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”EN HÅLLBAR GEMENSKAP DÄR TRO OCH LIV KAN VÄXA – UPPSALA STIFTS 
VISION SOM RIKTNINGSGIVARE 2017 

Högtidlighållandet av Reformationen 500 år 
då Svenska kyrkan förnyades som en evange-
lisk-luthersk kyrka har präglat såväl stiftets 
verksamhet som församlingar och pastorat un-
der året. Barn, unga och vuxna har genom 
olika aktiviteter fått djupare kännedom om re-
formationsarvet med dess betydelse för kristen 
tro och liv, läskunskap, bildning och kultur.  

Svenska kyrkan genomförde flera större ge-
mensamma möten under året. Uppsala stift tog 
tillsammans med nationell nivå och näralig-
gande stift ansvar för ännu en teologifestival. 
Temat för festivalen var ”Leva genom tron”. 
Cirka 1200 personer deltog i seminarier och 
olika programpunkter. En specialtillverkad 
port gav plats för att i Martin Luthers efter-
följd spika upp teser, uttrycka tankar och lufta 
åsikter, som formulerats i grupper eller av en-
skilda. 

I augusti arrangerades präst- och diakonmöte 
med temat ”Nåd och åter nåd”. Nådens inne-
håll belystes ur flera perspektiv. Budskapet be-
rörde på djupet med exempel från samhälle, 
vardagsliv och kyrka. Nåd är något som vi alla 
längtar att få en fördjupad erfarenhet av, i vår 
närhet och i det större världsvida samman-
hanget. 

Kyrkoval genomfördes den 17 september 
2017. Med stor glädje konstateras att valdelta-
gandet ökade i hela stiftet. I val till stiftsfull-
mäktige ökade valdeltagandet från 2013 12,77 
till 2017 19,42 procent. Ungefär samma siffror 
gäller för valen till kyrkomötet och till kyrko-
fullmäktige i stiftets enheter. 

Stiftsstyrelsen beslutade i december 2016 att 
avsätta medel för genomförande av pilotpro-
jekt ”målgruppsanpassad kommunikation” i 
tre församlingar och pastorat i stiftet med sär-
skilt fokus på att inbjuda till dop. Med hjälp 
av ett systemstöd har inbjudan till dop skett på 
ett systematiskt sätt i respektive pastorat. Möj-
lighet till bokning av dop via webben visar på 
goda resultat. 

På temat hållbarhet syns både möjligheter och 
utmaningar. Det goda arbete som gjorts i för-
samlingar som rör flykting- och integrationsar-
betet behöver följas upp med ytterligare sats-
ningar som rör social hållbarhet med männi-
skovärde, mänsklig värdighet, tillit och demo-
krati i fokus. Svenska kyrkan har unika möj-
ligheter att skapa mötesplats mellan männi-
skor. Biskopsbrevet om klimatet pekar på 
skapelseansvar och globala utmaningar. I ge-
nomförandet av beslut och uppdrag som rör 
fastigheter finns möjlighet att minska energi-
användning och utöka användning av fossilfri 
energi. Genom utökad användning av video-
konferenssystem kan resandet minskas och 
därmed kan både miljö och pengar sparas. 
Kanske ska Uppsala stift ta aktiv del i ett ar-
bete med en gemensam klimatstrategi? 

Motiv för stiftets främjande och agerande 
hämtas ur evangeliet om Jesus Kristus, bibelns 
berättelser och den teologiska reflektionen. 
Undervisning om den kristna tron och möjlig-
het till egen erfarenhet av kristet liv är därför 
grundläggande för allt vad vi gör. Här finns en 
stor utmaning också för kommande år. 

 

 

 

 

Ragnar Persenius 
Biskop 
Stiftsstyrelsens ordförande 

Solveig Ininbergs 
Stiftsdirektor 



4 (60) 

 

VERKSAMHET 2017 

Uppsala stift har under året bedrivit verksam-
het med utgångspunkt i de fem strategiska om-
råden som beslutats av stiftsfullmäktige; växt 
av tro och liv, ledarstöd, pastoralstrategi, sam-
verkan och förvaltning. Dessa fem områden 
har utgjort huvudprocesser och de aktiviteter 
som genomförts har haft ett tydligt syfte att 
skapa värde för församlingar och pastorat. 
Kyrkoval och högtidlighållandet av reformat-
ionen 500 år har i hög grad präglat året och 
krävt extra insatser såväl personellt som eko-
nomiskt. Under de senaste åren har stora be-
slut fattats av Kyrkomötet som påverkat stif-
tets arbete genom nya uppdrag. Hösten 2016 
fattades beslut om utredningen ”Gemensamt 
ansvar”, ett nytt utjämningssystem och nya 
stödfunktioner som förväntas utföras av stif-
ten avseende kyrkans fastighetsförvaltning och 
lokalförsörjning.  

Arbetet med att utveckla och införa gemen-
samma administrativa system och  

 

gemensamt arbetssätt i Svenska kyrkan har på-
gått. Den servicebyrå som startat i Gävle ger 
stöd till församlingar i lön- och ekonomihante-
ring.  

I ledningsprocessen återfinns förtroendeman-
naorganisationens verksamhet, biskopens 
verksamhet och stiftsorganisationens ledning.  

Interna stödfunktioner i form av administrat-
ion, kommunikation, ekonomi och lönehante-
ring, IT mm skapar förutsättningar för ett väl 
fungerande kansli och har också i olika former 
bidragit till främjande av församlingars verk-
samhet. De båda stiftsgårdarna har tillhanda-
hållit miljö som mötesplats för såväl barns och 
ungas lägerverksamhet som vuxengrupper.  

Förvaltningstillsyn har genomförts i samband 
med prost- och biskopsvisitationer. En webb-
sida är under utveckling i syfte att ge försam-
lingar stöd i arbetet med grundläggande doku-
ment. 
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FÖRVALTNING, HT0  

Budgetskrivelse 2017 

Förvaltning återfinns under huvudtitel 0 och 
rymmer såväl kostnader som intäkter för den 
personal som arbetar med förvaltning av 
prästlönetillgångarna. Separat beslut fattas om 
budget och verksamhetsplan avseende prästlö-
netillgångarnas verksamhet. 

Ett omfattande stöd ges i församlingars arbete 
med drift och förvaltning av kyrkobyggnader 
samt ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning 
och kyrkobyggnadsbidrag.  

Under 2017 planeras inga större reparationer 
på stiftets fastigheter då arbete pågår med att 
ta fram och lägga upp stiftets fastigheters 
vård och underhållsplaner i fastighetspro-
grammet DeDu. 

Verksamhet 2017  

Kulturarv och byggnader 

Under 2017 har ingen förändring skett i anta-
let kyrkor som är i bruk. Av stiftets 294 skyd-
dade kyrkor är 258 tillståndspliktiga enligt 
Kulturmiljölagens 4 kapitel. En fortsatt trend 
är att församlingarna/pastoraten prioriterar sin 
verksamhet till en huvudkyrka och minskar sin 
verksamhet i övriga kyrkor, framför allt under 
vinterhalvåret. Det beror bland annat på vi-
kande antal besökare till gudstjänster och för-
rättningar samt ett behov att minska uppvärm-
ningskostnaderna. Detta leder i sin tur till risk 
för fukt- och mögelskador varför en minsk-
ning av nyttjande och uppvärmning bör följas 
upp med klimatmätningar.  

Gruppen för Fastigheter och kulturarv består 
av stiftsingenjör, två arkitekter samt handläg-
gare för kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) 
och kyrkobyggnadsbidrag (KBB) ärenden. Un-
der 2017 har gruppen utökats med en fastig-
hetsförvaltare. Huvuduppgiften för gruppen är 
rådgivning och stöd samt att öka församling-
arnas kompetens inom vård och underhåll, 
vård- och underhållsplaner (hit räknas bland 

annat fastighetsprogrammet DeDu) samt han-
teringen av ekonomiska bidrag och ersätt-
ningar för kyrkobyggnader. Under 2017 har 
fastighetsdagar genomförts i hela stiftet och 
arbete har påbörjats med fastighetsregistret 
som en del i Kyrkomötets beslut om Gemen-
samt ansvar. Två projektanställningar, för in-
förandet av fastighetsregistret, har gjorts som 
stöd till församlingar under 2018. 

Kyrkoantikvarisk ersättning 

Kyrkoantikvarisk ersättning är statliga medel 
till Svenska kyrkan för kulturhistorisk motive-
rade kostnader för vård och underhåll av kyr-
kobyggnader, begravningsplatser, kapell och 
inventarier av olika material. Riksdagen har 
fastslagit att de kyrkliga kulturvärdena är en 
angelägenhet för hela samhället och svenska 
folket. De kulturhistoriska värdena ska vårdas 
och underhållas så att deras utseende och ka-
raktär inte förvanskas. Kyrkostyrelsen fördelar 
de statliga medlen och Uppsala stift tilldelas en 
ram som fördelas av stiftet efter samråd med 
Länsstyrelsen som lämnar ett yttrande med 
prioriteringar utifrån antikvariska aspekter.  

Rambudgeten för 2017 uppgick till 61 700 
000 kr. Tilldelat belopp var 43,9 procent lägre 
än vad som söktes i ramansökan. Norrsunda 
kyrka med restaureringen av praktgaveln på 
Vallstanäskoret var den enskilt största motta-
garen av KAE med 7 700 000 kr. Ett antal an-
sökningar har omfattat arbeten med invente-
ringar och vård/underhållsplaner för kyrkogår-
dar och vegetation. Antalet ansökningar som 
omfattar sanering av mögel och rengöring av 
inventarier har ökat. Tydligt är också att an-
sökningar fortsätter att delas upp i steg där det 
inledningsvis söks ersättning för utredningar 
och projekteringar.  

Av de 258 projekt som ansökte och registrera-
des tilldelades 139 projekt medel. Ett antal an-
sökningar avslogs eftersom de omfattade åt-
gärder på kyrkogårdar/begravningsplatser som 
skall bekostas av begravningsavgiften. 
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Kyrkobyggnadsbidrag 

Kyrkobyggnadsbidrag tilldelas församlingarna 
som hjälp för kostnadskrävande arbeten och 
tillgänglighetsskapande åtgärder i samband 
med restaureringar av kyrka, klockstapel, fast 
inredning som altaruppsats, bänkinredningar, 
orgel med mera. Bidraget ges i procentsatser, 
20–80 procent av den totala kostnaden, med 
hänsyn till eventuell tilldelning av kyrkoantik-
varisk ersättning. En styrning av bidraget har 
skett till projekt och åtgärder som inte kan 
stödjas av kyrkoantikvarisk ersättning och till 
tillgänglighetsskapande åtgärder. 

För 2017 har stiftet avsatt 5 000 000 kr. Bi-
draget är tillgängligt för utbetalning under två 
år. Av inlämnade 73 ansökningarna beviljades 
10 projekt bidrag. De största bidragen var till 
Uppsala domkyrka för ljud- och ljusanlägg-
ningar med 2 000 000 kronor samt till Kungs-
ängens kyrka med 1 000 000 kronor för in-
vändig ombyggnad och tillgänglighetsanpass-
ning. 

Stiftets fastigheter 

Stiftets fastigheter har överskridit budgeten 
med 1 400 000 kr. Det är framför allt Stiftets 
hus som har kostat mer. Det beror på att i 
driftsbudgeten var inte elkostnader upptagna i 
sin helhet, försäkringskostnader och kostnader 
för bil har tillkommit samt att kostnaderna för 

fjärrvärme för 2016 har hamnat på 2017. I ur-
sprungsbudgeten var inga kostnader upptagna 
för underhåll. Under 2017 har elrevision, be-
siktning av skyddsrum, revision från Riksan-
tikvarieämbetet samt brandskyddsrevision lett 
till åtgärder. Som fastighetsägare finns en skyl-
dighet att effektivisera elanvändningen och un-
der året har armaturer i källare, bottenplan 
och våning 1 bytts ut till ledbelysning. Nyckel-
systemet för Stiftets hus har också bytts ut 
samt omflyttningar av personal har skett i hu-
set. 

I Stiftets hus pågår tre investeringsprojekt: ett 
nytt sammanträdesrum har tillkommit på plan 
4, ventilationen i huset är under åtgärd samt 
nytt brandlarm vilket även omfattar Breida-
gård. 

Stiftsgården i Undersvik har totalt sett hållit 
sig inom budget. Även här har brandsyn och 
elrevision inneburit åtgärder, taket på kapellet 
är bytt och golvet åtgärdat, en luftvärmepump 
är installerad i huvudbyggnaden och ett antal 
rum åtgärdade samt att taksäkerheten på 
bland annat Murraygården är åtgärdad. 

Breidagård har också överskridit budget. Även 
här var inte alla el- och försäkringskostnader 
budgeterade. Elrevision, ventilationskontroll 
och brandsyn har lett till åtgärder. Under året 
har vattnet åtgärdats och på verksamhetens 
önskemål trädgården inklusive träden ställts i 
ordning.

 

  

Budget HT0 – Förvaltning:  11 828 277 kr 
  
Slutresultat: 12 753 294 kr 
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LEDNINGSPROCESS, HT1  

Budgetskrivelse 2017 

Ledningsprocessen beslutar om organisation-
ens mål och strategier, stödjer förbättring av 
organisationens övriga processer genom poli-
cys och styrdokument och driver processer för 
strategisk planering, målsättning och revision. 

Verksamhet 2017 

Beslut om mål och strategier för verksamheten 
fattas av stiftsfullmäktige. Stiftstyrelsen med 
dess beredande utskott svarar för verkställig-
het av dessa beslut. På egen plats i verksam-
hetsredovisningen finns en mera detaljerad be-
skrivning av styrorganens verksamhet.  

Ett extra styrelsemöte har hållits då behov av 
beslut om återbesättande av ett antal befatt-
ningar behövde fattas.  
 

Arbetsutskottet genomförde ett extra samman-
träde via video med anledning av svåra vägval 
beträffande budgetdirektiv.  

Stiftsstyrelsen beslutade vid decembersamman-
trädet att bordlägga frågan om budgetdirektiv 
och därmed skapa förutsättningar för en ny 
styrelse att fatta beslut om viktiga vägval. 

Den operativa ledningen svarar för att bereda 
och verkställa beslut. Ledningsgruppen möts 
cirka en gång per månad för uppföljning och 
planering av det operativa arbetet. Uppdrags-
dialog, en form av kvalitetsarbete, sker tertial-
vis i respektive team i samband med ekono-
misk redovisning. 

Biskopens verksamhet ryms också inom led-
ningsprocessen men redovisas på annan plats i 
verksamhetsberättelsen.  

 

 

Budget – Ledningsprocess HT1 14 244 360 kr 
  
Utfall: 13 330 417 kr 
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FRÄMJA VÄXT AV TRO OCH LIV, HT3  

Budgetskrivelse 2017 

”Församlingens grundläggande uppgift är att 
fira gudstjänst, bedriva undervisning samt ut-
öva diakoni och mission. Syftet är att männi-
skor ska komma till tro på Kristus och leva i 
tro, en kristen gemenskap skapas och fördju-
pas, Guds rike utbredas och skapelsen åter-
upprättas.”(Kyrkoordningen)  

’Växt av tro och liv’ är därmed ett grundläg-
gande perspektiv på all församlingsverksam-
het. Budget och verksamhetsplanering ska ge-
nomsyras av inriktningen för växt av tro och 
liv. Genom insatser i form av konfirmandlä-
ger, ledarutveckling, inspirationsdagar, nät-
verk, metodutveckling, retreater, andrum och 
fortbildning främjas växt av tro och liv i stif-
tets församlingar. I samspel och lyhördhet med 
stiftets församlingar ska stiftsmedarbetarna 
främja utveckling och fördjupning av tro och 
liv. Arbetet delas in i fyra delprocesser: 

 Dela tro-dela liv, vars aktiviteter syftar till 
att främja församlingens kallelse att vara 
den plats där tro och liv delas och fördju-
pas så att relationen till Gud, medmänni-
skan och mig själv hålls samman.  
 

 Gudstjänst, vars aktiviteter syftar till att 
främja församlingens utveckling och för-
djupning av gudstjänstlivet som mötesplats 
mellan Gud och människor.  
 

 Själavård, vars aktiviteters syfte är att 
främja reflektionen och stödet för det en-
skilda samtalets och den andliga vägled-
ningens plats i församlingens liv. 
 

 Andlig fördjupning, vars aktiviteter syftar 
till att främja utforskandet av olika spiritu-
aliteter i kyrkans tradition och genom re-
flektion och gemenskap fördjupa den en-
skildes och församlingens kallelse och 
sändning i världen. 

En utredning om församlingars behov av verk-
samhet och användningsområde vid stiftsgår-
den Breidagård och eventuella investeringar 
ska göras under 2017. 

Verksamhet 2017 

Uppsala stifts utbildning för växt av tro 
och liv 

Under året har två delar av fortbildnings- och 
kompetensutvecklingsprogrammet Vägen, 
Vandringen och Växten startat. Växten startar 
hösten 2018. Vägen har genomförts nitton 
gånger och Vandringen startade med 30 delta-
gare. Programmet ska ge deltagarna möjlighet 
att lära känna Svenska kyrkans tro, lära och 
liv samt att reflektera över den egna trosut-
vecklingen. 

Vuxenkatekumenat 

Uppsala stift deltar i den nationella utbild-
ningen varje år och introducerar katekume-
natet som metod för en vuxen väg till tro. Ar-
betet sker i nära samverkan med församling-
arna i Uppsala stift genom en inspirations- och 
utbildningsdag. 

PilgrimsBarn 

En workshop genomfördes tillsammans med 
Svenska kyrkans Unga. En berättelse om Mar-
tin Luther färdigställdes samt de sånger som 
tillhör PilgrimsBarn har sjungits in och ligger 
tillgängligt på webbsidan.  

Godly play 

En studiedag har genomförts där Godly play 
som berättarmetod för bibliska berättelser in-
troducerats. 
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Sverigefinskt arbete 

Året 2017 präglades av reformationsjubiléet 
och Finlands 100-årsjubileum. I Göteborg an-
ordnades nationella sverigefinska kyrkodagar i 
september. Uppsala stift medverkade ekono-
miskt bl.a. genom att bekosta de medverkande 
som kom från Uppsala stift. 

Den 6 december firades ”Finland 100 år” med 
gudstjänst i Uppsala domkyrka och efterföl-
jande fest i Katedralkaféet där Uppsala stift 
bjöd på fika med tårta. Festen fortsatte på 
slottet. I det arrangemanget stod Uppsala stift 
för ekonomipersonal för transaktioner mellan 
olika bidragsgivare och slottet. Alla dessa ar-
rangemang var välbesökta och lyckade. 

Under 2017 ansvarade Uppsala stifts 9 jourha-
vande för 37 jourkvällar mellan 21-24. Kost-
nader för Finska telejouren innefattar en avgift 
för TeleQ, 3-4 handledningstillfällen, en riks-
konferens i januari som genomfördes tillsam-
mans med Jourhavande präst samt det dåtida 
samiska nätverket. 

