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Uppsala stifts vision och uppdrag

En hållbar gemenskap  
där tro och liv kan växa1

Svenska kyrkan är ett evangeliskt-lutherskt trossamfund, en del av den världsvida kyrkan som 
delar den kristna bekännelsen och lovsången till en treenig Gud. Kyrkans centrum och livskälla 
är Jesus Kristus och evangelium om honom. Evangeliet leder människan till gemenskap med 
Gud, som är hennes ursprung och mål. Hos Gud finns ett outtömligt djup av vishet, nåd och 
kärlek.

Tron uttrycks i bekännelsen i ord och handling. Kyrkans lära formuleras genom den teolo-
giska reflektionen över vad tron och bekännelsen innebär. Det är en uppgift för enskilda kristna 
och kyrkan att i varje tid på nytt leva sig in i trons djup och klargöra dess innebörd. Den 
grundläggande tro, bekännelse och lära som Svenska kyrkan står för ska komma till uttryck i 
allt vad kyrkan gör och säger. Kyrkan förutsätter att de som företräder kyrkan delar kristen tro 
och kristet liv.

Kyrkans uppgift är att för alla klargöra vad dess tro, bekännelse och lära innebär. Svenska 
kyrkan inbjuder alla att tillhöra trons folk och dela dess liv. I kristen tro intar barnen en sär-
ställning de behöver därför särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkans verksamhet.

Svenska kyrkan beskrivs som en demokratisk, rikstäckande folkkyrka och framträder lokalt 
som en församling. Denna är den primära enheten inom kyrkan. Församlingens grundläggande 
uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är 
att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och 
fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är 
stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift.2

Stiftets grundläggande uppgift är att främja och utöva tillsyn över församlingslivet. Stiftet 
har också förvaltande uppgifter3 

Stiftet har kvarvarande uppdrag som är resultat av överenskommelser i samband med rela-
tionsändringen mellan kyrkan och staten 2000. Det rör förvaltning av prästlönetillgångarna 
samt vård och underhåll av kyrkliga kulturminnen.4 Alla församlingar och pastorat i Uppsala 
stift ansvarar på statens uppdrag för begravningsverksamheten.

Svenska kyrkans nationella nivå med dess högsta beslutande organ, kyrkomötet, har sedan 
relationsändringen, i samverkan med lokal och regional nivå utrett former och fattat beslut om 
åtgärder för att

• skapa och upprätthålla långsiktigt bärkraftiga strukturer i församlingar och pastorat
• förvaltningen i respektive enhet ska fungerar väl
• effektivisera förvaltning genom att utveckla och ibrukta administrativa system,
• barnkonsekvensanalys genomförs inför beslutsfattande
• nytt kyrkligt utjämningssystem som utgår från nya komponenter tas i bruk från och med 2018
• relevant stöd ges i fastighetsfrågor för en god och effektiv fastighetsförvaltning
• lokalförsörjningsplaner tas fram
• ny handbok för gudstjänstfirande och genomförande av kyrkliga handlingar tas i bruk 2018.

1 SF §16/2013
2 KO inledningstext avdelning 1 och 2
3 6 kap 1 § KO
4 46 kap 3 § KO, Lag (1988:950) om kulturminnen mm
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I Uppsala stift finns två biskopar. Genom biskoparnas och prostens visitationer hålls dialogen 
mellan stift och församlingar/pastorat levande. Församlingars och pastorats behov ska styra stif-
tets arbete men stiftet ska också känna sig fritt att utmana församlingarna ur ett mera övergri-
pande perspektiv. Lyhördhet, samspel och framtidsansvar ska prägla mötesplatser och relationer.

Stiftets uppdrag 2019-2023 utgår ifrån Kyrkoordning, överenskommelsen 
med staten, kyrkomötets beslut samt de områden som vuxit fram och 
definierats i dialog med församlingar och pastorat i Uppsala stift. Genom 
processtyrt arbetssätt ska stiftets arbete skapa värde för församlingar 
och pastorat. Tillfälliga uppdrag genomförs i projektform.

Stiftsorganisationen ska säkerställa resurser och bidra värdeskapande genom att:
• Visitationer genomförs regelbundet så att utbyte och lärande möjliggörs och behov av even-

tuellt stöd synliggörs.
• Församlingsinstruktioner revideras vart fjärde år så 

att församlingens möjligheter och utmaningar tydlig-
görs och strategier formuleras för att möta dessa.

