra stiftsgården till ett nav för pilgrimsentusiaster i hela stiftet. Ett pilgrimscafé 

under sommartid kan locka till sig turister som annars inte skulle stanna vid stiftsgården. Detta 

utvecklingsarbete är omfattande och behöver utformas som ett eget delprojekt med en samordnare. 

Inom projektets ram finns möjlighet att initiera ett sådant delprojekt. 

Det ideella engagemanget är centralt att utveckla om gården ska vara en plats för 

sökare och andligt inspirerade människor. Den sociala/andliga hållbarheten bärs till 

stor del av människor som möter andra människor. Stiftsgården ska vara en plats där 

dessa möten kan ske utan krav på ekonomiska transaktioner åt något håll. För att utveckla det ideella 

engagemanget behövs ett starkt samarbete med församlingarna. Inom ungdomsverksamheten finns 

stora möjligheter att utveckla de ideella arbetet med ” sk återbrukare”, volontärer, helg -och 

sommarvärdar. Pilgrims- och retreatverksamhet kan också bidra till mer volontärsarbete på gården. 

En programansvarig funktion behöver på sikt inrättas för att upprätthålla nätverk och engagemang 

kring det ideella arbetet och kring ett eventuellt Pilgrimscentrum.  

Samverkan med idéburna organisationer kan generera större projekt. Exempelvis finns 

goda möjligheter att utveckla integrationsprojekt och arbetsmarknadsinriktade 

projekt genom ex Europeiska socialfonden. Mindre projekt och evenemang i 
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samverkan med lokalsamhällets olika aktörer är också viktigt. Genom lokal förankring kommer 

stiftsgården att knyta till sig engagerade människor som blir viktiga ambassadörer för gården och 

dess själ. Samverkan med lokala föreningar har inletts och kommer att breddas under projekttiden.  

Stiftsgården ligger inom det området som omfattas av Destination Järvsö. Detta ger 

stora möjligheter att utveckla olika turistiska erbjudanden. Järvsös utveckling kring 

cykling är mycket expansiv och i takt med att vandrings –och cykelleder nu byggs 

mellan Orbaden och Järvsö kommer stiftsgården att befinna sig i ett mycket attraktivt 

geografiskt område såväl sommar som vinter. Stiftsgården har här möjlighet att erbjuda turistiskt 

boende i mellanklassnivå. Ett alternativ som är attraktivt för exempelvis barnfamiljer. På sikt är det 

en fördel om stiftsgården blir avtalstagare i destinationsbolaget och därmed får större del i 

destinationens utveckling. Stiftsgården kan också ansluta ett av sina hus (ex Murraygården) till 

Svenska turistföreningen genom franchiseavtal. STF är ett av besöksnäringens starkaste varumärken 

med hållbar utveckling i fokus. STF:s plattform för marknadsföring och dess bokningswebb är en av 

de mest välbesökta bokningskanalerna inom området besöksnäring. Genom denna plattform har 

stiftsgården stor möjlighet att synliggöra gården och dess närhet till turistiska produkter. Potentialen 

som finns inom särskilt cykelturismen kan inte överskattas. Som jämförelse kan nämnas STF:s 

boendeanläggning i Ramundberget som i somras hade en beläggningsgrad på över 70%, tack vare 

den expansiva cykelturismen. Samarbete med Destination Järvsö är inlett och kommer att utvecklas 

under projektet när stiftsgården har erbjudanden som kan matchas mot olika målgruppers behov. Se 

vidare under 2.2 

Stiftsgården kan erbjuda konferens för företag och organisationer som önskar ett 

prisvärt alternativ till de mer kostsamma erbjudanden som finns i närheten. Här finns 

möjlighet att utveckla konferenspaket som bjuder in till enkelhet, eftertanke och 

reflexion. Paketering och marknadsföring av olika koncept avses att utvecklas under 

projekttiden. 

2.2 Vad behöver hända för att visionen ska bli verklighet? 
Barn och ungdomsverksamheten är fortsatt ett prioriterat område, men oavsett vilka av delarna i 
visionen som ska prioriteras, så behöver både organisationen och fastigheten att utvecklas genom 
dessa insatser: 
 
Tydligare marknadsföring 
En stor orsak till att inte beläggningsgraden ökar, är att kännedomen är låg när det gäller vad gården i 
dagsläget har att erbjuda. Detta gäller såväl församlingar som utomkyrkliga grupper. Att arbeta med 
marknadsföringen är därför ett prioriterat område. Hemsidan och transparanta bokningsrutiner 
behöver utvecklas. Närmare kontakt med församlingar, öppna upp för dialog med lokalsamhället, 
offentliga och turistiska aktörer är ett nätverksarbete som ger mycket tillbaka.  
Under hösten 2019 kommer hemsidan att utvecklas. Nätverkande med olika aktörer är påbörjat. 
 