Gudstjänstutveckling 

Stiftet har haft en gudstjänstutvecklingskurs 
tillsammans med Väddö församling. Två studi-
edagar genomfördes våren 2017. Stiftet höll 
också i ett gudstjänstarbete ”När högmässan 
och människor (inte) hittar varandra”, tillsam-
mans med Olands-Frösåkers kontrakt. Två 
studiedagar under våren 2017.  

Under våren 2017 genomfördes två studieda-
gar med kyrkvärdar från Sandvikens försam-
ling och en studiedag våren 2017 på Breida-
gård för kyrkvärdar från S.t Pers kyrka och 
Almtunakyrkan i Domkyrkoförsamlingen 
samt några kyrkvärdar från Dammarks för-
samling. 

Predikonätverket har träffats på Breidagård en 
gång på våren och en gång på hösten. En teo-
retisk förmiddag med predikoinriktning och en 
praktisk eftermiddag med predikoskrivande 
och feedback på detta.  

En predikodag, MSS-dag, med antagna präst-
kandidater har hållits under hösten. Även då 

med en teoretisk förmiddag och en praktisk ef-
termiddag, på samma sätt som predikonätver-
ket.  

Planering gjordes under hösten av fortbild-
ningen som äger rum vid sex olika tillfällen vå-
ren 2018 för präster och kyrkomusiker kring 
nya handboken.  Ett material, Gudstjänst och 
liv, togs fram under hösten för att skickas ut 
som ett förberedelsematerial till deltagarna i 
fortbildningen.   

Själavård 

Jourhavande präst 

Jourhavande präst som är kopplat till Rädd-
ningstjänst är ett uppdrag som Uppsala stift 
bär tillsammans med övriga stift inom Svenska 
kyrkan. Varje natt kopplas mer än 200 samtal 
vidare från Räddningstjänst tfn 112 till Jour-
havande präst, landet över. Chattfunktionen 
och digital/e-post är de andra två kanalerna; 
de växer snabbt och varje kväll äger cirka 40 
chattsamtal rum.  Uppsala stift har också ett 
uppdrag att svara för digital/epost och chatten 
(kl. 20-24 måndag-torsdag) vid två tillfällen 
per månad.  

Många församlingar har dock valt att arvo-
dera en ersättare utanför församlingen/pasto-
ratet.  För kanalerna digital/e-post och chatt-
funktionerna har stiftet varit tvunget att ute-
slutande arvodera präster. 

Andlig fördjupning 

Under år 2017 genomfördes en förstudie om 
stiftets främjande av andlig fördjupning. Ut-
gångspunkten för förstudien var att det finns 
ett behov av inspiration och kompetensut-
veckling för att stärka samtal om tro och liv i 
församlingar och pastorat i Uppsala stift. Syf-
tet var att identifiera grundläggande frågeställ-
ningar och behov, ge förslag för prioriteringar 
avseende ett genomförandeprojekt 2018 samt 
att ge underlag och förslag till korta och lång-
siktiga prioriteringar. Intervjuer gjordes med 7 
kyrkoherdar i stiftet utifrån urvalskriterier 
såsom geografisk spridning, olika församlings-
storlek och förutsättningar, år i tjänsten och 
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kön. En enkätstudie genomfördes bland med-
arbetare vid Uppsala stiftskansli och styrgrupp 
och projektgrupp knöts till förstudien.  

Det konstaterades i förstudien att för många 
handlar andlighet om att tron omfattar hela li-
vet där alla har en kallelse att vara medmänni-
ska utifrån evangeliets kraft, utifrån bön, an-
dakt och gudstjänst – sammanhang som ger 
rum för relationen med Gud.  

När det gäller andligt ledarskap handlar det 
om att ha Jesus som förebild: söka upp, samla 
människor, dela liv och i det tala om Gud. 
Andligt ledarskap är att ta ansvar för och ge 
utrymme för att samtal sker om andliga frågor 
utifrån livsfrågor.  

Som en slutsats av resultatet i förstudien gavs 
förslag om inrättande av 1-2 teologtjänster 
som kunde kallas stiftsteologer, att själavård 
borde prioriteras och att erbjuda inspirations-
dagar i olika former som rustar medarbetare i 
att dela tro och dela liv.  

Det finns behov av stöd för att hitta självför-
troende och fördjupning i olika former och att 
främja församlingsutveckling.  Det behöver 
också ges möjlighet till arbetslagsfortbildning 
och att samordna och inspirera till nätverk 
men inte att själva driva dem.  Det är också 
angeläget att ta tillvara kyrkobyggnaden som 

andlig tankstation och att utbilda retreat- och 
pilgrimsledare.  

Nätverket för ikonmålning 

Information om olika kurser i ikonmålning 
förmedlas till deltagare i nätverket. I oktober 
inbjöds till ”Stilla dagar med ikonmålning” i 
Strömsbro församlingsgård. Dagarna blev 
snabbt fulltecknade och önskemål finns om 
fortsatta dagar. I Kungsängens församling 
finns ett ikoncentrum i Västra Ryds kyrka där 
kurser i ikonmålning ges med regelbundenhet. 

Retreat  

Två finska retreater ägde rum på Breidagård, 
en i mars och en i oktober. Retreaterna ge-
nomfördes i samarbete med Kyrkokansliet. 
Båda retreaterna var fullbelagda med 18 delta-
gare var. Kyrkokansliet stod för kostnader för 
den ena retreatledaren. 

Ikonmålarkurs 

Finska ikonmålarkursen genomfördes i Alm-
tuna kyrka under två terminer. Kursen var ett 
stiftsarrangemang med 10 deltagare från olika 
håll i stiftet. Kursen var den första i stiftet och 
eventuellt i hela Svenska kyrkan som genom-
fördes enbart på finska med ledning av en 
finsk ikonlärare som bor i stiftet.      

 

 

 

Budget HT3 – Främja växt av tro och liv: 7 071 011 kr 
  
Utfall: 6 554 455 kr 
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GE PASTORALSTRATEGISKT  
LEDARSTÖD, HT4  

Budgetskrivelse 2017 

Pastoralstrategiskt ledarstöd främjar lednings 
och styrningsfunktionen i pastorat och försam-
lingar så att den grundläggande uppgiften kan 
utföras så väl som möjligt lokalt i församling. 
Arbetet sker inom fyra delprocesser: 

• Ledningsstöd, vars aktiviteter ska ge stöd 
till ledningsfunktionen i församling/pastorat 
så att församlingen kan utföra sitt uppdrag.  
 

• Rekrytering, vars aktiviteter ska medverka 
till en god rekrytering av kyrkomedarbetare 
samt ge stöd till församlingarna så att de 
kan stärkas i sitt updrag att utgöra en rekry-
terande miljö.  
 

• Församlingsinstruktion, vars aktiviteter syf-
tar till att utbilda processledare, ge stöd till 
att skriva fram en församlingsinstruktion 
och erbjuda församlingarna att genom ett 
processinriktat arbetssätt tillsammans med 
andra församlingar definiera, tolka och for-
mulera församlingens grundläggande upp-
gift. 

Verksamhet 2017 

Ledningsstöd 

Under 2017 har arbetet för att stödja nytill-
trädda kyrkoherdar hittat sin form. Nu finns 
ett tredelat program: 

1. Mentorsprogram där alla nya kyrkoherdar 
erbjuds en erfaren kyrkoherde från stiftet 
som mentor 2, en utbildning i tre moduler. 
 

2. Kyrkoherde idag, som vänder sig till kyr-
koherdar som varit minst sex månader 
max tre år i tjänst och som ges tillsam-
mans med Skara stift, Luleå stift och 
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. 
 

3. Församlingsbesök genom Alla papper på 
plats där kyrkoherden får stöd till att få 

fungerande strukturer, ordningar och for-
malia för pastoratet/församlingen. 

2017 har också haft ett särskilt fokus på att 
stödja de församlingar och pastorat som är in-
volverade i indelningsändringar. De som är på 
väg in i att bli ett nybildat pastorat har exem-
pelvis fått upptaktsdygn för indelningsstyrelser 
och de pastorat som nyss bildats har fått pro-
cesstöd för ledningsgruppsutveckling. 

Under hösten 2017 har KOLL-piloter utbildats 
för att under 2018 stödja de nyvalda kyrkorå-
den genom KOLL-konceptet. 

Den behörighetsgivande kyrkoherdeutbild-
ningen är fortsatt attraktiv bland stiftets kom-
ministrar, vilket gläder.   

Rekrytering 

Under året har en antagningskonferens hållits 
där 12 kandidater antogs, 7 prästkandidater 
och 5 diakonkandidater. Praktikplatser har 
ordnats till både aspiranter och antagna kandi-
dater, både till sommarpraktik och PG (prak-
tikveckor inom ramen för pastoralgrundkurs 
på utbildningsinstitutet) samt VFU verksam-
hetsförlagd utbildning). Handledarutbildning i 
samarbete med Västerås stift har förberetts in-
för 2018. Fyra dagar ”Mötesplats Stift och 
Student” har genomförts.  

En dag kring församlingen som rekryterande 
miljö förbereddes och församlingar bjöds in. 
Dagen genomfördes ej på grund av för få in-
tresserade församlingar. 

Församlingsinstruktionsarbete 

Under år 2017 har totalt elva församlingsin-
struktioner utfärdats av domkapitlet i Uppsala 
stift. En vägledning för FIN-arbetet antogs av 
domkapitlet i december månad 2017.  FIN-in-
ternat hölls på stiftsgården Undersvik i april 
månad 2017 med endast ett fåtal församlingar. 
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Tendensen de senaste två åren har varit ett vi-
kande deltagarantal i det processtöd som 
stiftskansliet har erbjudit.  

På grund av att många församlingar har bildat 
eller står i begrepp att bilda nya pastorat 1 ja-
nuari 2018 och bli större enheter, beslutades 
att rikta insatser lokalt till de församlingar och 
pastorat som önskar stöd i FIN-arbetet. De 
pastorat som bildades 2017 samt 2018, sam-
manlagt 7 stycken, har under hösten 2017  

 

 

 

kontaktats och erbjudits stöd och ett gemen-
samt planeringsarbete har inletts med ett fler-
tal av dem.  

En kartläggning visar att ungefär hälften av 
alla församlingar/pastorat i stiftet har försam-
lingsinstruktioner som är äldre än från 2014 
då beslut fattades av Kyrkomötet att revide-
ring ska ske vart fjärde år. Arbetet fortsätter 
därför med att ta kontakt och ge stöd till de 
församlingar/pastorat som har äldre försam-
lingsinstruktioner som ska revideras. 

 
 
 
 
 

Budget HT4 – Ge pastoralstrategiskt ledarstöd: 7 328 242 kr 
  
Utfall: 7 229 870 kr 
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PASTORALSTRATEGISKT ARBETE, HT5 

Budgetskrivelse 2017 

Pastoralstrategi är att vara lyhörd för det som 
händer i kyrka och samhälle, att samspela med 
olika aktörer och hitta strategier för att vara 
kyrka här och nu. 

Församlingar och stift möts i arbetet med visi-
tationer och församlingsinstruktioner vilka lig-
ger till grund för det pastoralstrategiska arbe-
tet. Genom samspel med församlingar och 
pastorat ska stiftsorganisationen bidra till ut-
veckling av det pastoralstrategiska arbetet. Ar-
betet bedrivs inom åtta delprocesser. 

 Diakonalt utvecklingsarbete, vars aktivite-
ter syftar till att, i samspel med försam-
lingar, öka kompetens och förståelse av di-
akoni och diakonalt arbete. Att i lyhördhet 
för församlingarnas kontextuella behov 
främja arbetet med diakonala frågor. Uti-
från stiftets värdegrund arbeta fram lång-
siktiga strategier för stiftets främjandein-
satser. 
 

 Dop, konfirmation, vars aktiviteter syftar 
till att stödja församlingarna att arbeta 
strategiskt och att ta fram strategiska pla-
ner för dopinbjudan, dopuppföljning och 
konfirmandundervisning. 
 

 Församlingens arbete på andra språk, vars 
aktiviteter syftar till Sverigefinskt och 
Dövkyrkans arbete synliggörs och utveck-
las i stiftets församlingar. 
 

 Internationellt arbete, vars aktiviteter syf-
tar till, att med utgångspunkt i de riktlinjer 
som är fastställda i instruktionen för Inter-
nationella Kommittén, stödja det internat-
ionella arbetet i stiftet, stärka stifts och 
vänförsamlingsrelationer genom kunskaps 
och erfarenhetsutbyte, främja församling-
arnas internationella utvecklingsarbete och 
det nationella insamlingsarbetet. 
 

 Nätverksdialog Kyrka-Samhälle, vars akti-
viteter syftar till erfarenhetsutbyte och ut-
veckling inom respektive område som i 

denna huvudprocess berör kyrko och 
samhällsfrågor. 
 

 Läger Stiftsgården Undersvik, vars aktivi-
teter ska verka för ökad mångfald och ge-
nom samverkan stödja församlingarnas ar-
bete och stärka ideella insatser vid stifts-
gården i Undersvik. 
 

 Unga ledare, vars aktiviteter ska ge stöd 
till unga att vara ledare i församlingen, lik-
som för församlingar att kunna ge plats 
för unga att vara ledare.  
 

 Utveckla ideellt engagemang, vars aktivi-
teter ska ge stöd och utbildning till an-
ställda i att utveckla ideellt engagemang i 
församlingen samt att frågan om idealitet 
lyfts i många sammanhang.  

Verksamhet 2017 

Diakonalt utvecklingsarbete 

Främjandet av det församlingsdiakonala arbe-
tet har skett i form av fortbildning, kontakter 
med församlingar och enskilda medarbetare 
samt i samspel med nationell nivå och andra 
för diakonin närliggande aktörer. Fortbild-
ningen har varit behovsorienterad och genom-
förts med god tillslutning. Ett nätverk för fa-
miljecentraler har lagts ner och ersatts av en 
allmän inbjudan till dem som arbetar diako-
nalt familjerelaterat. I relation till familjeråd-
givningarna har ansvariga på församlings-, 
stifts- och nationell nivå arbetat fram ett kon-
cept för samspel. Ett antal församlingar har 
besökts under året.  

Underskottet på diakoner är tydligt och märks 
i ökat antal diakoniassistenttjänster. Behovet 
av ett konsultativt arbetssätt ökar. Stiftet har 
bistått församlingar med internetbaserade om-
världsinventeringar för att få grepp om aktu-
ella omvärlds- och samtidsfrågor. I relation till 
Svenska kyrkans överenskommelse med Ar-
betsförmedlingen har stiftet gett bidrag till lo-
kala överenskommelser. Satsningen inom om-
rådet social ekonomi har varit begränsat på 
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grund av resursbrist. Inom det diakonala arbe-
tet ingår uppdraget att stödja församlingars ar-
bete med migration och integration.  

Under året har stiftet anställt tre coacher på 25 
procent vardera för att vara kontaktpersoner i 
församlingarnas arbete med detta.  

Stiftet har ingått ett avtal med Rådgivningsby-
rån för asylsökande för utbildnings- och råd-
givningsinsatser gällande asylrättsfrågor. En 
administratör har anställts på halvtid för att 
planera och kordinera utbildningar. Uppsala 
stift har under året varit huvudman för två 
stiftsövergripande projekt: ”Rötter och Fötter” 
och ”Hur får vi dem att stanna” och särskilda 
rapporter från de projekten finns att tillgå. Det 
finns också ett ekumeniskt nätverk som träf-
fats kring frågan om de s.k. papperslösa. Det 
finns stora behov inom det diakonala arbetet 
och resurserna är knappa.  

Dop, konfirmation 

Stiftsstyrelsen har identifierat dopet som ett av 
flera viktiga verksamhetsområden. Biskopsbre-
vet Leva i dopet inleds med att kyrkans upp-
drag, egentligen varje döpt människas upp-
drag, är att erbjudandet om dop nås alla män-
niskor och att det behöver aktualiseras och 
hållas levande. Stöd till att visa på vägen till 
dop, erbjuda dop, reflektera kring vad dop är 
och vad det är att leva i dopet behöver ges och 
utvecklas. Tidigare dopprojekt visar att det be-
höver vara ett strategiskt linjearbete som pågår 
över tid och återkommer utifrån olika infalls-
vinklar. 

Stiftet har under flera år genomfört dopprojekt 
som haft stor betydelse och god genomslags-
kraft för de församlingar som varit med i de 
projekten. En uppföljning av det stora pro-
jektet visar på strukturella behov som kan för-
stärka församlingsbors vilja att bli döpt och 
döpa sina barn. Ett sådant instrument är kom-
munikationen av dopet och system för att 
boka dop på tider då församlingsexpeditionen 
inte är öppen, kvällar och helger.   

I september genomfördes ett stiftsövergripande 
möte om dopsatsningar i de olika stiften där 

erfarenheter delades. Fler sådana möten kom-
mer att hållas framöver för utbyte och samver-
kan. 

Mottagande av ny kyrkohandbok kommer 
också ha betydelse för reflektionen omkring 
dopet och för dopgudstjänstens betydelse och 
utveckling.  

Stiftet har deltagit i den nationella nivåns stora 
kommunikationsprojekt Krafttag konfirmat-
ion som nu är avslutat. Ett resultat av det är 
att innehålls- och strukturfrågor behöver ses 
över och arbetas vidare med utifrån försam-
lingarnas olika förutsättningar. 

Enligt Kyrkoordningen har barn en särställ-
ning i Svenska kyrkan. Det förutsätter ett ge-
nomtänkt strategiskt arbete. En utredning för 
stöd i det arbetet genomfördes 2016 och följs 
nu upp inför kommande insatser. Där fram-
kommer det tydligt att barn- och ungdoms-
verksamheten är ett arbetsområde som ses som 
viktigt men utförs vid sidan om och har låg 
status. Medarbetarna nämner att de själva sak-
nar bemyndigande, verktyg och kunskap till 
att tala tro i Svenska kyrkans kontext. Det be-
höver stärkas och lyftas fram. Vi bygger fram-
tidens församlingar här och nu, där de som 
finns kvar och kommer tillbaka till försam-
lingen ofta är de som funnits med i ett kvalita-
tivt och bra barn- och ungdomsarbete. Det är 
också i den gruppen vi rekryterar till tjänst i 
församling. Det handlar om kyrkans identitet 
och varande som församling med hållbar ge-
menskap där tro och liv kan växa och där alla 
har samma värde, är lika värdefulla.  Därför 
behöver vi fortsätta se detta arbete som ett 
viktigt främjandeområde inom ett program för 
lärande och undervisning.  

Ett led i det är stiftets satsning på Vägen, 
Vandringen och Växten, samt Barnledarutbild-
ningen. Tala tro-projektet har också betydelse 
för detta och behöver hitta former och sätt att 
leva och utvecklas vidare. 

Konfirmandläger 

Under 2017 genomfördes två konfirmandläger 
á 4 veckor på stiftsgården i Undersvik. Under 
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påsken kom även äldre ungdomar för att delta 
i ett läger samtidigt som konfirmanderna.  