• Förvaltningstillsyn genomförs inför visitatio-
ner, i samband med nytillträdd kyrkoherde, 
inför utredning om eventuell indelnings-
förändring. En webbportal skapas för att 
ge inspiration och vägledning.

• Stiftet ansvarar för ändamålsenlig indel-
ning av församlingar och pastorat. Under 
innevarande mandatperiod 2018-2022 ska fem områ-
den utredas för beslut.

• Administrativa system utvecklas och implementeras och 
administrativ samverkan genomförs för att minska sår-
barhet och stärka kvalitet och kompetens. Under innevarande 
mandatperiod ska stiftets främjandearbete säkerställa att 
alla enheter har fått möjligheter att ta del av gemensamma 
system och gemensamma arbetssätt. Kompetensutveckling 
som rör samhällets digitalisering behöver ständigt pågå.

• Fastighetsregister upprättas 2018 som en del av beslutet om 
”Gemensamt ansvar”. Relevant utbildning, råd och stöd i fastighets-
frågor erbjuds församlingar och pastorat. Lokalförsörjningsplaner 
finns 2023 i varje lokal enhet.

• Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) är statliga medel till Svenska 
kyrkan för kulturhistorisk motiverade kostnader för vård och under-
håll av kyrkobyggnader, begravningsplatser, kapell och inventarier av 
olika material. Riksdagen har fastslagit att de kyrkliga kulturvärdena 
är en angelägenhet för hela samhället och svenska folket. De kulturhis-
toriska värdena ska vårdas och underhållas så att deras utseende och karaktär 
inte förvanskas. Kyrkostyrelsen fördelar de statliga medlen och Uppsala stift tilldelas en 
ram som fördelas av stiftsstyrelsen. Samråd sker också med Länsstyrelsen som lämnar ett 
yttrande om prioriteringar och procentsatser utifrån kulturarvsnyttan och riktvärden för 
olika årgärder.
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 -  En ny fördelningsmodell, nya rutiner och nytt digitalt verktyg för KAE är under 
framtagande. Den nya modellen är tänkt att vara ett fast belopp per år som går ut till 
respektive stift för vidare fördelning. I den föreslaga fördelningsmodellen ingår dom-
kyrkan som en av alla de andra kyrkorna i Uppsala stift vid hantering kyrkoantikva-
riska ansökningar och fördelning av KAE. Blir utfallet så innebär det att domkyrkan 
kan komma att ta stor del av stiftets hela tilldelade KAE de år stora projekt pågår. En 
ny fördelningsmodell och nytt digitalt system kommer att innebära nya arbetssätt och 
rutiner för både stift, församlingar och pastorat.

 -  Särskild redovisning av KAE sker 2019 då kyrkokansliet lämnar information till 
regeringen inför kommande fem års tilldelning från staten.

• Begravningsverksamheten stöds för närvarande främst av Svenska kyrkans arbetsgivaror-
ganisation. Under mandatperioden kommer en förändring att ske genom att stiftet får ett 
tillsynsansvar.

• Servicebyrån tillhandahåller lön- och ekonomihanteringstjänster i samverkan med andra 
stift. Servicebyrån är ekonomiskt självbärande 2020 och främjandeinsatser bekostas lokalt.

• Kompetensutveckling erbjuds i samverkan med utbildningsaktörer och utifrån uttryckta 
behov så att förmåga att utföra givna uppdrag stärks. Varje arbetsgivare svara för sina egna 
kostnader i form av resa, kost och logi för anställda, förtroendevalda och ideella.

• Stora möten, som till exempel präst- och diakonmöte och teologifestival, genomförs i syfte 
att ge inspiration stärka samhörighet och utveckla kompetens. Den typen av arrangemang 
genomförs i projektform och återkommer i regelbundna årscykler. De finansieras genom 
deltagaravgifter.

• Barnkonsekvensanalys skall göras inför all beslut. Reducerat pris tillämpas vid stiftsgården 
i Undersvik vid läger- och kursverksamhet som riktar sig till barn och ungdom.

• En stiftsövergripande satsning ”Kommunikation som mission” stärker förmågan att kom-
munisera det kristna budskapet i ord och handling. Utbildning ges förtroendevalda och 
ledningspersoner. Systemstöd för erbjudande av dop har under 2017 prövats på tre platser 
inom stiftet – behov av metoder för tillgänglighetsgörande är stort.