De administrativa rutinerna behöver finna mer effektiva former. När volymerna ökar ställs högre krav 
på effektiva system som är transparanta och lättillgängliga. I dagsläget finns ett bokningssystem som 
fungerar för dagens nivå, men inom kort behöver ett nytt system implementeras. Under hösten 2019 
kommer ett nytt bokningssystem att introduceras. Under implementeringsfasen behövs stöd från 
stiftets ekonomienhet. 
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Stabil organisation med högre kompetens och fler anställda. 
Under 2018 låg personalkostnaderna på över 100% av omsättningen. I dagsläget 2019 utgör 
personalkostnaden 72 % av omsättningen. Denna fördelning kan jämföras med medelmåttet på 65%1  
för liknande verksamheter. Detta visar att organisationen på stiftsgården i Undersvik inte är 
tillräckligt effektiv. Att dra ned på personella resurser kommer inte att vara ett alternativ om 
verksamheten ska expandera. Inledningsvis behöver istället personalstaben förstärkas och 
effektiviseras med flera nya funktioner:  
 
Kommunikatör med ansvar för framtagande och underhåll av hemsida samt övrig marknadsföring. 
Denna funktion kan med stöd från kommunikationsenheten (motsvarande 50%), rymmas inom ramen 
för projektledarens uppgifter fram tom 2020.  
 
Receptionist med hög administrativ kapacitet, erfarenhet av service och värdskap. Denna funktion 
kan utvecklas inom ramen för nuvarande personalstab men med stöd från stiftsförvaltningens 
kompetenser (motsvarande 50%) inom ekonomi/marknadsföring.  
 
Kökschef med erfarenhet av restaurang, kreativ matlagning och hållbar utveckling. I november 2019 
har vi en pensionsavgång, vilket ger visst utrymme att nyanställa inom befintlig budget. Rekrytering 
av kökschefstjänsten sker i oktober och kommer att tillsättas under december 2019. 
 
Efterhand kommer fler funktioner att behöva förstärkas exempelvis vaktmästeri och städ.   
 
Utvecklad standard 
I jämförelse med andra stiftsgårdar har Undersvik en lägre omsättning.  Detta beror till stor del på 
den låga beläggningsgraden måndag till torsdag. Både inomkyrkliga som utomkyrkliga vuxna gäster 
är en målgrupp som är betydelsefull för att öka beläggningen under vardagarna. Orsaken till att 
beläggningsgraden är låg beror förmodligen till stor del på att marknadsföringen har varit obefintlig. 
Andra skäl är att boendestandarden och maten är enkel och att det inte finns serveringstillstånd. För 
att dra till sig fler målgrupper som vill förlägga samlingar, möten och konferenser måndag till torsdag 
behövs utvecklad marknadsföring men också en standardhöjning av boendet, maten och miljön.  
 
Boendet 
De stiftsgårdar som ligger inom turistiska destinationer eller i större tätorter och som har 
hotellboende, kan visa att omsättningen på hotellboendet genererar 4 ggr omsättningen av barn och 
ungdomslägerverksamheten. En farhåga har uttryckts att hotellboende skulle tränga undan 
ungdomsverksamheten.  Förhållandet i beläggningsgrad är i ovanstående exempel 56%  för 
hotelldelen (hälften av dessa är inomkyrkliga grupper och hälften är utomkyrkliga) och 44 % för 
lägerdelen. Med andra ord är inte bokningen på hotellboendet i någon större dominans, tvärtom 
genererar hotelldelen en ekonomisk hållbarhet som lägger en ekonomisk grund för att upprätthålla 
en stabil ungdomsverksamhet.  
 
I området runt Undersvik finns flera hotellerbjudanden med mycket hög nivå på standaren. Att 
konkurrera med deras nivå är inte konstruktivt. Däremot behövs hotellboende i mellanklassnivå som 
kan attrahera alla grupper. Stiftsgården har fördelen att kunna erbjuda olika sorters boenden alltifrån 
hotell i mellanklass, till enklare vandrarhem. En del upprustningsbehov behövs även i lägergårdarna. 