Konfirmandlägren och den verksamhet som 
följer av dem, till exempel Påskläger och 
Nytta- och nöjeläger, är grunden till den re-
kryterande miljö som stiftsgården i Undersvik 
vill vara. På lägren ges tillfälle till fortbildning 
för församlings-/stiftsanställda och små för-
samlingar och pastorat får hjälp att fullgöra 
sitt uppdrag att dels erbjuda konfirmation i 
olika former till församlingarnas ungdomar, 
dels erbjuda ett sammanhang att få växa i tro 
för äldre ungdomar och unga vuxna. 

För de ungdomar som står i kö men har ett år 
kvar innan de ska konfirmera sig hölls ett för-
läger under samma tid som det andra konfir-
mandlägret. Där fick deltagarna känna på vad 
det är att leva lägerliv och lite vad konfirmat-
ion är för något.  

Församlingens arbete på andra språk 

Stiftet fortsätter att samverka med de övriga 
stiften kring teckenspråksskriften ”Händer i 
kyrkan” om teckenspråkigt arbete i Svenska 
kyrkan. Samarbetet med Strömbäcks tecken-
språksutbildning i att utbilda och fortbilda an-
ställda församlingsmedarbetare i teckenspråk 
fortsätter och utvecklas. En förstudie gällande 
Teckenspråksarbete i Uppsala stift har slut-
förts och ett genomförandeprojekt är på gång 
att utformas. I fördjupningsmaterialet till 
Svenska kyrkans arbete på andra språk än 
svenska, finns mål för arbetet på andra språk. 
Där nämns bland annat målet att stiftet inar-
betar ett flerspråkighets- och mångfaldsper-
spektiv i arbetet med främjande och tillsyn. De 
målen som finns i materialet behöver stiftets 
enhet för främjande och tillsyn arbeta vidare 
med.  

Internationellt arbete 

Inom ramen för präst- och diakonmötet invite-
rades två diakoner, Ms Nelia Dube och Mr 
Abdinus Ntseya, från Evangeliska Lutherska 
kyrkan i Zimbabwe, ELCZ, till att vara med 
på mötet och hålla två seminarier. Det genom-
fördes med gott resultat. Efter mötet fortsatte 
de två diakonerna sin resa till norra delen av 

stiftet för församlingsbesök och för egen för-
djupad fortbildning i församlingars flykting- 
och migrationsarbete. 

Stiftet har under tre år, varav 2017 var det 
sista året, deltagit i den nationella nivåns pilot-
projekt: Vuxen volontär i den världsvida kyr-
kan. Uppsala och Luleå stift deltog i den mot-
tagande delen av projektet som innebar att ta 
emot två medarbetare från ELCZ till att prak-
tisera i församlingsarbetet under tre månader. 
Det har resulterat i förståelsen av att tre måna-
der är för lång tid att vara borta från ordinarie 
tjänst och familj och att det blir för stora på-
frestningar för mottagande församling. Därför 
valde ansvarig under 2017 att korta ner tiden 
och koppla mottagandet till en insats med te-
matik och en efterfrågad fortbildning.  

Stiftet fick till en början tre sökande till Sida-
praktikantprogrammet varav en var för ung 
och två till slut hoppade av till förmån för 
Stockholms stift där de också hade sökt. Stiftet 
stod därför helt utan sökanden. ELCZ medde-
lade att Masvingo Parish skulle vara motta-
gande församling. Det är samma församling 
som Björklinge, Skuttunge, Viksta försam-
lingar har som vänförsamling, varför kontakt 
med kyrkoherde Mats Thurfjell togs med frå-
gan om de hade någon de ville sända som Sida 
praktikant. På samma gång kom frågan från 
Göteborgs stift om vi ville sända en av deras 
överkvalificerade sökande till programmet 
Ung i den världsvida kyrkan som praktikant. 
Det medförde att Christine Aveholt Franzén, 
Björklinge, och Malin Rundstedt, Göteborg, 
blev de två som stiftet sände ut som sidaprak-
tikanter. Förberedelsetiden blev därför ovan-
ligt kort, både för dem och för deras handle-
dare Rev. Shumba. 

Själva praktiken föll väl ut men landade i en 
osäker tillvaro som inkluderade svårigheter att 
få tillgång till US dollar, ökad politisk oro och 
ett militärt övertagande av makten i landet. 
Det medförde att praktikanterna tillfälligt för-
des ut ur landet till Sydafrika. Det är aldrig 
lätt att komma till ett främmande land med 
annorlunda kultur och synsätt, men årets pro-
gram har drabbats särskilt av detta. Program-
met har därför belastats med extra kostnader 
utöver budgetram. 
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Under året har internationella kommittén haft 
sina möten enligt plan. Stiftets två ideella råd, 
Rådet för Internationell Mission och Diakoni 
(RIMDIUS) och rådet för Svenska kyrkan i ut-
landet har haft sina möten och fullgjort sitt 
uppdrag som inspiratörer och samordnare av 
årets insamlingskampanjer. Kommittén och rå-
det har utöver detta deltagit i den internation-
ella festen, Världens fest, i Västerås. Där fanns 
även Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift 
med som deltagare.  

Stiftets avtal med sitt vänstift Llandaff i Wales 
och de båda vänkyrkorna ELCZ i Zimbabwe 
och Evangeliska- augsburgska kyrkan i Polen 
fortgår. Avtalet med ELCZ uppmärksamma-
des och skrevs under på nytt med anledning av 
biskop Shavas pension och vigning av ny bis-
kop, Bishop Rt. Rev K. Sibanda, i Central Dio-
cese. En delegation från stiftet bestående av 
biskop Ragnar Persenius, stiftsdirektor Solveig 
Ininbergs och stiftsstyrelsens andre vice ordfö-
rande Anna-Lena Arousell Berglund närva-
rade. 

Stiftets anslag till ELCZ’s Medical Fund uti-
från en procent av verksamhetsbudgeten är av-
görande för att kunna tillsätta och ha kvar 
kvalificerade läkare vid de fyra missionssjuk-
husen, Mnene, Manama, Musume och Ma-
sase.  

Ideellt engagemang 

Uppsala stift har under året samverkat med ar-
betslag i församlingar, ledare och samordnare 
för ideella medarbetare. Syftet är att öka för-
ståelsen och medvetenheten om ett ideellt med-
arbetarskap, att det bemyndigar till ansvar och 

deltagande i församlingens uppdrag, allt efter 
förmåga och möjlighet. Exempel på ideellt en-
gagemang är unga ledare som är en växande 
skara som är med i arbetet bland barn och 
unga. Ideella medarbetare finns också i för-
samlingens diakonala verksamhet, inte minst i 
besöksverksamhet samt i flykting- och migrat-
ionsarbetet. 

I det internationella arbetet, i insamlingskam-
panjer och vänförsamlingsutbyten finns enga-
gerade som ser och vill stärka församlingen 
som en del av den världsvida kyrkan. I vakt-
mästarnas arbete och församlingsvärdinnornas 
serveringsverksamhet är dörren öppen för ide-
ella insatser. I kör- och musikverksamhet, i 
gudstjänsten och kyrkorummet finns olika sätt 
för ideella att göra insatser. Det är ett omfat-
tande arbete av största vikt och för stiftet att 
fortstätta främja och utveckla.  

Stiftet är en av huvudmännen i Ideellt forum 
och har som sådan deltagit i huvudmannamö-
tet och varit representerade på styrelsemötena 
under året. Stiftet samverkar i forumet kring 
utbildningskonceptet Att Leda Ideella, ALI, 
och Arbetslags Utbildning, ALU, för att främja 
satsning på och utveckling av idealitet i för-
samlingarna. Stiftet har också ett eget utbild-
ningskoncept, Vägval, utifrån församlingens 
grundläggande Uppgift. Den utbildningen rik-
tar sig till unga ledare och utförs i samarbete 
med Svenska kyrkans unga.  

Under året har fyra utbildningar genomförts: 
Vägval Volontär Gudstjänst, Vägval Volontär 
Diakoni, Vägval Musiker och Vägval Ledar-
skap. Hela Vägvalskonceptet kommer att ut-
värderas och följas upp under 2018. 

 

 

 

Budget HT5 – Pastoralstrategiskt arbete: 5 732 518 kr 
  
Utfall: 4 991 319 kr 
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FRÄMJA UTÖKAD SAMVERKAN, HT6  

Budgetskrivelse 2017 

Stöd för ökad samverkan mellan pastorat och 
församlingar främjar effektivare resursanvänd-
ning och frigör resurser i syfte att församling-
arna ska vara fortsatt livskraftiga och kunna 
fokusera arbetet med den grundläggande upp-
giften. Arbetet sker i fyra delprocesser för sam-
verkan: 

 Lämplig indelning, vars aktiviteter syftar 
till att ge pastorat och församlingar möjlig-
het till effektivare resursanvändning ge-
nom strukturell samverkan i pastorat. Stif-
tet bidrar på så sätt till en lämplig och 
långsiktigt hållbar strukturell indelning ur 
pastoralt, ekonomiskt, organisatoriskt och 
demokratiskt perspektiv. 
 

 2017 fokuserar stiftet på ledningsstöd till 
de nybildade pastoraten och till de försam-
lingar som bildar nya pastorat 2018. Stif-
tet fortsätter också samtal om lämpliga 
pastoratsbildningar med övriga försam-
lingar och pastorat som är föremål för in-
delningsutredningar enligt stiftsstyrelsens 
beslut.  
 

 Kommunikation, vars aktiviteter syftar till 
att ge pastorat och församlingar möjlighet 
att använda gemensamma nationella resur-
ser för information och kommunikation 
och effektivt använda befintliga verktyg 
för att kommunicera tro och liv på ett 
samordnat och tydligt sätt. 
 

 System, vars aktiviteter syftar till att ge 
pastorat och församlingar tekniska förut-
sättningar att samverka inom administrat-
ion, gemensam IT-plattform (GIP), tele-
foni, arkiv/diarium och fastighetsfrågor.  

Servicebyrån i Uppsala stifts uppgift är att 
vara en redovisningsbyrå som ger relevant stöd 
till församlingar/pastorat i frågor gällande 
ekonomi och lön. I servicebyrån ingår även 
den personal som handhar stiftskansliets löner 
och ekonomi. 

Verksamhet 2017 

Indelning och ledningsstöd 

Fokus i indelningsarbetet har under året legat 
på olika former av ledningsstöd. Dels har led-
ningsgruppsstöd getts till de nytillträdda led-
ningsgrupperna i Ljusnans pastorat och Rosla-
gens norra pastorat som bildades 1 januari 
2017. Dels har olika former av stöd i föränd-
ringsledning getts de församlingar och pastorat 
som under 2017 skulle ställa om och förbe-
reda sig inför ikraftträdande av de nya pasto-
raten 2018.  

I april deltog exempelvis 65 personer, an-
ställda och förtroendevalda, i en inspirations- 
och kunskapsdag på Stiftets Hus med presen-
tationer och stationer kring olika sakområden 
som de blivande pastoraten behöver hantera 
och utveckla. Det handlade om ekonomi/ge-
mensamma administrativa system, arbetsgivar-
skap/arbetsrätt/arbetsmiljö, fastigheter/bygg-
nader, kommunikation, arkiv/diarium, sam-
spel kyrkoråd-församlingsråd, ledningsstöd 
och församlingsinstruktioner.  

Några församlingar och pastorat fick särskilt 
stöd i ekonomi/juridik i samband med del-
ningar av enheter och andra fick kommunikat-
ionsstöd under förändringsarbetet samt inför 
lanseringen av de nya pastoraten. 1 januari 
2018 trädde följande fem nya pastorat i kraft: 
Dellenbygdens pastorat, Gästrikekustens pas-
torat, Valbo-Hedesunda pastorat, Roslagens 
västra pastorat och Roslagens östra pastorat.  

Parallellt med detta har fortsatta samtal förts 
med ett 15-tal församlingar och pastorat om 
möjlig samverkan och lämpliga pastoratsbild-
ningar. I ett fall har en extern konsult ställts 
till förfogande som samtalsledare i första hand 
för att bidra till att de berörda enheterna ska 
öka tilliten till varandra och utveckla goda 
samtals- och samverkansformer. 	

I slutet av 2016 inleddes ett gemensamt arbete 
tillsammans med Luleå och Härnösands stift 
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för att ta fram en digital handbok för indel-
ningsarbetet, som stöd till församlingar och 
pastorat under omställningsåret. Detta arbete 
fortsatte under de första månaderna av 2017 
och handboken finns nu tillgänglig på webben. 
Den består av såväl information kring vad 
man behöver göra inom olika sakområden och 
checklistor med vilka man kan stämma av vad 
som gjorts eller utveckla till konkreta hand-
lingsplaner.   

Under året har stiftskansliets strukturgrupp 
gjort en genomlysning av det indelningsarbete 
som genomförts och utvecklats under mandat-
perioden 2014-2017. Samtliga indelningspro-
cesser har gåtts igenom och framgångskritiska 
faktorer har identifierats i syfte att dra slutsat-
ser, lära av det som gjorts och komma fram till 
alternativa handlingsvägar framåt. Ett av re-
sultaten av denna genomlysning är en utveck-
lad processplan för Uppsala stifts indelningsar-
bete.  

Underlag för beslut om indelningsutredningar 
under den kommande mandatperioden 2018-
2021 utarbetades och lämnades till stiftsstyrel-
sen för beslut i oktober.  

I samarbete med forskningsenheten på nation-
ell nivå, Luleå stift och Härnösands stift har 
samtal inletts i syfte att under 2018 utvärdera 
indelningsändringar i de tre berörda stiften.  

Kommunikation 

Flertalet insatser i strategiskt kommunikat-
ionsstöd till indelningsstyrelse och kyrkoher-
dar i förändringsarbetet vid bildandet av nya 
pastorat genomfördes.  

En utbildningsdag med rubriken ”Läge för för-
ändring, när ledarskap och kommunikation 
ställs på sin spets” erbjöds också kyrkoherdar 
och kommunikatörer som står i förändring. 
Två workshops med arbetslag i församling an-
ordnades för att komma igång med intranätet 
som ett verktyg för den interna kommunikat-
ionen. Nätverket för kommunikationsarbete i 
Uppsala stift, som samordnas av stiftskommu-
nikatörerna, samlades vid tre tillfällen under 
året med cirka 20 deltagare per tillfälle för att 

arbeta med ”storytelling”, att dela goda berät-
telser, tidningsproduktion, kommunikations-
planering och kommunikationsprocess för nya 
medlemmar. 

Två workshops med arbetslag i församling för 
att komma igång med intranätet som ett verk-
tyg för den interna kommunikationen. 

Gemensamma system och administrativ 
samverkan 

Det övergripande målet med administrativ 
samverkan inom Svenska kyrkan är att kyr-
kans huvuduppdrag ska få högsta prioritet. 
Det finns flera samverkansområden såsom ge-
mensam IT-plattform (GIP), gemensam admi-
nistrativ samverkan (GAS), gemensam tele-
foniplattform (GTP) samt gemensamt inköp. 
Under hösten tillsattes en övergripande pro-
jektledare för att samordna stiftets insatser 
inom dessa områden. 

Gemensam IT-plattform (GIP) 

Genom att fler enheter använder samma IT-sy-
stem, arbetssätt, programvaror och strukturer 
för drift, underhåll, säkerhet och utveckling 
frigör det resurser som kan används för andra 
ändamål. Totalt under året anslöts 12 ekono-
miska enheter (pastorat eller församlingar) 
inom Uppsala stift till den gemensamma IT-
plattformen, vilket innebär att vid årets slut 
var 41 ekonomiska enheter av totalt 61 an-
slutna. 

Gemensam administrativ samverkan 
(GAS) 

Syftet med gemensamma system för ekonomi 
och lön är att få en enhetlig hantering inom 
Svenska kyrkan, vilket innebär mindre sårbar-
het då det blir möjlighet att dela resurser. För 
de enheter som väljer att använda sig av Ser-
vicebyråns tjänster, frigörs utrymme för att 
istället använda pastoratets/församlingens re-
surser till den grundläggande uppgiften.  

Vid årsskiftet var ca 20 procent av stiftets en-
heter anslutna till GAS. 
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Gemensam telefoni plattform (GTP) och 
växelservice 

Samordning av telefonin i Svenska kyrkan ger 
viktiga fördelar såsom ökad tillgänglighet och 
minskade kostnader. Telefonilösningen i den 
gemensamma telefoniplattformen stödjer för-
samlingarnas grundläggande uppgift genom 
färdigförhandlade fördelaktiga avtal och möj-
lighet till avlastning genom växelservice. Un-
der året anslöts ett pastorat till telefoniplatt-
formen och ett annat pastorat skrev avtal om 
att använda växelservicetjänsten. 

Gemensamt inköp 

Under 2017 har Uppsala stift sett över in-
gångna avtal för att säkerställa att endast be-
hålla de avtal som är relevanta för verksam-
heten. De centralt förhandlade ramavtalen an-
vänds i första hand vid inköp av varor och 
tjänster. 

Servicebyrån 

Den externa delen har under året utfört eko-
nomi- och lönetjänster till tio församlingar 
inom ramen för GAS.  Ett givande samarbete 
med närliggande stift har fortsatt och utökats 
under året. Servicebyrån har bland annat ut-
fört den så kallade införandeprocessen och le-
vererat ekonomitjänster till församlingar i 
andra stift samt genomfört utbildningar inom 
ramen för GAS. 

Servicebyråns interna verksamhet har innefat-
tat ekonomi- och lönehantering för stifts-
kansliet. 

Allt ekonomi- och lönearbete är nu samlat 
inom samma team vilket stärker det kollegiala 
samarbetet och höjer kompetensen i både den 
externa och interna verksamheten.  

Totalt har elva personer arbetat i teamet.  

 

 

Budget HT6 – Främja utökad samverkan: 5 473 349 kr 
  
Utfall: 7 012 931 kr 
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STÖDFUNKTIONER, HT2  

Budgetskrivelse 2017 

Inom huvudtitel 2 ryms stöd i form av IT, 
kommunikation, HR, administrativt stöd med 
diarium och arkiv, kontorsservice med vakt-
mästeri, kök, städ, reception samt växel med 
svarsservice för stiftskansliet och de försam-
lingar som valt att ingå. 

Verksamhet 2017 

Teamet fick ny tillförordnad chef från decem-
ber 2016 och fokus för teamet under året var 
att arbeta med att förtydliga serviceutbud, ta 
in nya behov från organisationen samt slutföra 
processer och rutiner för att på så sätt minska 
sårbarheten. Från årsskiftet flyttade ekonomi 
och löneadministration från stödfunktionen 
till Servicebyrån och IT-ansvaret flyttade från 
team Främjande och Tillsyn till Stödfunkt-
ionen med fokus på att implementera GIP till 
församlingar/pastorat inom Uppsala stift.  