• Stiftorganisationen har främjandearbete av församlingens grundläggande uppgift som 
fokus, så att församlingar ska kunna bli hållbara gemenskaper där tro och liv kan växa. 
Det förutsätter att stödet anpassas efter lokala förhållanden och behov. Den lokala försam-
lingen har ansvar för den kyrkliga verksamheten för alla som vistas i församlingen, vilket 
medför att man behöver förhålla sig till den etniska och kulturella mångfalden. Stiftet främ-
jar och samordnar det flerspråkiga mångfaldsarbetet i samverkan och samspel med andra 
stift och nationell nivå. Till församlingsutveckling hör även lokalt förankrat ledarstöd och 
strategiskt utvecklingsarbete. Det handlar också om existentiell hållbarhet utifrån att tala 
tro och dela liv i församling och arbetslag.

• Gudstjänsterna angår människor, berör det som är på riktigt, talar tro och delar verkligt 
liv. Gudstjänsten är kraftsamlande, lovsjungande, inspirerande gemenskaper och behö-
ver därför ha sina olika uttryckssätt. Stiftsorganisationens främjande har flera aspekter, 
utgår från kyrkohandboken och ger stöd till att gestalta det levande ordet på olika sätt. 
Gudstjänsten firar vi tillsammans och i det ligger det implicit att det även behöver ges 
möjlighet för gudstjänstfirare att få ta mera aktiv plats och vara delaktig i gudstjänsten., 
samt rustas för att utifrån gudstjänsten leva sin tro i vardagen och synliggöra Guds rike i 
världen.

• Rekrytering sker till kyrklig tjänst. Församlingar uttrycker svårigheter att rekrytera utbil-
dad personal. Det innebär att stiftets främjande arbete handlar om att uppmuntra försam-
lingsmedarbetare till aktiv rekrytering lokalt. Detta sker genom att ta tillvara unga ledare 
och ideellt medarbetarskap och öppna upp sammanhang för delaktighet, samt ge möjlighet 
till församlingspraktik och att få ”prova på”. Det handlar också om att aktivt nå ut med 
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information om Svenska kyrkans fyra profiltjänster och utforma metoder till att stödja 
människor att hitta sin väg in till Svenska kyrkans olika profilyrken.

• Idealitet och ideellt engagemang möjliggörs. Ideellt engagemang i församlingar finns och 
utvecklas i diakonalt arbete, internationellt arbete, hos unga ledare, i gudstjänsterna, i kör 
och musik, vaktmästeri, service och andra sammanhang. Tillsammans bär alla i försam-
lingen den grundläggande uppgiften med uppdraget att lokalt forma en hållbar gemenskap 
där tro och liv kan växa. Stiftsorganisationen vill främja utvecklingen av ideellt engange-
mang. Det handlar om att i församlingar bemyndiga och ta tillvara människors intressen, 
kunskaper, talanger m.m. efter förmåga och vilja och ge dem möjlighet att ta plats. Stiftet 
främjar utvecklingen av det exempelvis genom arbetslagsutbildning och ledarskapsutbild-
ning utifrån huvudmannaskap i Ideellt Forum och i samverkan med Svenska Kyrkans Unga.

• Ledarstöd ges till förtroendevalda, ordförande, presidier, församlingsherdar, kyrkoherdar 
och arbetsledare i övrigt. Stiftets främjandearbete av hållbart ledarskap är kompetensbase-
rat, vilket handlar om att ha tillgång till de verktyg, de stöd och resurser man behöver för 
att utöva sitt chefs- och ledarskap. I ledarstöd ingår kapacitetsstärkande insatser, kunskaps-
fördjupning kring sin egen roll, funktion och uppgift.

• Undervisning och lärande stärks. Det finns ett kunskapsunderskott i samhället idag när det 
gäller kristen tro, kristen livstolkning och praktisk utövning. Det är ett tomrum som skapar 
vilsenhet och utgör ett existentiellt vakuum. Utifrån de behov som finns och uttrycks i 
församlingarna utformar stiftet ett program för undervisning och lärande som både rustar 
medarbetare och församlingen i stort. Tala tro och konceptet Vägen är en inkörsport för de 
medarbetare som behöver fördjupa sina kunskaper i Svenska kyrkans tro och liv och tala 
tro. I Svenska kyrkan har barnen en särställning. Barn och unga utgör basen för försam-
lingslivets verksamhet, utveckling och rekrytering. Ett barnperspektiv behöver därför finnas 
i alla delar av främjande- och utvecklingsarbetet.