                                                           
1 SCB Konkurrensdatabas statistik kring beläggningsgrad i hotll och vandrarhem, Gävleborg län 2018 
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Värden att sträva efter är bra kvalitet, rent och enkelt, gemytlig och familjär atmosfär, -värden som 
stiftsgården redan är starkt associerad med.  
 
För att uppnå en positiv utveckling behöver volymen på hotellboendet motsvara olika behov, det 
gäller både volym (antal bäddar) och nivå (kvalitet och standard).  
 
En analys av behovet av antal bäddar behöver fördjupas och är under framtagande.  Analysen 
behöver baseras på beräknad beläggningsgrad i förhållande till behov och i förhållande till 
budgetramarna. Ekonomiska beräkningar behöver baseras på att det finns kapacitet att ta emot 
större grupper och för att få tillräcklig utdelning av den investeringskostnad som kommer att krävas.  
 
Befintliga rum och bäddar i Gästrikegården (tillsammans med 8 rum i huvudbyggnaden) kan tas i 
anspråk och byggas om i varierande grad. Det innebär ett bortfall med 40 lägerplatser men möjliggör 
samtidigt en hotelldel. När vi tittar på hur bokningsläget sett ut visar statistiken 2018-2019 att gården 
väldigt sällan varit fullbokad (alla 130 bäddar bokade). Det har hänt vid enstaka helger runt sportlov, 
påsk samt några veckor under sommartid.  De är endast två tillfällen under 2018 då gården har varit 
fullbelagd med bara ungdomsläger. Under 2019 var gården fullbelagd med bara ungdomar under ca 
1,5 veckor under sommartid. I de allra flesta fall då gården är fullbokad är det alltså både ungdomar 
och andra grupper som är på gården samtidigt.  Statistiken talar alltså för att det är sällan som 
ungdomslägerbehovet kommer att få gå till sidan till förmån för andra målgrupper om gården 
investerar i hotellboende. I de fall då gården skulle bli fullbelagd med ungdomsläger finns alltid 
möjligheten för lägren att hyra hotellbäddarna.  
 
För att ge bästa förutsättningar att skapa sammanhållning i lägergrupperna har det varit rutin att 
boka varsitt hus för varje grupp. När varje hus har varit bokat av en grupp har gården betraktats som 
fullbokad, oavsett om alla bäddar är upptagna. Möjligheten att få ett eget hus för varje grupp kan 
komma att begränsas om inte lägergrupperna vill boka in sig på en kommande hotelldel.  
 
En annan begränsning som redan nu uppstår, är att det ofta blir brist på samlingsrum och grupprum 
när både lägergrupper och andra grupper befinner sig samtidigt på gården, vilket ju sker 
förhållandevis ofta. Med andra ord behöver det planeras för fler samlingslokaler alternativt utreda 
möjlighet att använda näraliggande lokaler. 
 
I samråd med projekteringsgruppen från fastighetsförvaltningen kommer en detaljerad 
fastighetsutvecklingsplan att göras. Redan nu är det dock viktigt att planlägga hur framtidens 
bokningar ska hanteras så att bokningarna inte krockar med renoveringsarbetet. Med god planering 
så kan en del renoveringar starta redan under första halvan av 2020. Om  -och tillbyggnaden av 
Gästrikegården kommer att parkera 32 bäddar vilket får större inverkan på bokningsläget, varför vi 
föreslår att arbetet ska starta i augusti vecka 34, 2020.  
 
Maten 
Maten på stiftsgården brukar generellt vara uppskattad av de som gästar gården. 
Det är mindre påkostad mat för ungdomarna och det har framförts klagomål på att maten är för 
enkel för ungdomslägren. I dagsläget finns ekonomiska utrymmen för att utveckla maten på ett 
kreativare sätt för både ungdomar och andra målgrupper. Det behövs kompetens inom hållbarhet, 
återbruk och kunskaper om lokal och ekologisk livsmedelsproduktion för att gården ska kunna stå för 
sin profil som inkluderande och hållbar.  
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Det är flera grupper som väljer bort att gästa gården på grund av att det inte serveras alkohol. Ett 
serveringstillstånd kan ge ökad beläggningsgrad och ge större utrymmen för kreativ mathållning. 
Med ett serveringstillstånd kommer det ställas andra krav på presentationen av maten och kring 
variationen av olika rätter. Som nämnts tidigare kommer en kökschef att anställas i december 2019. 
 