Stiftets hus hade under en längre period varit 
för litet för organisationen så ett gediget arbete 
att skapa principer, finna nya funktionella ar-
betsytor och flytta personal genomfördes un-
der året. Nya lokaler togs fram för bland an-
nat Stiftshistoriska sällskapet, postfack flytta-
des till ett centralt område och repro-lokal 
flyttades för att bättre nyttja ytor som tidigare 
varit minimalt använda.  

Kommunikation 

Under året genomfördes stora insatser från 
kommunikationsfunktionen till stöd för tre 
större projekt; Teologifestivalen med bland an-
nat marknadsföring och informationsmaterial, 
film, foto, media, webb, sociala medier. Kyr-
kovalet i form av kommunikationsplanering, 
kampanjverkstäder på tre olika platser i stiftet 
samt webbstöd samt Präst- och diakonmötet  

 

där funktionen bidrog med stöd i mötesbyrå, 
kommunikationsplanering och dokumentat-
ion. 
 
Kommunikationsstöd har genomförts löpande 
under året till bland annat stiftsgårdarna, team 
Egendom, konfirmationsarbetet, Kontrakts-
nära Lokalt Lärande (KOLL), Dataskyddsför-
ordningen General Data Protection Regulation 
(GDPR), migration, förvaltningstillsyn, kultur-
arv och byggnader, internationellt arbete mm.  

Arbetet med att stärka kommunikationskom-
petensen för stiftsorganisationen fortsatte med 
grundläggande kommunikationsutbildningar, 
kunskapspass inom olika områden, kommuni-
kationsverkstäder och workshops.  

Stiftsorganisationens intranät Internt, vars 
syfte är att vara ett arbetsverktyg för personal 
inom stiftsorganisationen, fick ny struktur och 
upplägg för att bli en mer användarorienterad 
servicewebb. En översyn av struktur och inne-
håll för Uppsala stifts intranät påbörjades. 

Media  

Pressmeddelanden har kontinuerligt skickats 
för att informera om stiftets aktiviteter för att 
få större genomslag och stötta församlingarna 
vid tillfällen där media har ett intresse. I sam-
band med lokala händelser som har lett till, el-
ler kunnat leda till, uppmärksamhet i media 
har kyrkoherdar, informatörer och kyrkoråds-
ordförande kontaktats med erbjudande om 
stöd.  

Under året har två samlingar arrangerats i syf-
tet att rusta församlingsmedarbetare inför mö-
tet med media, under våren med stiftets diako-
ner och under hösten med pastorsadjunkterna. 
Vid de tillfällena har även sociala media disku-
terats, hur de kan användas och vad man ska 
undvika.  
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Projekt 

Stödfunktionen ger administrativt stöd till 
olika delar inom stiftsorganisationen såsom 
schemaläggning av jourhavande präst och 
Svenska Kyrkans Unga. Under 2017 ingick 
personal i projektgruppen för att ge administ-
rativt stöd under Kyrkovalet. 

Reception och växel 

Under 2017 levererades växeltjänst för Upp-
sala pastorat, Gävle pastorat, Bollnäs, Håbo, 
Ockelbo och stiftsorganisation, cirka 750 an-
knytningar. 

 

 

Budget HT2 – Stödfunktion: 14 523 415 kr 
  
Utfall: 14 830 991 kr  

   

   

   



22 (60) 

 

STIFTSGÅRDAR, HT8 

Budgetskrivelse 2017 

Huvudtitel 8 består av stiftsgårdarna Breida-
gård och Undersvik, erbjudande och tillhanda-
hållande av kost, logi, konferensutrymme och 
miljö för verksamhet som bedrivs av stift och 
församlingar i Uppsala stift. Ett arbete sker 
med marknadsföring till församlingar och 
andra aktörer inom den idéburna sektorn. 

Verksamhet 2017 

Stiftsgården i Undersvik 

Stiftsgården i Undersvik tog under året emot 4 
681 gäster varav 3 292 (70 %) barn och ung-
domar. Av de 10 905 gästnätter som generera-
des var 80 procent barn och ungdomar. Går-
den tar främst emot barn- & ungdomsgrupper 
från Uppsala stift men även Härnösands, 
Visby och Stockholms stift är trogna besökare.  
1 491 daggäster noterades för 2017.  

Arbetet med att förbättra miljön för gårdens 
gäster fortsatte, t.ex. byttes ett flertal madras-

ser ut, konferensstolarna i biskopssalen ersat-
tes med nya och området omkring kyrkbåts-
bryggan förbättrades. 
 
Till stor del förlades stiftets fortbildningar för 
anställda, förtroendevalda och ideella medar-
betare till Undersvik. Stiftsgårdarna i Uppsala 
stift erbjuder en atmosfär vilken inbjuder till 
samhörighet och ger plats för var och en. I 
Undersvik uttrycker ungdomar en känsla av 
att ”komma hem” till gården och att man i 
Undersvik får ”vara som man är”. 

Stiftsgårdens högsäsong infaller under åtta 
sommarveckor. Lägren som är arrangerade av 
Uppsala stift är till stor del möjliga att genom-
föra tack vare ideella medarbetare, främst ung-
domar och unga vuxna, som ger av sin tid och 
sitt engagemang. 

Stiftsgården Breidagård 

Breidagård erbjöd under 2017 service i form 
av kost, logi och miljö och tog under året emot 
948, i stort sett, uteslutande vuxna gäster. 724 
gästnätter genererades. 

  

 

 

Budget HT8 – Stiftsgårdar: 4 266 576 kr 
  
Utfall: 2 265 054 kr 
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PROJEKT, HT 7

Budgetskrivelse 2017 

Uppsala stift har flera viktiga projekt att ge-
nomföra och avsluta under 2017. Det är ett 
spännande år som inleds med ett avstamp för 
reformationsåret med Teologifestivalen. 

 Teologifestival: Uppsala stift genomför 
Teologifestivalen i början av februari inom 
ramen för reformationsjubiléet.  
 

 Präst- och diakonmöte: Tema för 2017 års 
präst och diakonmöte är ”Nåd och åter 
nåd”. Det äger rum i Uppsala den 2224 
augusti 2017. En vald grupp av stiftets 
präster och diakoner förbereder och är 
också värdar under mötet. Syftet för mötet 
är dagar med gemenskap, fortbildning och 
fördjupning i olika aspekter av temat.  
 

 Kyrkoval 2017: Projektet lanserades våren 
2016 och har till syfte att genomföra kyr-
kovalet i Uppsala stift på ett effektivt och 
rättssäkert sätt och tillse att stiftets val-
nämnder får det stöd de behöver för att ge-
nomföra kyrkovalet den 17 september 
2017.  
 

 Projekt Hållbar utveckling: Projektet star-
tade 2015 och avslutas i början av 2017. 
Projektet syftar till att församlingar ska 
påbörja miljödiplomering i minst tio för-
samlingar runt om i Uppsala stift.  

Verksamhet 2017 

Teologifestival 2017 Leva genom tron 

2017 års festival inledde reformationsåret 
2017 för hela Svenska kyrkan och utfördes på 
uppdrag av Kyrkostyrelsen med Kyrkokansliet 
som uppbackning och Uppsala stift som hu-
vudägare, liksom tidigare år. Temat för 2017, 
Leva genom tron (Rom 1:17), utvecklades 
inom reformationsårets ramar för Svenska 
kyrkan, fångade upp Luthers huvudtes  att re-
formation är något ständigt närvarande och 
pågående utifrån dåtid, nutid och framtid. 

Ett huvudmål var att öppna upp för unga och 
att vara ekumeniskt.  

Arbetet med festivalen utgick från en works-
hop i augusti 2015 som gav grunden till festi-
valens innehåll och program. Totalt engage-
rade festivalen 1 200 deltagare och medver-
kande, inklusive funktionärer och unga. Bar-
nens festival är ett viktigt inslag, liksom forum 
och möjligheter för unga att göra insatser och 
finnas med på olika sätt i festivalen. Fler unga 
deltog jämfört med tidigare festivaler. 

Festivalen kräver omfattande resurser, särskilt 
från stiftet. Inför en eventuell fortsättning in-
nebär det att tid behöver avsättas och annat få 
vila under arbetets gång. Särskilt administra-
tivt och ekonomiskt stöd behövs, där den 
största och mest krävande insatsen är kommu-
nikativ. 

Festivalen behöver förankras bättre i stiftets 
församlingar och i stiftets pastorala utveckl-
ingsarbete, samt i det lokala ekumeniska sam-
manhanget. Festivalen behöver ha referens-
grupper med representanter från stiftets för-
samlingar och kopplas till stiftets nätverk av 
teologer. Festivalen behöver fånga upp aktu-
ella ämnen och vara relevant och trovärdig i 
samtiden. Det behöver ges möjlighet för delta-
garna, att liksom under stora Taizémöten, till-
höra en slags hemmagrupp, en basgrupp, för 
att öka känslan av tillhörighet och samman-
hang. Festivalen behöver omfatta att fira guds-
tjänst och att vara kyrka tillsammans med 
domkyrkan som platsen för gemensamt guds-
tjänstfirande i samarbete med domkyrkoför-
samlingen. Festivalen inleds med fördel med 
tre till fyra föreläsningar för att sedan mynna 
ut i strömmar och reflekterande samtal. Festi-
valen behöver endast en kväll som är mera 
festlig, ex. lördagskvällen. Festivalen behöver 
fortsätta utvecklas i samarbete med Universi-
tetskyrkan, Sveriges kristna råd, Svenska Kyr-
kans Unga, Sensus, Svenska kyrkan på nation-
ell nivå och de stift som önskar samverka. I 
den samverkan behöver tydliga avtal skrivas 
om vad det innebär och omfattar. Festivalen 
behöver också stöd av Kyrkokansliets arbete 
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med forskning, teologisk utveckling och nya 
program för undervisning och lärande. 

Budgeten har överskridits något vilket dels 
handlar om att alla samverkande stift inte in-
kommit med sitt bidrag i tid, dels att det i bud-
geten inte fanns med den insats som stiftet för-
väntades bidra med liksom vid tidigare års fes-
tivaler. Den insatsen motsvarar drygt 300 000 
kr.  

Syftet att medverka till att Svenska kyrkan för-
knippas med innehållsfrågor, särskilt knutna 
till reformationsåret och Martin Luthers idéer, 
blev uppfyllt. Målet uppfylldes att deltagare i 
alla åldrar kan och får bidra till det teologiska 
samtalet och att teologi kan gestaltas utifrån 
olika uttryck. Teologi i funktion gestaltas i en 
trovärdig kyrka och i församlingarnas uppgift 
som utgår från en livsbejakande, befriande och 
bemyndigande teologi. 

Präst- och diakonmöte ”Nåd och åter 
nåd” 

I augusti kallade biskoparna stiftets präster 
och diakoner till möte under temat ”Nåd och 
åter nåd” i Uppsala. Präst- och diakonmöte 
äger rum vart fjärde år. Vid anmälningstidens 
slut hade 250 präster och 105 diakoner anmält 
sig. Gruppen pensionärer inkluderas i dessa 
grupper och var 57 personer. Nytt för detta 
präst- och diakonmöte var att gruppen pens-
ionärer inbjöds till ett eget seminarium.  

En beredningsgrupp bestående av tolv präster 
och diakoner, valda vid det föregående mötet, 
förberedde och var värdar under mötet till-
sammans med några handläggare från stifts-
kansliet. Utvärderingen visade på ett mycket 
positivt gensvar från deltagarna.  

På grund av att universitetet var stängt för om-
byggnad fick mötet i huvudsak ske på UKK 
(Uppsala konsert och kongress) vilket med-
förde högre kostnader än tidigare år och vad 
som var beräknat. 

 

 

Kyrkoval  17 september 2017 

Uppsala stift ansvarar för att valet genomförs 
på ett rättsäkert och professionellt sätt för att 
säkra en god demokrati i Svenska kyrkan. 
Kyrkovalsprojektet inleddes i mars 2016 och 
avslutas senast 31 december 2017. 

Att driva ett kyrkoval i ett stift är en stor upp-
gift. Den underlättas av att det finns ett tydligt 
regelverk och deadlines som är reglerade i kyr-
koordningen. Samtidigt är det en utmaning att 
parera en mycket stor och bitvis mycket ojämn 
arbetsbelastning där olika delar ibland 
krockar. Projektet involverar många lokala ak-
törer, främst i form av valnämnder, nomine-
ringsgrupper och administratörer, vilka alla 
har olika erfarenheter och förutsättningar att 
sköta sin del av valarbetet.  

Ett tiotal datasystem (varav flera var nya för i 
år) skulle användas i genomförandet av valet 
liksom ett par större förändringar i regelverket 
sedan tidigare val. Valkansliet på nationell 
nivå har bidragit med kompetent stöd genom 
hela projektet.  

De lärdomar som kan dras inför framtida kyr-
koval handlar framförallt om resurstillsättning 
och om hur man bättre förbereder sig för va-
lets alla aktiviteter och varierade arbetsbördor.  

 Bättre framförhållning kommer att ge 
stora vinster för projektet.  

 Stiftet behöver också fundera över for-
merna för stöd och styrning av pro-
jektet. 

 Vikten av noggrann rapportering, ut-
värdering och arkivering. 

Valdeltagandet i valet till stiftsfullmäktige var 
19,42 procent i kyrkovalet 2017. I kyrkovalet 
2013 var valdeltagandet till stiftsfullmäktige 
12,77 procent. Ungefär samma siffror gäller 
för valen till kyrkomötet och kyrkofullmäktige 
i stiftets enheter. Målet får därmed anses vara 
väl uppfyllt. 
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Projekt Hållbar Utveckling 2015-2017 

”Att få del av livets gåva är en källa till stän-
dig förundran.” Med dessa ord inleds biskops-
brevet om klimatet (2014) 

Biskopsbrevet mynnar ut i ett antal uppma-
ningar till församlingar, stift och nationell 
nivå: 

• Vi lever av Guds nåd och försoning är möj-
lig. Låt församlingens gudstjänst, bön, sam-
tal och sång vara klara uttryck för det hopp 
som ger kraft och engagemang för hela 
skapelsens framtid. 
 

• Studera särskilt de bibeltexter som handlar 
om vår plats och vårt ansvar för skapelsen, 
om rättvisa och rättfärdighet. Uppmuntra 
varandra till att lära er mer om klimatkrisen 
och om hur den världsvida kyrkan söker 
möta den. 
 

• Genomför gemensamma aktiviteter till stöd 
och inspiration för människor som vill ar-
beta för en hållbar och rättvis livsstil. 
 

• Använd de redskap som finns för att stödja 
församlingars klimat- och miljöarbete, ex-
empelvis möjligheten till miljödiplomering. 
 

• Sätt ambitiösa mål för energibesparing i 
Svenska kyrkans byggnader och för använd-
ning av förnybar energi. 
 

• Låt förvaltningen av kyrkans ekonomiska 
tillgångar – aktier, skog, mark – synliggöra 
hur en teologiskt reflekterad syn på skapel-
sen bidrar till att minska klimatpåverkan 
och påskyndar klimatomställningen. 
 

• Uppsala stifts roll är att främja församling-
arnas arbete och mot bakgrund mot 
ovanstående uppmaning från biskopsmötet 
beslöt stiftsstyrelsen den 11 december 2014 
att genomföra ett projekt för att stärka ar-
betet i Uppsala stift och nå en ”Hållbar eko-
logisk utveckling där tro och liv kan växa”. 

Förväntade effekter av ”Projektet för håll-
bar utveckling” 

Stiftet ska ha utvecklat ett långsiktigt strate-
giskt stöd för stiftets församlingar i arbetet 
med miljöfrågor. Arbetet ska relatera till 
Svenska Kyrkans Unga och Svenska kyrkans 
arbete med internationella relationer och det 
arbete som pågår för att stärka och utveckla 
ideellt engagemang. Församlingars ledning, an-
ställda, förtroendevalda och ideella ska ha 
stärkt sin teologiska medvetenhet och kompe-
tens och miljöarbetet ska vara förankrat i för-
samlingens ledning och styrning i minst 10 för-
samlingar. 

Miljöutbildning erbjöds för att stärka och ut-
veckla kompetens. Målet med en miljöutbild-
ning är att deltagarna, förutom att få grund-
läggande kunskaper i klimatsystemens fysik, 
även får en utbildning som skapar en förstå-
else för kyrkans speciella uppdrag nämligen att 
förmedla hopp och hjälp att se möjligheter. 
Stiftelsen Fjellstedska skolan har varit den som 
i huvudsak anlitats för genomförande av ut-
bildning av församlingarna och responsen har 
varit positiv. 

Har Uppsala stift utvecklat ett strategiskt 
stöd för församlingars arbete med mil-
jöfrågor? 

Uppsala stift har tillgång till en väl genomar-
betad grund att bygga ett fungerande miljöin-
formationsstöd på. Detta stöd består av ”Kyr-
kornas miljödiplomering för en hållbar ut-
veckling” och miljösamordnarorganisationen 
inom Svenska kyrkan, vilka besitter stor kun-
skap om hur arbetet bör bedrivas när man har 
kontakt/stöder de olika församlingarnas arbete 
med hållbarhets frågor. Dessutom finns en 
fungerande grupp av fem välkvalificerade di-
plomerare varav två är teologer.  

Har Uppsala stift utvecklat ett strategiskt 
stöd för församlingarna?  
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En sammanhållande kraft på stiftskansliet i 
form av en miljösamordnare/informatör/peda-
gog saknas, som  är väl förtrogen med Uppsala 
stifts organisation samt har en viss teologisk 
kunskap och erfarenhet av församlingsarbete. 
Arbetet behöver breddas för att inbegripa kyr-
kans unga samt internationella kommittéer. 
Ett nätverk bör bildas mellan de församlingar 
som är miljödiplomerade för att gemensamt 
utveckla och uppmuntra varandra, dela goda 
erfarenheter mm. 

I den utvärdering som genomförts av projektet 
kan man utläsa att flera har gjort kopplingen 
emellan miljödiplomering/miljöarbete med en 
teologisk grund som motivering till att arbeta 
med frågan.  

Målgruppsanpassad kommunikation 

Uppsala stift var initiativtagare till att bedriva 
ett projekt med tre pilotförsamlingar/pastorat 
med fokus att skapa dop- och välkomstproces-
ser genom ett samarbeta med en extern leve-
rantör, Streamstone. De tre pilotförsamling-
arna/pastoraten – Uppsala Pastorat (80 000 
medlemmar), Sandvikens pastorat (17 000 
medlemmar) och Bälingebygdens församling 
(5 500 medlemmar) – hade olika förutsätt-
ningar storleksmässigt och geografiskt samt 
personalmässigt vilket har inneburit att många 
lärdomar kan appliceras på flera församlingar 
och pastorat i framtiden. 

Målsättningen var bland annat att få flera 
barn döpta, visa att kyrkan bryr sig och vill 

hälsa det nyfödda barnet välkommen till värl-
den och att påminna föräldrar om dopet och 
andra relevanta verksamheter som kyrkan er-
bjuder.  