• Svenska kyrkans konfirmandarbete ingår som en huvuddel i församlingens ansvar att döpa 
och lära. Mötet med barn och ungdomar är en av de viktigaste uppgifterna som kyrkan har. 
I en tid när dop- och konfirmationsseden inte längre är självklar behöver församlingen finna 
fungerande former som följer gällande riktlinjer, formuleras i en handlingsplan för konfir-
mandarbetet och tydliggörs i församlingsinstruktionen. Stiftet ser det som prioriterat att 
stödja och främja församlingens ansvar för konfirmandarbetet i dess olika former, exempel-
vis lägerformen, i den egna församlingen och i samverkan med andra församlingar.

• Diakoni – social hållbarhet stärks. Det finns stora behov av ett hållbart socialt arbete i för-
samlingarna. Stiftet formar i samverkan med andra stift, Kyrkokansliet och andra relevanta 
aktörer olika främjandeprojekt. Projektet Social hållbarhet handlar om att rusta försam-
lingar i att se de utmaningar som finns och som handlar om människors livsvillkor. Det 
hänger samman med kyrkans samhällsansvar utifrån människans värde och värdighet, tillit, 
trygghet och demokrati. Kyrkans roll i samhället är ständigt aktuell och kyrkans syn på sitt 
diakonala uppdrag behöver aktualiseras i takt med samhällsförändringar. Därför behövs ett 
helhetsgrepp som även omfattar flykting- och migrationsarbete och social utsatthet av olika 
slag. Ett av stiftets uppdrag är att kunskapsförjdupa och bevaka forskning, samt att främja 
ett diakonalt förhållningssätt och en reflektion kring vad diakoni betyder lokalt.

• Andlig vägledning och existentiell hållbarhet möjliggörs. I vårt samhälle idag ökar den psy-
kiska ohälsan särskilt bland unga. Det finns en obalans mellan den yttre stressen och press-
sen och den inre tomheten. Frågan om hållbar utveckling är även en andlig utmaning. Våra 
försök att förändra och förbättra samhället till att bli mer hållbart och rättvist, behöver 
vara förankrade i en förståelse av att livet har ett värde i sig och att vi behöver verktyg till 
att hantera motgångar, få livskraft och ha ett hopp. Riktningen inåt och utåt är varandras 
förutsättningar. Stiftet satsar därför på att främja och visa på kyrkobyggnaden och övriga 
andliga centran för vägledning, själavård och metoder som stöd för ett hållbart liv.
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• Ekologisk hållbarhet stärks genom strategiska val och beslut. Biskopsbrevet om klimatet ger 
god teologisk grund för agerande. Några gemensamma steg är möjliga att ta som minskat 
resandet (resepolicy revideras, ökad användning av videokonferens), minska fastighets- 
innehavet och öka användning av förnyelsebar energi. I samarbete med stiftelsen Fjellsted-
ska skolan fortsätta utbildning för miljödiplomering.

• Uppsala stift är en del av den världsvida kyrkan och därmed en viktig del av stiftets iden-
titet. Kyrkan verkar lokalt och globalt. För livets skull sänder Gud oss att i ord och hand-
ling dela evangeliet, försvara människovärdet, värna skapelsen och leva i tron hoppet och 
kärleken, lokalt där vi bor och tillsammans i Svenska kyrkan och den världsvida kyrkan. I 
stiftet främjar vi engagemanget i församlingar och pastorat, vilket uttrycks på olika sätt, ex. 
genom vänstifts- och vänförsamlingsarbetet, genom stöd till församlingars engagemang för 
Svenska kyrkans internationella arbete och Svenska kyrkan i utlandet, genom stiftskollekter 
och anslag, genom kunskapsfördjupning, utbyte och delaktighet i råd, olika arrangemang 
och utvecklingsarbetet. I utbytet har stiftet ett särskilt fokus på unga vuxna, delvis i samar-
bete med Svenska Kyrkans Unga.

• Institutionssjälavård bedrivs av församlingar och pastorat. Fördelning av ekonomiska 
bidrag från stiftet sker utifrån tydliga principer (tex likställighetsprincipen) genom ansök-
ningsförfarande där syfte med verksamheten tydliggjorts. Årlig uppföljning möjliggör 
erfarenhetsutbyte och lärande.