Inför en ansökan om serveringstillstånd behöver noggranna överväganden göras. I enlighet med 
stiftets intentioner ska barnkonsekvensanalys genomföras tillsammans med dialog och förankring i 
församlingarna. Under hösten 2019 och under våren 2020 ska förankringsprocessen kring denna och 
många andra församlingsrelaterade utvecklingsfrågor, pågå.  
 
Ett serveringstillstånd möjliggör mycket tydliga förhållningsregler kring hur alkoholen ska serveras på 
gården. Det finns goda exempel från andra stiftsgårdar där man lyckats förena en alkoholfri miljö för 
ungdomar, med en sund och måttlig servering till vuxna. Under förutsättning att utvecklingen på 
stiftsgården följer den övergripande visionen bör frågan om ansökan om serveringstillstånd avgöras 
under våren 2020. Då finns möjlighet att ansöka hösten 2020.  
 
Miljön 
De gemensamma utrymmena har en god standard. Det finns dock stora behov av förbättringar och 
upprustning utifrån arbetsmiljöperspektiv för de som arbetar på gården.  Stiftsgården ska leva upp till 
sina mål kring hållbar utveckling och det behöver synas på olika sätt. Samlingslokalerna behöver bli 
gemytligare och få en tydligare profil utifrån både miljömässiga, estetiska, sociala och andliga värden. 
Hållbarhetsarbetet ska vara synligt när det gäller allt, från utemiljö och avfallshantering till service 
och bemötande.  
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2.3 Tidsplan och delmål 
 

 

 

2.4 Resultatmål  
Resultatet av projektet är att beläggningsgrad och omsättning ökar. Antalet gäster har ökat totalt, 
och bredden av olika målgrupper har vidgats. 

2.5 Effektmål 
År 2023 beräknas de förväntade effekterna av projektet vara att beläggningsgraden ökat från 

nuvarande 23% till 37%.  

 

 

Hösten 
2019

•Projektplan och ramar för investeringsbudget beslutas.

•Satsning på marknadsföring av befintligt utbud, hemsida mm

•Förankringsarbete gentemot församlingarna och lokalsamhället. Aktivitetsubudet utvecklas med 
fokus barn/unga och nya målgrupper. Referensgrupp bildas.

•Preciserad investeringsbudget tas ram.

•Nytt bokningsystem implementeras

•Kreativ kökschef anställs

Våren 2020

•Renovering startar vecka 2

•Fortsatt samverkan med församlingarna kring gårdens utveckling. 

•Förberedelsearbete för delprojekt Pilgrimscentrum & ideellt arbete

•Samarbete med Destination Järvsö och STF inleds.

•Paketering av turistiska produkter

Hösten 
2020

•Till/ombyggnad av hotelldel startar vecka 34

•Ansökan serveringstillstånd

•Delprojekt Pilgrimscentrum & ideellt arbete startar. Samordnare/ programansvarig anställs.

•Marknadsföringskampanj inför vinterturismsäsong 

•Julfirande 

DELMÅL 1 

Förstärkt 

marknadsföring 

och organisering  

DELMÅL 2 

Breddad 

verksamhet  

DELMÅL 3 

Beläggningsgrad 

och omsättning 

ökar 
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3.0 Projektorganisation 
Projektet är initierat av stiftsförvaltningen som anställt en verksamhetsutvecklare för stiftsgården i 

Undersvik. Uppdraget är att utveckla verksamheten och öka beläggningen, särskilt mån-tors. 

3.1 Styrgrupp 
Solveig Ininbergs Stiftsdirektor Uppsala stift, Ingrid Olofsson chef för Stiftsgården i Undersvik och 

Lena Aune verksamhetsutvecklare Stiftsgården i Undersvik samt en eller två ledamöter från 

stiftsstyrelsen 

3.2     Huvudprojektledare 
Lena Aune verksamhetsutvecklare Stiftsgården i Undersvik. 

3.3 Projektgrupp 
Nicklas Nyman chef fastighet och kulturarv. Ytterligare kompetenser behöver tillsättas 

3.4 Referensgrupp 
Referensgrupp med representanter för SKU, församlingar, stiftsanställda m fl kommer att bildas 

hösten 2019. 
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4 Översiktlig kalkyl  
Kalkylen baseras på resultaträkningen Undersvik (ack. utfall aug 2019) samt SCB statistik kring 
beläggning vandrarhem och hotell i Gävleborg (2018 års siffror). Därefter har tre bas scenarion tagits 
fram utifrån nuläge 23 procents beläggning, med samma nivåer interomsättning 924 tkr, och 
oförändrad personalstyrka omsättningsökningen till trots: 
 
Min - beläggning 17 procent. 
Medel - beläggning 37 procent. 
Max - beläggning 60 procent (scenario B + nuvarande beläggning).  
 