Streamstones leverans var bland annat att 
skapa specifika processer och identifiera tid-
punkter för automatiserad kommunikation till 
målgrupperna samt bidrog till att upptäcka 
möjligheter att bygga relationer till föräldrar 
och familjer. Genom analys av målgruppernas 
beteende konstaterades att tillgängligheten är 
av yttersta vikt för att föräldrar ska boka ex-
empelvis ett dop. Bokningskalendern nås via 
församlingens webbplats och är öppen dygnet 
runt. Statistik visar att 55 procent av besö-
karna är inne i kalendern utanför kontorstid 
och 85 procent av besökarna använder kalen-
dern utanför normala öppettider för bokning. 
Ett viktigt konstaterande i projektet var förstå-
elsen för att relationsbygge handlar om till-
gänglighet, inte bara på traditionella sätt som 
telefonsamtal eller öppettider på ett kansli 
utan även närvaro på webbplatser, sociala me-
dier eller via en bokningskalender. Ca 70 pro-
cent av alla bokningar av doptider genomför-
des till exempel i kalendern och inte via 
kansli/bokning. 

Andra församlingar inom Svenska kyrkan har 
visat på en höjning över 30 procent inom dop 
sedan implementationen av processarbetet och 
förhoppningen är att de församlingar/pastorat 
som ingick under piloten 2017 ska ha liknande 
positiva resultat.  

 

 

Budget HT7 – Projekt och bidrag: 14 292 189 kr 
  
Utfall: 15 124 176 kr 
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BISKOP RAGNAR PERSENIUS 
VERKSAMHET 2017  

Präst- och diakonvigningar 

Till biskopens uppdrag hör att viga präster 
och diakoner till tjänst i Svenska kyrkan. Vig-
ningar har skett i Uppsala domkyrka i januari 
och juni. Sex präster och två diakoner har 
vigts till tjänst. Vid vigningen i januari togs en 
redan vigd Anglikansk präst emot som präst i 
Svenska kyrkan. 

Visitationer 

Till biskopens uppgifter hör också att visitera 
stiftets församlingar. Visitationen är ett speci-
ellt tillfälle till utvärdering och reflektion över 
vad det är att vara kyrka i ett speciellt sam-
manhang.  Dessa visitationer sker vart 4:e år, 
varannan gång av biskop och däremellan av 
prost.  

Under året har biskop Ragnar Persenius ge-
nomfört sju visitationer i Balingsta, Gävle He-
liga Trefaldighet, Harmånger-Jättendal och 
Gnarp, Hofors, Västerlövsta och Rasbo. Ärke-
biskop Antje Jackelén visiterade Gamla Upp-
sala. På biskopens uppdrag har sju prostvisi-
tationer genomförts i  Gimo-, Bollnäs-, Torså-
ker-, Håbo-, Vattholma-, Alfta-Ovanåker- och 
Vaksala. Visitationer genomförs i en försam-
ling eller i ett pastorat där flera församlingar 
ingår. 

Olika team från stiftsorganisationen, kon-
traktsprost och kyrkobokföringsinspektör har 
förberett och analyserat statistik, verksamhets-
planer och annat material från församlingarna 
inför visitationerna.  

Kyrkoherdemottagningar 

Nya kyrkoherdar har mottagits i Roslagens 
norra, Ljusnans, Gävle, Bollnäs och Bro pasto-
rat samt i Dannemorabygdens, Norra Ha-
gunda och Tierp-Söderfors församlingar. 

Kyrkoherdesamling, ledningssamråd 

Biskoparna kallade till kyrkoherdesamling och 
biskop Ragnar Persenius till tre ledningssam-
råd med stiftets kyrkoherdar och församlings-
herdar. 

Prostmöten 

Biskoparna kallade till två prostmöten.  

Präst- och diakonmöte 

I augusti kallade biskoparna stiftets präster 
och diakoner till möte under temat ”Nåd och 
åter nåd” i Uppsala. Präst- och diakonmöte 
äger rum vart fjärde år. 
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HÄLSOBOKSLUT 2017  

Antal befattningar 

I stiftsorganisationen fanns vid årsskiftet 102 
anställda. Medelantalet anställda under året, 
räknat på heltidstjänster, är 96.84 vilket inklu-
derar tillsvidare- , visstids-, projektanställda, 
vikariat, de som har avslutat anställning samt 
timanställda.  

Nya medarbetare 

Under 2017 har 26 nya medarbetare rekryte-
rats för tillsvidare- och visstidsanställning samt 
vikariat. Sju är pastorsadjunkter.  Utöver detta 
har sex personer varit eller är fortfarande till-
fälligt anställda. Tre medarbetare har gått i 
pension.  

Lönekostnader 

Kontant bruttolön enligt kontrolluppgift för 
inkomståret 2017 är 47 442 358 kr, avrundas 
till 47 442 000, vilket är en ökning med 7,08 
procent jämfört med föregående år. Efter slut-
lig lönerevision avseende 2017 landade revis-
ionen på 2,2 procent.  

Friskvård 

Med friskvård menas att underhålla och ut-
veckla det friska hos människor, både kropp 
och själ. Uppsala stift erbjuder medarbetarna 
goda möjligheter till hälsosammare liv. Hälso-
arbetet innefattar en helhetssyn på medarbe-
tarna som avspeglas i hela verksamheten.  

Friskvårdstimmen  

Alla anställda inom stiftsorganisationen har 
rätt att ta ut en timme i veckan för friskvårds-
aktivitet. Friskvårdstimmen är tänkt att använ-
das under arbetstid som en god regelbunden 
insats för ökad hälsa. 1 601 timmar registrera-
des av medarbetare under 2017. 

Friskvårdsbidrag 

Uppsala stift ger friskvårdsbidrag med högst 2 
500 kronor per år och anställd. Erbjudandet 
gäller samtliga medarbetare. Under 2017 nytt-
jade 59 medarbetare möjligheter till frisk-
vårdsbidraget och 116 893 kr har betalats ut. 
Den summan 2016 var 89 987 kronor. 

Samverkan  

För en väl fungerande demokrati i organisat-
ionen har Uppsala stift en facklig samverkans-
grupp där representanter för arbetsgivaren och 
de fackliga organisationerna träffas regelbun-
det. Under 2017 har åtta samverkansmöten 
ägt rum. Arbetsmiljöfrågor har behandlats på 
dessa sammanträden då samverkansgruppen 
även utgör stiftsorganisationens skyddskom-
mitté. Arbetstagarorganisationerna har avstått 
från att teckna samverkansavtal varför inform-
ation och samråd sker i samverkansgruppen 
medan förhandling sker enligt traditionell 
Medbestämmandelagen (MBL). Stiftsdirektorn 
har regelbundet givit information om aktuella 
frågor som berör stiftsorganisationen. 
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BIDRAG TILL FÖRSAMLINGAR, PASTORAT 
OCH EXTERNA ORGANISATIONER  

Strukturbidrag för institutionella ändamål 

Stiftsstyrelsen beslutade i september 2016 om 
sammanlagt 9 363 166 kronor i bidrag till in-
stitutionella ändamål för 2017. Jämfört med 
året innan då bidraget var 9 283 240 kronor 
har beloppet justerats uppåt motsvarande 0,86 
procent. Beräkningen bygger på att schablon-
lönebeloppet justerats uppåt enligt föränd-
ringen av konsumentprisindex, KPI. 

Bollnäs pastorat 509 618 

Danmark-Funbo församling 150 687 

Enköpings pastorat 526 463 

Gävle pastorat 918 250 

Hudiksvallsbygdens 
församling 

452 061 

Kungsängen-Västra Ryds 
församling 

268 411 

Märsta pastorat 452 060 

Norrtälje-Malsta församling 706 345 

Sigtuna församling 56 508 

Uppsala pastorat 5 322 763 

Totalt 9 363 166 

 

Bidrag av särskild natur 

Kyrkostyrelsen beslutade i december 2016 om 
ytterligare medel för flykting- och integrations-
arbete. För Uppsala stift innebar det en tilldel-
ning på 2 438 000 kronor enligt nedan. För-
delningen har skett utifrån antalet flyktingar. 
(enligt tillfällig delegation enligt 
SS§144/2016). 

Alfta Ovanåkers församling 100 000 

Gävle pastorat 328 000 

Harmångers-Jättendals 
pastorat 

165 000 

Häverö-Edebo-Singö församling 195 000 

Märsta pastorat 180 000 

Norrtälje-Malsta församling 60 000 

Uppsala pastorat 320 000 

Älvkarleby-Skutskärs församling 155 000 

Bollnäs pastorat  295 000 

Ljusnans pastorat 230 000 

Roslagens Norra pastorat  140 000 

Hudiksvallsbygdens församling 270 000 

Glesbygdsbidrag har beslutats av stiftsstyrelsen 
år 2015 för åren 2015-2017.  
Tilldelning  av glesbygdsbidrag som håller på 
att fasas ut blir för 2017 enligt nedan; 
( AU § 79/2015, S Dnr 2441/001/10) 

Glesbygdsbidrag 2017 
Bergsjö 32 408 

Bjuråker-Norrbo 19 610 

Alfta-Ovanåker 7 563 

Bollnäs 24 782 

Färila 33 654 

Hållnäs-Österlövsta  21 512 

Ljusdal-Ramsjö 75 852 

Ockelbo  43 698 

Skog (Söderala) 8 203 

Totalt  267 282 

  

Under 2017 beviljades mindre bidrag från en-
ligt stiftsstyrelsens delegation 

Bidrag till Mellansels folkhögskola 10 000 kr 

Bidrag till Uppsala Emeritikrets 5 500 kr 

Bidrag till Stiftshistoriska sällskapet 5 500 kr 

  
Utdelning från de stiftelser/fonder som Upp-
sala stift förvaltar: 
  
Utdelningar från stiftelsen Kristen 
undervisning och fostran 

23 000 kr 

Utdelning från Ottil och Emil Mattons 
stiftelse 

10 000 kr 

Utdelning från Frans Tivells fond 20 000 kr 

Utdelning från Stiftelsen Frideborg 40 700 kr 

Utdelning från Samfonden för Änke-
hjälp  

22 100 kr 
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Insamlingsstiftelsen nödlidande prästers fond 
hade ingen utdelning under 2017.  
Inte heller stiftelsen Svenska föreningens för 
den franska protestantismens stipendiefond.     
         
 
Bidrag till församlingsprojekt 

Stiftsstyrelsen har på sitt februarisammanträde 
lämnat bidrag avseende genomförande av pro-
jekt ”Målgruppsanpassad kommunikation” 
till följande församlingar enligt delegationsbe-
slut. 

Bälingebygdens församling 225 000 
Sandvikens pastorat 225 000 

 

Bidrag till externa organisationer   

Stiftsstyrelsen beslutade i september 2016 om 
bidrag till externa organisationer eller försam-
lingar/pastorat under 2017. Beslutet fattades 
utifrån den av stiftsstyrelsen antagna bidrags-
policyn. (SS 2016-09-15, § 82) 

Märsta pastorat  (flygplatskonferens) 200 000 kr 

Uppsala pastorat (reformationsvecka)
  

150 000 kr 

Tierps pastorat  (processtöd) 150 000 kr 

Uppsala Stadsmission 100 000 kr 

Mia – Kvinnor i Svenska kyrkan 
i Uppsala stift 

50 000 kr 

Stiftshistoriska kommittén  100 000 kr 

Stiftelser och fonder 

Uppsala stift förvaltar följande stiftelser. Det 
bokförda egna kapitalet redovisas per 2017-
12-31: 

Fond 

Stiftelsen Frans Tivells fond 21 325 kr 
Stiftelsen för Kristen undervisning 
och fostran 

364 483 kr 

Stiftelsen Svenska föreningens för 
den Franska protestantismens 
stipendiefond 

 
218 197 kr 

Stiftelsen Uppsala stifts Samfond 
för änkehjälp 

540 318 kr
  

Stiftelsen Frideborg  855 096 kr 
Ottil och Emil Mattons stiftelse 210 392 kr 
Insamlingsstiftelsen Nödlidande 
prästers fond 

554 373 kr 

Det samlade stiftelsekapitalet 2017-12-31 om-
fattade sålunda 2 764 184 kronor.     

För varje stiftelse har en särskild årsredovis-
ning med förvaltningsberättelse upprättats. 
För närmare information om respektive stif-
telse hänvisas till dessa. 

Insamlingsstiftelsen till stöd för Evange-
lisk-lutherska kyrkan i Zimbabwe (ELCZ)  

Insamlingsstiftelsen till stöd för Evangelisk-lut-
herska kyrkan i Zimbabwe (ELCZ) verksam-
het i Zimbabwe förvaltas genom egen utsedd 
styrelse men erhåller ett aktivt stöd från Upp-
sala stift. 
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ORGANISATION OCH STYRORGAN

Organisation 

Team främjande och tillsyn  

Ansvarar för arbetet med främjande och tillsyn 
i Uppsala stift. Stiftets insatser ska känneteck-
nas av att församlingarnas behov styr men att 
stiftet också utmanar ur ett övergripande per-
spektiv. Stiftet ska prioritera församlingsbe-
sök, ha ett konsultativt förhållningssätt och 
skapa forum för erfarenhetsutbyte mellan för-
samlingar. 

Team stöd  

Ansvarar för HR, IT, kommunikation, kon-
torsservice, vaktmästeri, lokalvård, konferens-
service, administrativa uppgifter inklusive dia-
rium och arkiv, reception, växel med svarsser-
vice för stiftsorganisationen och de försam-
lingar/pastorat som valt att ingå. 

Stiftsgårdarna  

Undersvik och Breidagård ägs och drivs av 
Uppsala stift och är strategiska mötesplatser 
för att fördjupa tro, dela erfarenheter och ut-
veckla församlingens arbete. Stiftsgården i 
Undersvik har som majoritet av gårdens gäster 
ungdomar och barn. Många gästar gården i 

samband med kurser, fortbildningar och famil-
jeläger. 

Team egendom  

Ansvarar för Prästlönetillgångarna i Uppsala 
stift, det vill säga tillgångar i form av jord, 
skog och fond. Prästlönetillgångarnas verk-
samhet presenteras i separat årsredovisning. 
Under Team egendom ligger också stiftets fas-
tigheter samt det arbete som sker emot stiftets 
församlingar och pastorat som stöd kring 
byggnader med höga kulturvärden samt kyr-
koantikvarisk ersättning och kyrkobyggnads-
bidrag. De frågor som rör fastigheter som 
kommer av kyrkomötesbeslutet ”Gemensamt 
ansvar” ligger också på Team egendom. 

Staben  

Ansvarar för samordning och beredning av 
ärenden inför beslut i stiftsfullmäktige, stifts-
styrelsen med dess båda utskott: arbetsutskott 
(AU) och egendoms och fastighetsutskott 
(EFU) samt domkapitlets sammanträden. 

Servicebyrå  

Servicebyrån i Uppsala stifts uppgift är att 
vara en redovisningsbyrå som ger relevant stöd 
till församlingar/pastorat och stiftsorganisat-
ionen i frågor gällande ekonomi och lön. 
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Styrorgan 

Stiftsfullmäktige 

Stiftsfullmäktige beslutar i principiella ärenden 
och i ärenden som på annat sätt är av större 
vikt, främst mål och riktlinjer för verksam-
heten, budget, kyrkoavgift och andra viktiga 
ekonomiska frågor. Stiftsfullmäktige i Uppsala 
stift består av 67 ledamöter och 40 ersättare. 
Stiftsfullmäktige väljs genom direkta val samti-
digt som övriga kyrkliga val för en mandatpe-
riod på fyra år. Innevarande mandatperiod 
omfattar 2014–2017. 

Presidium 

• Ordförande: Mats O Karlsson (S) 
• Förste vice ordförande:  

Magnus Åkerman (BA) 
• Andre vice ordförande: Anders Eskhult (C) 
• Sekreterare: Lisa Sjöstrand 

Stiftsstyrelsen 

Stiftsstyrelsen ska främja församlingslivet i 
stiftet och verka för dess utveckling. Stiftssty-
relsen ska leda och samordna stiftets förvalt-
ning, uppmärksamt följa de frågor som kan in-
verka på stiftets ekonomiska ställning samt 
göra de framställningar som behövs till stifts-
fullmäktige, andra kyrkliga organ, statliga och 
kommunala myndigheter samt verkställa stifts-
fullmäktiges beslut. Stiftsstyrelsen handlägger 
också ärenden om kyrkliga val, den kyrkliga 
indelningen i stiftet samt strukturbidrag, kyr-
kobyggnadsbidrag och kyrkoantikvarisk er-
sättning. Stiftsstyrelsen består av 14 ledamö-
ter, varav 13 utses av stiftsfullmäktige och 14 
ersättare där domprosten är biskopens ersät-
tare och övriga 13 utses av stiftsfullmäktige. 

• Ordförande: Biskop Ragnar Persenius 
• Förste vice ordförande: Rolf Forslin (S) 
• Andre vice ordförande: AnnaLena Arousell 

Berglund (POSK) 
• Ledamöter: Inga Alm (C), Iris Denstedt  

Stigzelius (KR), Anders Hedström (MPSK), 
SvenIngvar Holmgren (BA), Stefan Jonäng 
(C), Roberth Krantz (S), Anders Markewall 
(S), Eva Noreborg (POSK), Margareta  

Pedersen Ekström (BA), Kerstin Ramdén 
(S), Gunilla Styf (S). 

• Ersättare: Domprost Annica Anderbrant, 
Britt Louise Agrell (FiSK), Kerstin Bodell 
(C), Agneta Brendt (S), Kristina Drotz (S), 
Eivor Englund (S) Agneta Hedlundh 
(POSK), Lena Hultin (BA), Marie  
Johansson (BA), Jonas Lindberg (POSK), 
Lennart Persson (C), Magdalena 
Silfverstjerna (ÖKA), Bengt Wahlberg (C), 
Angelica Örneholm (S) 

• Sekreterare: Mats Lagergren 

Stiftsstyrelsens arbetsutskott (SSAU) 

• Ordförande: biskop Ragnar Persenius 
• Vice ordförande: Rolf Forslin (S) 
• Ledamöter: Inga Alm (C), AnnaLena 

Arousell Berglund (POSK), SvenIngvar 
Holmgren (BA), Gunilla Styf (S) 

• Ersättare: Margareta Pedersen Ekström 
(BA), Agneta Hedlundh (POSK), Stefan 
Jonäng (C), Anders Markewall (S),  
Eva Noreborg (POSK), Kerstin Ramdén (S) 

• Sekreterare: Mats Lagergren 

Stiftsstyrelsens egendoms- och fastig-
hetsutskott (EFU)  

Egendoms och fastighetsutskottet ansvarar 
för beredningen av ärenden till stiftsstyrelsen 
inom sitt ansvarsområde samt fattar beslut i 
enlighet med stiftsstyrelsens delegationsord-
ning. Egendoms och fastighetsutskottet har 
följande ansvarsområde: förvaltning av präst-
lönetillgångarna i Uppsala stift, kyrkoantikva-
risk ersättning och kyrkobyggnadsbidrag samt 
förvaltning av stiftets fastigheter. 