• Kyrkoval genomförs 2021 – förbereds 2020.
• Ärkebiskopsval genomförs sannolikt 2021 – förbereds 2020.

Prästlönetillgångarna har enlig lagen om Svenska kyrkan till ändamål att bidra till de ekono-
miska förutsättningarna för Svenska kyrkans förkunnelse. Endast avkastningen får användas 
för ändamålet. Enligt Kyrkoordningen ska prästlönetillgångarna förvaltas så effektivt som 
möjligt och på ett sådant sätt att de ger bästa möjliga uthålliga totalavkastning. Tillgångarna 
ska därtill förvaltas på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med kyrkans grundläggande värde-
ringar. Förvaltningens resultat efter avskrivningar, skatt, värdesäkring och omförande av icke 
utdelningsbart resultat (reavinst från fastighetsförsäljning) utdelas dels till stiftets församlingar 
och pastorat enligt andelstal och dels till kyrkans utjämningssytem. Det finns en ambition från 
förvaltningen att hålla en jämn och hög utdelning över år.

• Fonden – Enlig analys av Kammarkollegiet ser aktier och räntor ut att ge minskad utdel-
ning. Det tillsammans med inflationen omöjliggör för förvaltningen att klara måltalen för 
direkt- och totalavkastning, åtgärder kommer att krävas.

• Skog och jord – Arbetet med att rationalisera fastighetsinnehavet genom byten, köp och 
försäljning fortgår. Det är ett långsiktigt arbete som sker med hänsyn till markblansen 
enligt § 6 jordförvärvslagen (2005:423). Förvaltningen bedriver näringverskamhet i form 
av skogs- och jordbruk. Skogen förvaltas i egen regi medans jorden utarrenderas. Skogen 
är certifierad enligt FSC. Intäkterna kommer framför allt från försäljning av virke och från 
arrenden. Kostanderna utgörs i huvudsak av egen personal, avverkningskostnader för den 
andel av avverkningen som sker i egen regi, skogsvårdkostnader och fastighetskostnader. 
För förvaltningen är uppdraget att ta fram höga intäkter och hålla låga kostnader samtidigt 
som vi är långsiktigt hållbara i en omvärld som ständigt förrändras.

• Historisk utdelning - Prästlönetillgångarna har i genomsnitt delat ut 47,5 miljoner under 
perioden 1995-2016, en totalsumma om 1 045 000 000 kronor.
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Stödfunktioner internt och externt
• Stiftets fastigheter tillhandahålls för stiftets och församlingars behov av mötesplatser

 -  Breidagård (beslut om försäljning). Stiftet kan genom samarbetsavtal erbjuda andra 
miljöer för genomförande av retreat, andrum m.m. Stiftsgården i Undersvik har out-
nyttjad kapacitet som skulle kunna utvecklas och erbjudas för retreatverksamhet.

 -  Undersvik (utreda verksamhetens behov, kost, logi, miljö) Stiftsgården i Undersvik 
erbjuder miljö för barn, unga och vuxna att samlas och mötas för att få tillfälle att 
reflektera och växa. Stiftsgårdens miljö erbjuder även vila och är en rastplats om man 
så önskar. ”Hemmet med den stora famnen” kallade ärkebiskop Erling Eidem Stifts-
gården 1944 och den benämningen står sig än 2018. Stiftsgården vänder sig, främst, 
till Uppsala stifts församlingar, Svenska Kyrkans Unga samt de idéburna organisatio-
nerna. I de natursköna omgivningarna finns möjlighet till aktiviteter i naturen och i 
gårdens kapell firas gudstjänster och andakter. Arbrå-Undersviks församlingskyrka 
erbjuder plats för de stora, eller små grupperna.

 -  Stiftets hus (utreda konferens erbjudande, kost, miljö). Stiftets hus i Uppsala ligger 
strategiskt beläget nära Centralstationen. Det innebär hög av tillgänglighet som mötes-
plats anställda, förtroendavalda och idéella i Uppsala stift. Möteslokaler har idag låg 
nyttjandgrad varför det finns utrymme att utveckla stiftets hus som mötesplats.

Ekonomisk utveckling
Beslut om nytt målkapital fattas 2019.
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