Analys 
Prognosen för 2019 visar negativt resultat, 7 procent.  
Scenario A: Med en beläggning om 17 procent, visar kalkylen ett negativt resultat, 58 procent. 
Scenario B: Med en beläggning om 37 procent, visar kalkylen ett negativt resultat, 8 procent.  
Scenario C: Med en beläggning om 60 (37 + 23) procent, visar kalkylen ett positivt resultat, 39 
procent.  
 
Slutsats 
Scenario A – C visar att både personalkostnadernas andel av omsättningen och priset måste justeras 
för att nå ett positivt resultat. Fem olika scenarier med personalkostnader, 65 procent med olika 
beläggning samt en prisjustering på 10 procentenheter. Fem olika scenario, har tagits fram för att se 
när gården når en hållbar ekonomisk situation:  
Beläggning 60 procent, personalkostnader 65 procent, visar kalkylen negativ resultat, 3 procent.  
Beläggning 37 procent, personalkostnader 65 procent, visar kalkylen negativt resultat, 4 procent.  
Beläggning 23 procent, personalkostnader 65 procent, prisjustering 10 procent, visar kalkylen ett 
nollresultat. 
Beläggning 37 procent, personalkostnader 65 procent, prisjustering 10 procent, visar kalkylen ett 
positivt resultat, 5 procent. 
Beläggning 50 procent, personalkostnader 65 procent, prisjustering 10 procent, visar kalkylen ett 
positivt resultat, 10 procent. 
 
Slutsatsen är att beläggningen behöver öka, personalkostnadernas andel av omsättningen minska, 
och att priserna höjas. Scenarion 4 och 5 är mest hållbara.   
 
Sammanfattning  
För att utveckla stiftsgårdens erbjudande och standard är bedömningen att det ryms investeringar 
på ca 12 milj kr (skrivs av på mellan 10 och 25 år, och betalas kontant). För att klara den 
kostnadsökningen samt uppnå ett positivt resultat behöver verksamheten styras enligt nyckeltalen 
nedan: 
 

 Beläggning: 23 - 37 procent 

 Råvarukostnad: 22 procent 

 Övriga externa kostnader (fasta kostnader): 25 - 29 procent 

 Bemanning: 65 procent 

 Prisjustering: 10 procent 

 Internomsättning (s.k. fria konton): över 940 tkr/år 
 

4.2 Utvärdering sker löpande under projektets gång (formativ/lärande utvärdering). 
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5 Förslag till beslut 
Att föreslå stiftsstyrelsen ställa sig bakom föreslagen projektplan 

Att uppdra till projektledaren att initiera och genomföra satsningar på marknadsföring av befintligt 

utbud 

Att uppdra till projektledaren att i tillsammans med projekt lägersamverkan utveckla relationen med 

församlingar och därmed synliggöra stiftsgårdens erbjudande 

Att uppdra till projektledaren att undersöka möjliga samarbeten och finansiering för att möjliggöra 

uppbyggnad av ett pilgrimscentrum vid stiftsgården 

Att uppdra till projektledaren att utveckla och bredda samverkan med lokalsamhällets olika aktörer 

för utveckling av gemensamma projekt och evenemang samt att stärka ambassadörsskapet för 

stiftsgården 

Att uppdra till projektledaren att förbereda och paketera olika konferenspaket ”Med balans och 

eftertanke” 

Att uppdra till projektledaren att analysera behovet av antal bäddar i relation till förväntat 

kapacitetsbehov och i relation till investerings- och driftskostnader 

Att uppdra till projektledaren utreda kapacitetsbehov avseende samlingslokaler samt eventuellt 

möjligt samnyttjande av näraliggande lokaler  

Att ta fram en preciserad investeringsbudget samt återkomma med faktabaserat underlag inför 

beslut om investering och finansiering 

 Att utreda och klargöra olika ställningstaganden som behöver göras avseende stiftsgården 

driftsform. Målsättningen är att associationsformen ska vara klargjord och beslutad inom projektets 

ram. 

Att till styrgruppen utse NN o NN  

 
 

 

 

 