• Ledamöter: Bengt Wahlberg (C), Lennart 
Persson (C), Kristina Drotz (S), Agneta  
Hedlundh (POSK), Marie Johansson (BA) 
och Roberth Krantz (S) 

• Ersättare: Agneta Brendt (S), Britt Louise 
Agrell (FiSK), Kerstin Bodell (C), Iris 
Denstedt Stigzelius (KR), Lena Hultin (BA) 
och Magdalena Silfverstjerna (ÖKA) 

• Sekreterare: Christine Öhrlund / Carin 
Wesslau  
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Internationella kommittén 

Internationella kommittén i Uppsala stift har 
som uppgift att främja ett internationellt enga-
gemang både i stiftets arbete och i stiftets för-
samlingar. 1997 bildades kommittén i syfte att 
samordna det internationella arbete och enga-
gemang som fanns i församlingar och olika in-
ternationella organisationer i stiftet. 

• Ordförande: Rolf Forslin (S) 
• Vice ordförande: Eva Noreborg (POSK) 
• Ledamöter: Christian Bonde (S), PerÅke 

Axelsson (C), Anders Nordlander (BA),  
Maria Forslund (internationella rådet), 
Tinde Carlbrand (internationella rådet), 
Kicki Lidén (Rådet för Svenska kyrkan i ut-
landet), Erik Tiveskog (Svenska Kyrkans 
Unga i Uppsala stift) 

• Sekreterare: Mona Keränen   

Strukturkommittén 

Strukturkommittén är tillsatt av stiftsstyrelsen 
med uppgift att följa utvecklingen av stifts-
kansliets strukturarbete och lämna vägledande 
synpunkter på detta. Kommittén fungerar som 
referensgrupp för stiftets strukturarbete. 

• Ordförande: Mats O Karlsson (S)  
• Vice ordförande: Stefan Jonäng (C) 
• Ledamöter: Ragnar Sidenvall (POSK), Lena 

Åhlander (S), Sven-Ingvar Holmgren (BA) 
• Sekreterare: Marja Lindblom 

Kommittén för hållbar utveckling 

Kommittén för hållbar utveckling är utsedd av 
stiftsstyrelsen och har som uppgift att följa ut-
vecklingen av stiftets hållbarhetsarbete och 
lämna vägledande synpunkter på detta.  

 

 

 

 

Kommittén skall också främja ett miljöengage-
mang i stiftets församlingar samt årligen utlysa 
ett miljöpris. 

• Ordförande: Inga Alm (C) 
• Vice ordförande: Anders Hedström (MPSK) 
• Ledamöter: Allan Kruukka (BA), Barbro 

Ryttlinger (POSK), Per-Olof Widell (S),  
Olivia Lundegårdh (SKU) 

• Sekreterare: Marja Lindblom 

Domkapitlet 

Domkapitlet ska självständigt fullgöra de upp-
gifter som anges i kyrkoordningen och ansva-
rar tillsammans med biskopen för stiftets till-
syn över församlingarna och stiftets präster 
och diakoner. Tillsynen utövas främst genom 
råd, stöd och hjälp.  

Presidium 

• Ordförande: ärkebiskop Antje Jackelén 
• Förste vice ordförande:  

biskop Ragnar Persenius 
• Andre vice ordförande: domprost Annica 

Anderbrant 
• Präst eller diakonledamot:  

Harriet Sundström 
• Domarledamot: KarlAxel Bladh 
• Övriga ledamöter: Torbjörn Rönnkvist (S), 

Kirsten Grönlien Zetterqvist (POSK),  
Birgitta Johansson (C), AnnaKarin  
Westerlund (BA) 

• Ersättare för ärkebiskop, biskop och dom-
prost: Christina Danielsson och Carin Åblad 
Lundström 

• Ersättare för präst eller diakonledamot: 
Åsa Tollén 

• Ersättare för domarledamot: Jan Ulmander 
• Ersättare för övriga ledamöter:  

Therese Silén (FK), Lars B Andersson 
(ViSK), Magnus Andersson (ÖKA), 
MarjaLiisa Jernberg (S) 

• Sekreterare: Lisa Sjöstrand 
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Styrelsen för Uppsala stift, org.nr. 252010-0013, med säte Uppsala kommun i Uppsala län 
avger härmed följande årsredovisning 

Förvaltningsberättelse 

Allmänt om verksamheten 

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som 
bedriver en rikstäckande verksamhet och orga-
niseras på tre nivåer; den lokala, regionala och 
nationella. Kyrkans uppgifter regleras genom 
lag (1998:1591) om Svenska kyrkan och kyr-
koordningen. Församlingen är det lokala pas-
torala området och församlingens grundläg-
gande uppgift, enligt 2 kap. 1 § i kyrkoord-
ningen, är att fira gudstjänst, bedriva undervis-
ning samt utöva diakoni och mission. Syftet 
med verksamheten 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. 

Stiftet utgör den regionala organisation vars 
grundläggande uppgift, enligt 6 kap. 1 § i kyr-
koordningen, är att främja och ha tillsyn över 
församlingslivet. Därutöver har stiftet också 
förvaltande uppgifter, främst förvaltningen av 
prästlönetillgångarna, vars ekonomi och redo-
visning hanteras enskilt.  

Svenska kyrkan på nationell nivå ansvarar, en-
ligt inledningen till fjärde avdelningen i kyrko-
ordningen, för kyrkans gemensamma angelä-
genheter i fråga om inomkyrklig normgivning, 
överprövning av beslut, gemensam informat-
ion, utbildning, samråd samt ekumeniska re-
lationer och internationell diakoni och miss-
ion. 

Uppsala stift är således en del av Svenska kyr-
kan och uppfyller sin grundläggande uppgift 
genom konsultativ verksamhet inom flera om-
råden, till exempel utbildning och fortbildning, 
rekrytering, att förvalta prästlönetillgångarna 
och att ansvara för kyrkliga val. 

I Uppsala stift verkar två biskopar; ärkebisko-
pen och biskopen i Uppsala stift. Biskoparnas 
uppdrag är att bland annat genomföra visitat-
ioner och att viga präster och diakoner.  

Vid utgången av 2017 var stiftet indelat i 10 
kontrakt och 127 församlingar, varav 93 ingår 
i 27 pastorat med mer än en församling medan 
34 församlingar är självständiga. 

I Uppsala stifts strategidokument gällande peri-
oden 2015-2018 anges fem prioriterade områden 
för stiftets verksamhet: förvaltning, växt av tro 
och liv, ledarstöd, pastoralstrategi med fokus på 
dop och konfirmation samt samverkan. 

Organisation 

Uppsala stifts högsta beslutande organ är 
stiftsfullmäktige, som består av 67 ledamöter 
och 42 ersättare. Stiftsfullmäktige väljs genom 
direkta val för en mandatperiod av fyra år. 
Fullmäktige utser stiftsstyrelse och förtroende-
valda ledamöter till domkapitlet för samma 
mandatperiod. Domkapitlet har ett självstän-
digt ansvar som tillsynsorgan över präster och 
diakoner samt är överklagandeinstans.  

Stiftets tjänstemannaorganisation, totalt 97 
personer, omfattar personal placerad vid kans-
liet i Uppsala, medarbetare vid stiftsgårdarna 
Breidagård och Undersvik, Servicebyrån med 
placering i Gävle samt den personal som arbe-
tar med skogsförvaltningen. Även de som 
präst- och diakonvigts och gör sin pastorsad-
junkts- eller introduktionstjänst är formellt an-
ställda av Uppsala stift. 

Personal 

Uppsala stift tillämpar Svenska kyrkans kol-
lektivavtal vilket innebär att samtliga anställda 
omfattas av tjänstepensionsförsäkring, sjukför-
säkring och arbetsskade- och olycksfallsför-
säkring.  

Vid sidan av detta finns ett omställningsavtal 
som träder in vid arbetsbrist. Uppsala stift har 
tecknat ett ramavtal med Arbetslivsresurs som 
ger utökade möjligheter vid till exempel avslu-
tande av tjänst.  
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Resultat och ställning 

Resultat 

Stiftets verksamhet finansieras i huvudsak med 
kyrkoavgifter och erhållen ekonomisk utjäm-
ning från nationell nivå (inkluderat hälften av 
utdelningen från prästlönetillgångarna i Upp-
sala stift). Annan finansiering är stiftsgårds-
verksamhet, intäkter från Teologifestivalen, in-
täkter från servicebyrån i Gävle samt övriga 
intäkter av mindre omfattning. Förvaltningen 
av prästlönetillgångarna bär de egna kostna-
derna fullt ut. 

Årets resultat efter finansiella poster visar ett 
underskott på 5,5 miljoner kronor (överskott 
1,6 miljoner kronor 2016). Det budgeterade 
resultatet var fastställt till ett underskott på 
5,1 miljoner kronor.   

Avvikelsen, i förhållande till budget, förklaras 
i huvudsak av, högre kostnader för nyanställ-
das förmånsbestämda pensioner och högre fas-
tighetskostnader. 

 

Finansiell ställning 

Stiftets finansiella ställning är fortsatt stark. 
Soliditeten uppgick till 80 procent (83 procent 
2016). Eget kapital minskade till 97,4 miljoner 
kronor (102,9 miljoner kronor 2016).  

Investeringar 

Uppsala stifts totala investeringar under 2017 
uppgick till omkring 2,9 miljoner kronor (2,0 
miljoner kronor 2016). Större delen avser på-
gående arbete vid Stiftets hus i Uppsala samt 
Breidagård.  

Målsatt kapital 

Stiftets målkapital fastställdes i maj 2015 till 
69 miljoner kronor för åren 2015 till 2019. 
Eget kapital överstiger i dagsläget fastställt 
målkapital med 28,3 miljoner kronor. Nytt be-
slut om målkapital tas under 2019.
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Flerårsöversikt 

Belopp i tkr 

Allmänna förutsättningar 2017 2016 2015 2014 2013 

Antal invånare 31 december 789 144 777 338 764 128 755 873 748 371 

Antal kyrkotillhöriga 31 december 492 289 500 417 507 864 512 806 518 158 

Antal kyrkotillhöriga i % av antal invånare 62,4% 64,4% 66,5% 67,8% 69,2% 

Kyrkoavgift (%) 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Medelantalet anställda 97 94 96 87 87 

Intäkts-och kostnadsanalys (tkr)      

Verksamhetens intäkter (not 1) 111 647 112 140 110 477 107 723 96 090 

Verksamhetens kostnader (not 1) 117 979 111 770 112 083 103 399 96 235 

Verksamhetens resultat -6 332 369 -1 606 4 324 -145 

Resultat från finansiella investeringar 793 1 244 115 2 438 830 

Årets resultat -5 539 1 613 -1 492 6 762 685 

Kyrkoavgift (tkr) 44 101 42 119 42 216 41 209 39 507 

varav slutavräkning (tkr) 150 3 411 1 710 1 461 712 

Personalkostnader/verksamhetens intäkter i % 
(not 1) 

61% 59% 58% 52% 56% 

Av- och nedskrivningar / verksamhetens intäkter (%) 2% 2% 2% 2% 2% 

Ekonomisk ställning      

Fastställt mål för det egna kapitalets storlek (tkr) 69 000 69 000 69 000 69 000 69 000 

Eget kapital (tkr) 97 370 102 909 101 296 103 539 96 777 

Soliditet ( % ) 80% 83% 80% 83% 82% 

Värdesäkring av eget kapital ( % ) -5% 2% -1% 7% 1% 

Likviditet (%) 237% 283% 202% 249% 210% 

 
Nyckeltalsdefinitioner 

• Kyrkoavgift (%): Anges i procent av den kommunalt beskattningsbara inkomsten. 
• Personalkostnader/verksamhetsintäkter (%): Uppgiften beräknas som resultaträkningens personal-

kostnader dividerat med resultaträkningens summa verksamhetens intäkter. 
• Av- och nedskrivningar/verksamhetens intäkter: Uppgiften beräknas som resultaträkningens av- och 

nedskrivningar av anläggningstillgångar dividerat med resultaträkningens summa verksamhetens in-
täkter. 

• Soliditet (%): Uppgiften beräknas som utgående eget kapital dividerat med balansomslutningen (to-
tala tillgångar i balansräkningen). 

• Värdesäkring av egna kapitalet (%): Uppgiften beräknas som årets resultat dividerat med ingående 
eget kapital. 

• Likviditet: Uppgiften beräknas som utgående omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skul-
der. 
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Väsentliga händelser under året 

Högtidlighållandet av reformationen 500 år 
har präglat hela svenska kyrkan och Uppsala 
stift tog med anledning av detta ansvar för ge-
nomförande av Teologifestivalen i februari 
2017 med tema ”Leva genom tron”.  
Stiftet har även 2017 förmedlat ekonomiskt 
och verksamhetsrelaterat stöd till församlingar 
rörande det omfattande flyktingarbete som be-
drivits i många av stiftets församlingar. Upp-
sala stift har också ansvarat för genomförande 
av två större stiftsövergripande projekt; utbild-
ning ”Med rötter och fötter” samt ”Hur får vi 
dem att stanna”- nätverksbyggande mellan 
glesbygdsförsamlingar. 

Kyrkovalet genomfördes i september med 
högre valdeltagande än på mycket länge. 
Många engagerade på lokal nivå tog ett stort 
ansvar och stiftsstyrelsen kan glädja sig åt ett 
mycket väl genomfört val men även konstatera 
att kyrkoval kräver kompetens, planering och 
stora personalresurser. Arbetet behöver inledas 
i god tid året innan kyrkovalet.  

Beslut som fattats av kyrkomötet avseende det 
kyrkliga utjämningssystemet samt upprättande 
av fastighetsregister och utökat krav på stiftet 
att stödja församlingarna i fastighetsfrågor får 
kännbara konsekvenser för Uppsala stift.  För 
att prioritera klokt påbörjade styrelsen hösten 
2017 ett arbete med frågeställningar som rela-
terar till kraftigt krympande ekonomiskt ut-
rymme. I december fattade styrelsen beslut att 
uppdra till kansliet att bereda beslut att sälja 
stiftsgården Breidagård.   

Krafttag har gjorts och förbereds vidare för att 
åtgärda det eftersatta underhållet på stiftets 
fastigheter. Bland annat har ventilationssystem 
bytts ut i Stiftets hus.  

Väsentliga händelser efter räkenskaps-
årets utgång 

Den nyvalda stiftsstyrelsen beslutade om bud-
getdirektiv inför arbete med budget 2019. 
Stiftsfullmäktige genomförde ett utbildnings-
sammanträde i början av mars där fokus låg 
på att diskutera ett underlag för nytt strategi-
dokument och därmed prioriteringar för den 
kommande fyraårsperioden. Styrelsen har ett 

uppdrag att presentera handlingsplan för att 
uppnå en budget i balans 2021. 

Alla församlingars/pastorats presidier inbjöds 
tidigt på året till konferens. Tanken var att in-
formera om beslut i kyrkomöte och stiftsfull-
mäktige som får betydelse för den lokala en-
heten. Vidare gavs tydlig information om det 
nya datadirektivet (GDPR) som träder i kraft 
25 maj 2018 samt om det biskopsval som ska 
genomföras hösten 2018. 
 
Nya flyktingpengar fördelades av kyrkostyrel-
sen i december 2017 och kunde fördelas ut till 
församlingarna tidigt 2018. Ansökan har läm-
nats in till kyrkostyrelsen med begäran om me-
del för ett stiftsövergripande projekt på temat 
”Social hållbarhet med fokus tillit och demo-
krati”. Regeringen fördelar under våren medel 
för att hjälpa ensamkommande barn som ris-
kerar hemlöshet. Även här har styrelsen beslu-
tat ansöka om medel för att dels fördela medel 
till de församlingar som gör förtjänstfulla in-
satser men också möjliggöra för andra former 
av stödinsatser. 

Finansiella instrument 

Uppsala stifts riktlinjer för kapitalförvalt-
ningen regleras i ett av stiftsfullmäktige fast-
ställt medelsförvaltningsreglemente. Gällande 
reglemente antogs under år 2015 och innehål-
ler bland annat samma etiska kriterier för pla-
ceringsval som finns hos Svenska kyrkan på 
nationell nivå. För placeringar i utländska vär-
depapper gäller bara placeringar framtagna el-
ler godkända av nationell nivå. Vid utgången 
av 2017 hade stiftet långfristiga värdepappers-
innehav till ett marknadsvärde av 24,9 miljo-
ner kronor. Stiftet gör regelbundet en översyn 
av sina riktlinjer för finansiella instrument.    

Framtida utveckling 

Långsiktigt kan stiftet, utifrån medlemspro-
gnoser, räkna med snävare ekonomiska ramar. 
Långsiktiga prognoser pekar mot en medlems-
bas på cirka 60 procent år 2018. Det ställer 
naturliga krav på prioritering och omställning. 
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Stiftets roll har i viss mån förändrats efter be-
slut om strukturutredningen, Närhet och sam-
verkan, där möjligheten för församlingar att 
samverka i gemensamma pastorat skapades. 
Dels förändras den kyrkliga geografin då vissa 
pastorat genom samverkan får möjlighet till 
utökad egen kompetens med fokus på försam-
lingens grundläggande uppgift, dels krävs om-
fattande stöd i processer som rör kommande 
indelningsförändringar. Vidare har den nation-
ella satsning som påbörjats för att utveckla 
och finna samverkanslösningar inom det admi-
nistrativa området medfört ett utökat ansvar 
för stiftet. I Uppsala stift ger församlingar ut-
tryck för behov av stöd inte minst när det gäl-
ler ansvaret för kyrkobyggnader och övriga 
fastigheter. Med utgångspunkt i de behov för-
samlingarna ger uttryck för samt kyrkomötets 
beslut hösten 2016 om ”Gemensamt ansvar” 
får stiftet utökade uppgifter som avser fastig-
hetsregister och lokalförsörjningsplaner. Effek-
terna av det nya inomkyrkliga utjämningssy-
stemet behöver följas då det får särskilt nega-
tiva effekter för stiftet medan församlingar 
inom Uppsala stift påverkas positivt. 

En stor utmaning är den vikande dopseden vil-
ket behöver beaktas i prioritering liksom fort-
satt utveckling av konfirmandarbete. Männi-
skors lust och vilja att engagera sig ideellt i 
Svenska kyrkan behöver tas på allvar och möj-
liggöras – ett paradigmskifte behöver ske. 

Flyktingsituationen i världen har i hög grad 
förändrat situationen i många församlingar. 
En stor utmaning men också en stor möjlighet 
finns för Svenska kyrkan att bidra i religions-
dialog och tillsammans med andra aktörer 
skapa förutsättningar för ett lyckat integrat-
ionsarbete. Kraven ökar på tydliga priorite-

ringar i verksamheten, med fokus på de verk-
samhetsområden som anses viktigast att ut-
veckla och upprätthålla.  

Med på sikt minskade personalresurser ställer 
det i sin tur krav på flexibilitet hos de an-
ställda.  

Viljan och förmågan att arbeta inom andra 
verksamhetsområden än de traditionella sätts 
på prov, liksom arbetsgivarens förmåga att 
uppmuntra och tillhandahålla kompetensut-
veckling i olika former. Framtida prognostise-
rade kyrkoavgiftsintäkter är: 

 2018: 46,3 miljoner kronor  
 2019: 46,9 miljoner kronor  
 2020: 46,4 miljoner kronor.  

Förändringen mellan 2017 och 2018 är plus 
5,1 procent. 

Resultatdisposition  

Resultatet efter finansiella poster visar ett un-
derskott på 5 538 985:47 kronor. Stiftsstyrel-
sen föreslår stiftsfullmäktige att resultatet 
överförs i ny räkning. 

Miljöinformation 
Stiftet bedriver ingen, enligt miljöbalken, till-
stånds- eller anmälningspliktig verksamhet. 

Förvaltade stiftelser  
Stiftet förvaltar 7 (7) stiftelser med ett totalt 
utgående eget kapital om 2,8 miljoner kronor 
(2,8 miljoner kronor). 
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Resultaträkning 

Belopp i tkr (not 1) 

 Not 2017 2016 

Verksamhetens intäkter    

Kyrkoavgift  44 101 42 119 

Erhållen inomkyrklig utjämning 2 42 703 47 556 

Erhållna gåvor 3 1 1 

Erhållna bidrag 3 3 801 1 149 

Nettoomsättning 4, 6 21 041 18 378 

Övriga verksamhetsintäker 5 - 2 937 

Summa verksamhetens intäkter  111 647 112 140 

    

Verksamhetens kostnader    

Lämnad inomkyrklig utjämning 2 -18 260 -15 604 

Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster  -1 626 -1 703 

Övriga externa kostnader 6, 7 -27 489 -25 923 

Personalkostnader 8 -68 289 -66 158 

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar  -2 315 -2 383 

Summa verksamhetens kostnader  -117 979 -111 771 

    

Verksamhetens resultat  -6 332 369 

    

Resultat från finansiella investeringar 9   

Resultat från finansiella anläggningstillgångar  623 1 093 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  170 151 

Summa resultat från finansiella investeringar  793 1 244 

    

ÅRETS RESULTAT  -5 539 1 613 
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Balansräkning 

Belopp i tkr, (not 1) 

Tillgångar Not 2017-12-31 2016-12-31 

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar    

Byggnader och mark 10, 11 34 455 35 908 

Maskiner och inventarier 12 3 432 3 432 

Pågående nyanläggning avseende materiella 
anläggningstillgångar 

13 2 150 93 

Summa materiella anläggningstillgångar  40 037 39 433 

    

Finansiella anläggningstillgångar    

Långfristiga värdepappersinnehav 14 24 948 24 333 

Summa finansiella anläggningstillgångar  24 948 24 333 

    

Summa anläggningstillgångar  64 985 63 766 

    

Omsättningstillgångar    

    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  4 903 5 190 

Övriga fordringar  3 105 13 866 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 1 009 1 091 

Summa kortfristiga fordringar  9 017 20 147 

    

Kassa och bank 16 46 980 40 334 

    

Summa omsättningstillgångar  55 997 60 481 

    

SUMMA TILLGÅNGAR  120 982 124 247 
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Eget kapital och skulder 
 

 Not 2017-12-31 2016-12-31 

Eget kapital    

Balanserat resultat  102 909 101 296 

Årets resultat  -5 539 1 613  

Summa eget kapital  97 370 102 909 

    

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  3 088 2 667 

Övriga skulder 17 12 495 8 232 

Villkorade bidrag 18 1 179 1 602 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 6 850 8 837 

Summa kortfristiga skulder  23 612 21 338 

    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  120 982 124 247 

 

 

Förändring av eget kapital 
 

 Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital 

Eget kapital 2016-12-31 101 296 1 613 102 909 

Omföring av föregående års resultat 1 613 -1 613  

Årets resultat  -5 539  

Eget kapital 2017-12-31 102 909 -5 539 97 370 
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Kassaflödesanalys 

Belopp i tkr, (not 1) 

 2017 2016 

Den löpande verksamheten   

Årets resultat -5 539 1 613 

   

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet   

Avskrivningar materiella anläggningstillgångar 2 314 2 383 

Värdereglering finansiella anläggningstillgångar 93 -852 

Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar - -1 781 

Övriga poster som inte ingår i kassaflödet - - 

   

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapitalet 

-3 132 1 363 

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital   

Minskning/ökning av kortfristiga fordringar 11 130 -4 043 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 2 274 -3 203 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 10 272 -5 883 

   

Investeringsverksamheten   

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -2 918 -2 055 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar - 4 407 

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -708 -9 114 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar - 19 513 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 626 12 751 

   

Årets kassaflöde 6 646 6 868 

Likvida medel vid årets början 40 334 33 466 

Likvida medel vid årets slut 46 980 40 334 
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Noter 

Belopp i tkr 

Not 1. Redovisnings- och värderingsprin-
ciper Redovisnings- och värderingsprinci-
per 

Stiftets årsredovisning har upprättats enligt 
årsredovisningslagens (1995:1554) och Bokfö-
ringsnämndens BFNAR 2012:1 Årsredovis-
ning och koncernredovisning (K3). Vidare till-
lämpas rekommendationer utgivna av Svenska 
Kyrkans Redovisningskommitté (KRED). Re-
dovisningsprinciperna är oförändrade i jämfö-
relse med föregående år, om inget annat anges. 

Värderingsgrund 

Tillgångar och skulder värderas till anskaff-
ningsvärde om inte annat anges. 

Belopp 

Samtliga belopp är angivna i tusentals kronor 
(tkr) om inte annat anges. Beloppen inom pa-
rentes anger tidigare års värden. 

Intäktsredovisning 

Intäkter som erhållits eller kommer att erhållas 
för stiftets egen räkning redovisas till det verk-
liga värdet. Som för egen räkning inkluderas 
även medel där avsikten är att de helt eller del-
vis ska fördelas till andra juridiska personer 
men där fördelning grundas på beslut inom 
stiftet. 

Kyrkoavgift 

Svenska kyrkans huvudintäkt utgörs av kyrko-
avgiften. I enlighet med lag om avgift till regi-
strerat trossamfund får Svenska kyrkan statlig 
hjälp med uppbörd, taxering och indrivning av 
kyrkoavgiftsmedlen. Det slutliga utfallet av 
kyrkans avgiftsunderlag erhålls först två år ef-
ter avgiftsgrundande år och därför är Svenska  

 

 

kyrkan berättigad att uppbära förskott från  

 

staten, fördelat med en tolftedel per månad. 
Samtidigt med utbetalningen av förskottet er-
hålls en avräkning av det slutliga avgifts- un-
derlaget två år tillbaks. Kyrkoavgiften intäkts-
redovisas i takt med utbetalningarna från sta-
ten. 

Erhållen inomkyrklig utjämning 

Inom Svenska kyrkan finns ett utjämningssy-
stem där Svenska kyrkans nationella nivå om-
fördelar medel mellan trossamfundets organi-
satoriska delar. Inom ramen för utjämningssy-
stemet tilldelas stiften årligen medel för viss 
basverksamhet inom stiften (stiftsbidrag). Det 
beslutade stiftsbidraget kan erhållas dels via 
utbetalning från nationella nivån, dels i form 
av så kallad särskild utjämningsavgift från de 
stiftsvis förvaltade prästlönetillgångarna. 
Stiftsbidrag och särskild utjämningsavgift in-
täktsförs det år de avser. 

Utöver den utjämning som regleras inom ra-
men för kyrkoordningen kan Svenska kyrkans 
högsta beslutande organ, kyrkomötet, besluta 
om att av nationella nivåns kapital fördela me-
del till regional och lokal nivå. Besluten är 
vanligtvis förenade med villkor. Intäktsredo-
visning sker då enligt de generella principerna 
för bidrag i K3, se nedan. 

Erhållna gåvor, bidrag och offentliga bi-
drag 

Erhållna gåvor redovisas som intäkt i den pe-
riod de mottagits. Bidrag och offentliga bidrag 
intäktsredovisas efter hand som villkor som är 
förknippade med bidragen uppfylls. Bidrag till 
anläggningstillgångar har reducerat anskaff-
ningsvärdet på anläggningstillgångarna. 
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Nettoomsättning 

Intäkt av varor och tjänster redovisas normalt 
vid försäljningstillfället. 

Lämnad inomkyrklig utjämning och läm-
nade övriga bidrag 

Stiftet utgör en länk i det inomkyrkliga utjäm-
ningssystem som beskrivs under Erhållen in-
omkyrklig utjämning ovan. Såväl lämnad in-
omkyrklig utjämning som övriga lämnade bi-
drag skuldförs normalt när beslut om bidrag 
fattas såvida det inte av beslutet framgår att 
bidraget skall finansieras med kommande års 
intäkter. I det senare fallet skuldförs bidraget 
först under det finansieringsår som anges  i be-
slutet. Beslutade, ej skuldförda, lämnade bi-
drag redovisas som eventualförpliktelser. 

Leasing 

All leasing, både när stiftet är leasetagare och 
leasegivare, redovisas som operationell leasing,   
dvs leasingavgifterna, inklusive en första för-
höjd avgift, redovisas som intäkt/kostnad lin-
järt över leasingperioden. Uppgifterna om av-
gifter i noten är redovisade i nominella belopp. 
Med leasingperiod avses den period som lease-
tagaren har avtalat att leasa en tillgång. 

Ersättning till anställda 

Löpande ersättningar till anställda i form av 
löner, sociala avgifter och liknande kostnads-
förs i takt med att de anställda utför tjänster. 
Eftersom alla pensionsförpliktelser klassifice-
ras som avgiftsbestämda redovisas en kostnad 
det år pensionen tjänas in. 

Inkomstskatt 

Stiftets inskränkta skattskyldighet regleras i 7 
kap. inkomstskattelagen (1999:1229). I den 
mån stiftet bedriver näringsverksamhet är hu-
vudregeln att näringsverksamheten är skatte-
pliktig. Näringsverksamhet kan undantas från 
skatteplikt om den har naturlig anknytning till 
det allmännyttiga ändamålet eller är hävdvun-
nen finansieringskälla. Även normalt sett skat-

tepliktig näringsverksamhet kan i vissa fall un-
dantas från beskattning om huvudsaklighets- 
principen är tillämplig. 

Vid fastighetsinnehav kan fastighetsinkomsten 
undantas från beskattning om fastigheten till 
mer än 50 % används för att främja det all-
männyttiga ändamålet alternativt att hyresin-
komsterna har naturlig anknytning till det all-
männyttiga ändamålet. Stiftet är befriad från 
inkomstskatt i sin ideella verksamhet eftersom 
den uppfyller kraven som samhällsnyttig enligt 
skattelagstiftningen. Stiftet bedriver, förutom 
sin ideella verksamhet, näringsverksamhet som 
är skattepliktig. 

Stiftet har enligt upprättad deklaration en upp-
skjuten skattefordran som inte tagits upp som 
en fordran i balansräkningen eftersom den 
sannolikt inte kommer att kunna utnyttjas 
inom överskådlig tid. 

Materiella anläggningstillgångar 

I stiftet finns materiella anläggningstillgångar 
redovisade enligt två olika definitioner i K3 

Som grundregel gäller att en materiell anlägg-
ningstillgång är en fysisk tillgång som innehas 
för att bedriva näringsverksamhet (ge ekono-
miska fördelar/kassaflöde). 

För ideell sektor gäller att materiell anlägg-
ningstillgång också omfattar fysisk tillgång 
som innehas för det ideella ändamålet även om 
grundregeln inte är uppfylld. De flesta anlägg-
ningstillgångar har klassificerats utifrån den 
senare regeln då stiftets ändamål är religiös 
verksamhet. Nedskrivningsprövning sker alltid 
för sådana tillgångar som inte längre uppfyller 
något av kraven ovan för att definieras som 
materiella anläggningstillgångar. 

Maskiner & inventarier med ett anskaffnings-
värde under 50 % av prisbasbeloppet har uti-
från väsentlighetsbedömning redovisats som 
kostnad. Materiella anläggningstillgångar re-
dovisas till anskaffningsvärdet efter avdrag för 
avskrivningar.  I anskaffningsvärdet ingår ut-
gifter som direkt kan hänföras till förvärvet av 
tillgången. 



  

46 (60) 

 

Bidrag och offentliga bidrag som avser förvärv 
av materiell anläggningstillgång reducerar till-
gång- ens anskaffningsvärde. En materiell an-
läggningstillgång som har betydande kompo-
nenter där skillnaden i förbrukning förväntas 
vara väsentlig, redovisas och skrivs av som se-
parata enheter utifrån varje komponents nytt-
jandeperiod. När en komponent i en anlägg-
ningstillgång byts ut, utrangeras eventuell 
kvarvarande del av den gamla komponentens 
bokförda värde och den nya komponentens 
anskaffningsvärde aktiveras. 

Tillkommande utgifter som avser tillgångar 
som inte delas upp i komponenter läggs till an-
skaffningsvärdet till den del tillgångens pre-
standa ökar i förhållande till tillgångens värde 
vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för lö-
pande reparation och underhåll redovisas som 
kostnader. Realisationsvinst respektive reali-
sationsförlust vid avyttring av en materiell an-
läggningstillgång redovisas som Övriga verk-
samhetsintäkter respektive Övriga verksam-
hetskostnader. Materiella anläggningstill-
gångar skrivs av systematiskt över tillgångens 
bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivnings-
metod används. 

Mark skrivs inte av då nyttjandeperioden är 
obegränsad. Följande avskrivningstider tilläm-
pas: 

Byggnadskomponenter 20-100 år 
Markanläggningar 20 år 
Maskiner och inventarier 5 år 
Bilar  5 år 

Nedskrivningar av materiella anläggnings-
tillgångar 

När det finns en indikation på att en materiell 
anläggningstillgångs värde har minskat, görs 
en prövning av nedskrivningsbehov. För till-
gångar som tidigare skrivits ner görs per varje 
balansdag en prövning av om återföring bör 
göras. 

Materiella anläggningstillgångar skrivs ned en-
ligt två huvudmetoder beroende på grunden  
för klassificering som materiell anläggningstill-
gång. Materiella anläggningstillgångar som an-

vänds för att ge ekonomiska fördelar/kassa-
flöde skrivs ned enligt reglerna i K3 kapitel 27. 
De materiella anläggningstillgångar som inne-
has för det ideella ändamålet skrivs ned enligt 
kapitel 37 där det finns en grund- och en för-
enklingsregel. Tillämpad metod för nedskriv-
ningar beskrivs i tilläggsupplysning i förekom-
mande fall. 

Finansiella instrument 

Finansiella instrument som redovisas i enlighet 
med reglerna i K3, kapitel 11, vilket innebär 
att värdering sker utifrån anskaffningsvärdet. 
Finansiella instrument som redovisas i balans-
räkningen inkluderar värdepapper, kundford-
ringar och övriga fordringar samt leverantörs-
skulder. Instrumenten redovisas i balansräk-
ningen när stiftet blir part i instrumentets av-
talsmässiga villkor. 

Finansiella tillgångar tas bort från balansräk-
ningen när rätten att erhålla kassaflöden från 
instrumentet har löpt ut eller överförts och 
stiftet har överfört i stort sett alla risker och 
förmåner som är förknippade med äganderät-
ten. 

Finansiella skulder tas bort från balansräk-
ningen när förpliktelserna har reglerats eller på 
annat sätt upphört. 

Långfristiga värdepappersinnehav 

Finansiella anläggningstillgångar i form av ak-
tier, obligationer och andra långfristiga värde-
pappers- innehav redovisas till anskaffnings-
värdet minskat med eventuell nedskrivning. 
Vid varje balansdag sker en prövning av an-
läggningstillgångens värde och den skrivs ned 
ifall den bedöms ha ett lägre värde än bokfört 
värde och det kan antas att värdenedgången är 
bestående eller om värdenedgången bedöms 
vara väsentlig. Om det inte längre finns skäl 
för nedskrivningen återförs den. Nedskriv-
ningen och återföringen redovisas i resultat-
räkningen. 

Räntefonder och aktiefonder värderas till 
lägsta värdets princip. Det innebär att vid 
prövning av lägsta värdets princip/prövning av 
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nedskrivningsbehov avräknas orealiserade för-
luster mot orealiserade vinster innan nedskriv-
ning görs. 

Kundfordringar och övriga fordringar 

Fordringar redovisas som omsättningstill-
gångar med undantag för poster med förfallo-
dag mer än 12 månader efter balansdagen, 
vilka klassificeras som anläggningstillgångar. 
Fordringar har efter individuell värdering upp-
tagits till de belopp varmed de beräknas in-
flyta. 

Leverantörsskulder 

Leverantörsskulder redovisas initialt till an-
skaffningsvärde efter avdrag för transaktions-
kostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet 
från det belopp som skall återbetalas vid för-
fallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden  

 

som räntekostnad över lånets löptid med hjälp 
av instrumentets effektivränta. Härigenom 
överenstämmer vid förfallotidpunkten det re-
dovisade beloppet och det belopp som ska 
återbetalas. 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen visar stiftets in-och utbe-
talningar hänförlig till den löpande verksam-
heten, och investeringsverksamheten under en 
period. Kassaflödesanalysen upprättas enligt 
indirekt metod, vilket innebär att nettoresulta-
tet justeras för transaktioner som inte medfört 
in- eller utbetalningar under perioden samt för 
eventuella intäkter eller kostnader, där kassa-
flödet hänförs till investeringsverksamheten. 

Som likvida medel klassificerar stiftet, kassa-
medel, kyrkkontot samt disponibla tillgodoha-
vanden hos banker och andra kreditinstitut. 
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Not 2. Erhållen och lämnad ekonomisk utjämning 

 2017 2016 

Erhållen inomkyrklig utjämning   

Särskild utjämningsavgift 28 000 28 000 

Stiftsbidrag 7 970 7 770 

Migration 3 485 3 498 

Riktat församlingsbidrag 2 374 7 451 

Övriga inomkyrkliga bidrag 874 837 

Summa 42 703 47 556 

   

Lämnad inomkyrklig utjämning   

Kyrkobyggnadsbidrag 5 000 3 000 

Andlig vård vid sjukhus 4 276 4 251 

Migration 2 438 2 500 

Kyrkolokaler 1 665 1 668 

Andlig vård vid utbildningsanstalter 1 328 1 320 

Andlig vård vid fängelser och häkten 1 055 1 049 

Projekt för församlingsutveckling 807 - 

Sverige - finska verksamheten 500 500 

Andlig vård vid militära förband 421 418 

Projekt och liknande 336 335 

Teckenspråkig verksamhet 284 233 

Andlig vård vid Arlanda flygplats 282 243 

Församlingar i glesbygd 267 668 

Strukturomvandling och samverkan - 150 

Återföring,lämnade ej utnyttjade bidrag -399 -731 

Summa 18 260 15 604 
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Not 3. Erhållna gåvor och bidrag 

 2017 2016 

Gåvor   

Gåvor redovisade i resultaträkningen   

Gåva till stiftets verksamhet 1 1 

Summa 1 1 

   

Bidrag   

Bidrag och offentliga bidrag redovisade i resultaträkningen   

Statligt bidrag migration 2 650 275 

Arbetsmarknadsbidrag 623 539 

SIDA bidrag 300 - 

Kyrkoantikvariskt ersättning (KAE) - 234 

Övriga bidrag 228 101 

 3 801 1149 

 
 

Not 4. Nettoomsättning 

 2017 2016 

Förvaltningsersättning från Prästlönetillgångarna i Uppsala stift 11 226 11 181 

Intäkter vid stiftsgårdarna 4 395 3 871 

Intäkter vid servicebyrån i Gävle 2 440 2 092 

Kurser anordnade av Uppsala Stift 1 878 599 

Ersättning från Svenska kyrkan på nationell nivå 428 326 

Hyresintäkter 76 76 

Övrigt 598 233 

Summa 21 041 18 378 

 
 

Not 5.  Övriga verksamhetsintäkter 

Under 2016 sålde stiftet en fastighet som medförde en realisationsvinst på 2 937 tkr. 
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Not 6. Operationella leasingavtal 

Not avseende uppgifter som leasetagare 

 2017 2016 

Framtida minimileaseagifter som ska erläggas avseende icke 
uppsägningsbara leasingavtal 

  

Förfaller till betalning inom ett år 774 844 

Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 225 456 

Förfaller till betalning senare än fem år - - 

   

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter 802 720 

   

Den operationella leasingen utgörs i allt väsentligt av hyrda maskiner och lokaler. Biskopsbostaden hyrs 
från Uppsala pastorat. Storleken på de framtida leasingavgifterna redovisas till nominellt belopp. Kon-
torsmaskiner leasas på 3 år med möjlighet till uppsägning. 

   

Not avseende uppgifter som leasegivare   

 2017 2016 

   

Under perioden erhållna leasingavgifter 76 76 

Uppsala stift hyr en fastighet som i sin tur disponeras som tjänstebostad av biskopen.  Hyresförhål-
landet är reglerat enligt kyrkoordningen och kollektivavtal som innebär att när biskopen lämnar sin 
tjänst ska bostaden frånträdas. Under året erhållna leasingavgifter avser i huvudsak uthyrning av ett 
kontorsrum i stiftets hus. 

 

Not 7. Arvoden och kostnadsersättningar till revisorer 

 2017 2016 

   

Kvalificerade revisorer   

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB   

revisionsuppdrag 114 229 

skatterådgivning - 11 

andra uppdrag - - 

Övriga valda revisorer   

revisionsuppdrag 18 18 

andra uppdrag - - 

Summa 132 258 

Med revisionsuppdrag avses arbetsuppgifter som det enligt lag ankommer på stiftets revisorer att ut-
föra, rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådana arbetsuppgifter samt 
verksamhetsrevision enligt kyrkoordningen. Allt annat är andra uppdrag. 
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Not 8. Personal 

 2017 2016 

Medeltal anställda   

Kvinnor 62 59 

Män 35 35 

Totalt 97 94 

   

Varav   

sysselsatta med Prästlönetillgångarna i Uppsala stift 14 14 

pastorsadjunkter verksamma i församlingar 6 8 

sysselsatta vid Uppsala stifts två stiftsgårdar 15 13 

sysselsatta vid servicebyrån i Gävle 6 6 

   

I medelantalet anställda ingår inte anställda som uppburit ersättning som understiger ett halvt prisbas-
belopp, 22 400 kr (22 150 kr). Detta har gjorts med stöd av BFNAR 2006:11. 

   

Könsfördelning i stiftsstyrelsen 2017-12-31 2016-12-31 

 Antal Antal 

Kvinnor 7 7 

Män 7 7 

Totalt 14 14 

   

Könsfördelning bland ledande befattningshavare   

Kvinnor 1 1 

Män 1 1 

Totalt 2 2 

   

Löner, arvoden och andra ersättningar 2017 2016 

Stiftsstyrelse samt biskop 1 567 1 453 

Övriga arvoden till förtroendevalda 809 754 

Anställda 43 461 42 920 

Totalt 45 837 45 127 

   

Arvoden för förtroendevalda i stiftsfullmäktige, stiftsstyrelse m.fl. organ redovisas i resultaträkningen på 
raden personalkostnader 

   

Ersättning till stifsstyrelsens ordförande 
Till ordföranden i stiftsstyrelsen tillika stiftets biskop har lön utgått med 1 044 tkr (1 011). 
Dessutom har skattepliktiga förmåner utgått till ett värde av 175 tkr (174). 
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Pensionskostnader och andra sociala avgifter 2017 2016 

Pensionskostnader exkl. särskild löneskatt 4 145 4 035 

Andra sociala avgifter enligt lag och avtal*) 15 596 14 797 

Totalt 19 741 18 832 

 

*) I 2016 års värde ingår en återbetalning från FORA med 581 tkr, hänförlig till premier 2004, vilket 
minskat årets kostnad. Stiftet har inga övriga utfästelser om pensioner eller avgångsvederlag till per-
soner i ledande ställning. 

Av totala löner, andra ersättningar, pensionskostnader och andra sociala avgifter ovan, ingår perso-
nalkostnader för pastorsadjunkter verksamma i Uppsala stifts församlingar med 3,0 mnkr (3,3) samt 
personalkostnader för att förvalta stiftets prästlönetillgångar med 10,3 mnkr. Dessa 10,3 mnkr 
(10,3) faktureras prästlönetillgångarna och finns redovisade under nettoomsättningen. 

 

Not 9. Resultat från finansiella investeringar 

 2017 2016 

Resultat från finansiella anläggningstillgångar   

Räntor - - 

Utdelning 717 1 396 

Realisationsresultat från försäljning - -1 155 

Återföring av nedskrivning 1 459 2 311 

Nedskrivning -1 553 -1 459 

Summa 623 1 093 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   

Räntor 170 151 

Summa 170 151 

   

   

   

   

Not 10. Anläggningstillgångar som inte får redovisas i balansräkningen 

Stiftet innehar kulturhistoriskt värdefulla inventarier. Tillgångarna finns upptecknade i särskild för-
teckning. Det går inte att koppla tillgångarna till mätbara ekonomiska fördelar i framtiden och pos-
tens anskaffningsvärde eller värde kan inte mätas på ett tillförlitligt sätt. 
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Not 11. Byggnader och mark 

 2017-12-31 2016-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 57 223 58 813 

Investeringar under året 68 213 

Omklassificeringar - - 

Försäljningar och utrangeringar - -1 803 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 57 291 57 223 

   

Ingående bidrag 0 0 

Årets bidrag -68 - 

Utgående ackumulerade bidrag -68 0 

   

Netto anskaffningsvärde 57 223 57 223 

Ingående avskrivningar enligt plan -21 315 -20 118 

Försäljningar och utrangeringar 0 333 

Årets avskrivningar -1 453 -1 530 

Utgående ackumulerade avskrivningar -22 768 -21 315 

   

Utgående redovisat värde 34 455 35 908 

 

Not 12. Maskiner och inventarier 

 2017-12-31 2016-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 18 641 16 892 

Inköp under året 861 1 749 

Omklassificeringar - - 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 19 502 18 641 

   

Ingående bidrag och offentliga bidrag -578 -578 

Årets bidrag och offentliga bidrag - - 

Utgående ackumulerade bidrag och offentliga bidrag -578 -578 

   

Netto anskaffningsvärde 18 924 18 063 

   

Ingående avskrivningar -14 631 -13 767 

Årets avskrivningar -861 -864 

Utgående ackumulerade avskrivningar -15 492 -14 631 

   

Utgående redovisat värde 3 432 3 432 
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Not 13. Pågående projekt avseende materiella anläggningstillgångar 

 2017-12-31 2016-12-31 

Ingående balans 93 0 

Utgifter under året 2 057 93 

Under året färdigställda - - 

Utgående balans 2 150 93 

Pågående projekt avser ombyggnad plan 4 och ventilationssystemet stiftets hus samt översyn och för-
bättringar av brandsäkerheten på främst Breidagård men även stiftets hus. Projekten beräknas vara 
färdigdställda under 2018. Under året har 0 kr färdigställts. 

 

Not 14. Värdepappersinnehav 
Långfristiga värdepappersinnehav Anskaff-

ningsvärde 
 Bokfört 

värde 
 Mark-

nadsvärde 
 

Kyrkans försäkrings AB 15 (15) 15 (15) -  

Oikocredit international share foundation 2 000 (2 000) 2 000 (2 000) -  

SEB Ethos aktiefond 4 338 (4 150) 4 338 (4 150) 4 488 (4 165) 

SEB Ethos räntefond 10 627 (10 627) 9 137 (9 168) 8 987 (9 168) 

Swedbank ROBUR Talenten aktiefond MEGA 1 520 (1 000) 1 520 (1 000) 1 670 (1 003) 

Swedbank ROBUR Talenten räntefond MEGA 8 000 (8 000) 7 938 (8 000) 7 788 (8 010) 

Summa 26 500 (25 792) 24 948 (24 333)   

Ideella placeringar 
2 mnkr finns placerade hos Oikocredit international share foundation. Kapitalet används för lån till 
människor i tredje världen. Avkastningen under året var 40 tkr (40). 

 2017-12-31 2016-12-31 

Förändring av långfristiga värdepappersinnehav   

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 25 792 37 345 

Investeringar under året 708 9 000 

Omklassificering - 114 

Försäljningar/avyttringar - -20 667 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 26 500 25 792 

   

Ingående ackumulerade nedskrivningar 1 459 2 310 

Försäljningar / avyttringar - -1 094 

Återföring nedskrivningar - -21 

Årets nedskrivningar 93 264 

Utgående ackumulerade nedskrivningar 1 552 1 459 

   

Utgående bokfört värde 24 948 24 333 
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Not 15. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

 2017-12-31 2016-12-31 

Prästlönetillgångarna i Uppsala stift  375 163 

Strängnäs stift 189 - 

Upplupna ränteintäkter 168 152 

Försäkringspremier 155 151 

Kyrkoantikvarisk ersättning - 234 

Ej reskontraförda fordringar - 201 

Övrigt  122 190 

Summa 1 009 1 091 

Not 16. Kassa och bank 

Uppsala stift är såsom en juridisk enhet inom trossamfundet Svenska kyrkan kopplade till det s k 
kyrkkontot. Kyrkkontot utgör i juridisk mening en fordran på Svenska kyrkans nationella nivå ef-
tersom det är en del av Svenska kyrkans koncernkonto. De regelverk som styr kyrkkontot är dock av 
sådan karaktär att fordran i redovisningssammanhang ses som ett ordinärt banktillgodohavande.  
Av behållningen på kassa och bank utgör 45,5 mnkr (39,2) behållning på det s k kyrkkontot. 

 

Not 17. Vidareförmedlade bidrag 

 2017-12-31 2016-12-31 

Ingående skuld 11 21 

Under året mottagna bidrag 29 34 

Under året förmedlade bidrag -34 -44 

Utgående skuld 6 11 

 

Not 18. Villkorade bidrag 

 2017-12-31 2016-12-31 

Ingående balans 1 602 1 167 

Erhållet under året 6 333 5 038 

Ianspråktaget under året -6 756 -4 603 

Summa utgående balans 1 179 1 602 
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Fördelning per villkorat bidrag   

Migration 442 442 

Tala tro 180 204 

Sjukhus Zimbabwe 139 139 

OA:s hjälpfond Breidagård 123 123 

Breidagård 102 171 

C-A Murray för konfirmand i Undersvik 100 100 

Asyl och flyktingarbete 63 205 

Bibelfonden 28 38 

Polen 2 2 

SIDA - 178 

Summa 1 179 1 602 

   

Not 19. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

 2017-12-31 2016-12-31 

Upplupen semesterlöneskuld inklusive avgifter 4 810 5 199 

Upplupna lönekostnader 1 194 1 620 

Förmånsbestämd ålderspension - 1 084 

Vänkyrkan i Zimbabwe 425 425 

Diakonistiftelsen, uppl värmekostnad 105 - 

Förutbetalda intäkter avseende Teologifestivalen - 407 

Ej reskontraförda leverantörsskulder servicebyrån - 102 

Övrigt 316 - 

Summa 6 850 8 837 

 

Not 20. Eventualförpliktelse 

 2017 2016 

I budgeten beslutade bidrag till utomstående 16 744 16 182 

Summa 16 744 16 182 
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Revisionsberättelse 

Till stiftsfullmäktige i Uppsala stift, org.nr 252010-0013 

Rapport om årsredovisningen  

Uttalanden  

Vi har utfört en revision av årsredovisningen 
för Uppsala stift för år 2017.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvi-
sande bild av Uppsala stifts finansiella ställ-
ning per den 31 december 2017 och av dess fi-
nansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen 
är förenlig med årsredovisningens övriga delar.  

Vi tillstyrker därför att stiftsfullmäktige fast-
ställer resultaträkningen och balansräkningen.  

Grund för uttalanden  

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed 
i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed 
beskrivs närmare i avsnitten Den auktorise-
rade revisorns ansvar samt Den icke-auktorise-
rade revisorns ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till stiftet, enligt 
god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad 
revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar en-
ligt dessa krav.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat 
är tillräckliga och ändamålsenliga som grund 
för våra uttalanden.  

Stiftsstyrelsens ansvar  

Det är stiftsstyrelsen, som har ansvaret för att 
årsredovisningen upprättas och att den ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
Stiftsstyrelsen ansvarar även för den interna 
kontroll som de bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel.  

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar 
stiftsstyrelsen för bedömningen av stiftets för-
måga att fortsätta verksamheten. De upplyser, 
när så är tillämpligt, om förhållanden som kan 
påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock 
inte om Trossamfundet Svenska kyrkan avser 
att upplösa stiftet, upphöra med verksamheten 
eller inte har något realistiskt alternativ till att 
göra något av detta.  

Den auktoriserade revisorns ansvar  

Jag har att utföra revisionen enligt Internat-
ional Standards on Audi ting (ISA) och god re-
visionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en 
rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredo-
visningen som helhet inte innehåller några vä-
sentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. Rimlig säkerhet är 
en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt ISA och 
god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller fel och anses vara väsent-
liga om de enskilt eller tillsammans rimligen 
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut 
som användare fattar med grund i årsredovis-
ningen.  

Som del av en revision enligt ISA använder jag 
professionellt omdöme och har en profession-
ellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

 identifierar och bedömer jag riskerna för 
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på fel, utformar och utför granskningsåt-
gärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en 
grund för mina uttalanden. Risken för att 
inte upptäcka en väsentlig felaktighet till 
följd av oegentligheter är högre än för en 
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väsentlig felaktighet som beror på fel, ef-
tersom oegentligheter kan innefatta age-
rande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll. 
 

 skaffar jag mig en förståelse av den del av 
stiftets interna kontroll som har betydelse 
för min revision för att utforma gransk-
ningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn 
till omständigheterna, men inte för att ut-
tala mig om effektiviteten i den interna 
kontrollen. 
 

 utvärderar jag lämpligheten i de redovis-
ningsprinciper som används och rimlig-
heten i stiftsstyrelsens uppskattningar i re-
dovisningen och tillhörande upplysningar. 
 

 drar jag en slutsats om lämpligheten i att 
stiftsstyrelsen använder antagandet om 
fortsatt drift vid upprättandet av årsredo-
visningen. Jag drar också en slutsats, med 
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
huruvida det finns någon väsentlig osäker-
hetsfaktor som avser sådana händelser el-
ler förhållanden som kan leda till bety-
dande tvivel om stiftets förmåga att fort-
sätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen 
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste jag i revisionsberättelsen fästa upp-
märksamheten på upplysningarna i årsre-
dovisningen om den väsentliga osäkerhets-
faktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om års-
redovisningen. Mina slutsatser baseras på 
de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan 
framtida händelser eller förhållanden göra 
att ett stift inte längre kan fortsätta verk-
samheten. 
 

 utvärderar jag den övergripande presentat-
ionen, strukturen och innehållet i årsredo-
visningen, däribland upplysningarna, och 
om årsredovisningen återger de underlig-
gande transaktionerna och händelserna på 
ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera stiftsstyrelsen om bland 
annat revisionens planerade omfattning och 
inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste 

också informera om betydelsefulla iakttagelser 
under revisionen, däribland eventuella bety-
dande brister i den interna kontrollen som jag 
identifierat.  

Den icke-auktoriserade revisorns ansvar  

Jag har att utföra en revision enligt kyrkoord-
ningen och revisionslagen och därmed enligt 
god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att 
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och om årsredovisningen 
ger en rättvisande bild av stiftets resultat och 
ställning.  

Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar samt kyrkoordningen  

Uttalanden  

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi 
även utfört en revision av stiftsstyrelsens för-
valtning för Uppsala stift för år 2017.  

Vi tillstyrker att stiftsfullmäktige beviljar stifts-
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räken-
skapsåret.  

Grund för uttalande  

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed 
i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs 
närmare i avsnittet Revisorernas ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till stiftet enligt god 
revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad re-
visor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska an-
svar enligt dessa krav.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat 
är tillräckliga och ändamålsenliga som grund 
för vårt uttalande.  

Stiftsstyrelsens ansvar  

Stiftsstyrelsen ansvarar för stiftets organisation 
och förvaltningen av stiftets angelägenheter 
enligt kyrkoordningen. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma stiftets ekono-
miska situation och att tillse att stiftets organi-
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sation är utformad så att bokföringen, medels-
förvaltningen och stiftets ekonomiska angelä-
genheter i övrigt kontrolleras på ett betryg-
gande sätt.  

Revisorernas ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvalt-
ningen, och därmed vårt uttalande om an-
svarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för 
att med en rimlig grad av säkerhet kunna be-
döma om någon ledamot av stiftsstyrelsen i 
något väsentligt avseende företagit någon åt-
gärd eller gjort sig skyldig till någon försum-
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot stiftet. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men ingen garanti för att en revision som ut-
förs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försum-
melser som kan föranleda ersättningsskyldig-
het mot stiftet.  

Som en del av en revision enligt god revisions-
sed i Sverige använder den auktoriserade revi-
sorn professionellt omdöme och har en pro-
fessionellt skeptisk inställning under hela revis-
ionen. Granskningen av förvaltningen grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna.  

Vilka tillkommande granskningsåtgärder som 
utförs baseras på den auktoriserade revisorns 
professionella bedömning och övriga valda re-
visorers bedömning med utgångspunkt i risk 
och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar 
granskningen på sådana åtgärder, områden 
och förhållanden som är väsentliga för verk-
samheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för stiftets situat-
ion. Vi går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt utta-
lande om ansvarsfrihet. 
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