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Kyrkoherde Andreas Sundström och Mia Ödmark,  
biskopens adjunkt. Foto: Maria Wålsten

Deltagare i Växtplatskurs på minipilgrimsvandring vid 
Skagsudde. Foto: Maria Wålsten

Biskop Olav Oygard (Nord-Hålogaland, Norge),  
biskop Hans Stiglund (Luleå stift) och biskop Eva Nordung  
Byström (Härnösands stift) vid de samiska kyrkodagarna  
Foto: Emma Berkman/IKON
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BISKOPENS INLEDNING

Vår värdegrund ska märkas i allt vi är och gör

Biskop Eva Nordung Byström

Martin Luthers 95 teser ledde på 1500-ta-
let till stora förändringar inom både 
kyrka och politik. Den protestantiska 

reformationen uppstod, den lutherska kyrkan 
föddes och så formades det som är Svenska kyr-
kan. Under 2017 har 500-årsminnet av reforma-
tionen uppmärksammats på många olika sätt.  
Själv fick jag möjlighet att högtidlighålla detta vid 
samlysta festhögmässor med efterföljande Luth-
erföreläsningar på nio olika platser i stiftet. Det 
är gott att ibland få mötas tillsammans från flera 
församlingar och påminnas om att vi ingår i ett 
större gemensamt vi: kyrkan, Guds familj, i både 
kontraktet, stiftet och världen. 

En annan aspekt av detta gemensamma vi är 
församlingarnas allt tydligare behov av att hjälpas 
åt. Genom att samverka kring resurs- och kom-
petenskrävande, ofta regelstyrda områden – som 
fastighetsförvaltning, data, arbetsgivarskap, 
ekonomi, arkiv och begravningsverksamhet – kan 
resurser frigöras till församlingens grundläggande 
uppgift. Under 2017 arbetades det intensivt med 
denna utmaning. Härjedalens pastorat sjösattes 
där fyra församlingar nu samverkar, efter många 
års samtal och utredningar. Samtidigt pågick 
förberedelser i 15 andra enheter runt om i stiftet, 
inför bildandet av ytterligare fem nya pastorat 
1 januari 2018. Dessa förändringar är en stor 
utmaning för oss alla. Men med snabbt sjunkande 
ekonomiska förutsättningar, tillsammans med 
ökade krav från lagstiftaren, är de nödvändiga – 
för att vi i framtiden ska kunna fira gudstjänst, 
bedriva undervisning, diakoni och mission i alla 
församlingar i hela stiftet. Jag vill rikta ett stort 
och varmt tack till alla er som på olika sätt jobbat 
och slitit med detta arbete under 2017.

Under året har också stiftskansliet förberett 
sig för en ny organisation, som därmed 
består av fyra enheter. I enhetschefernas 

och stiftsdirektorns uppdrag ingår att arbeta 
för ett sammanhållet stiftskansli som på ett mer 
rationellt och flexibelt sätt kan utnyttja varandras 
resurser och arbeta mot gemensamma mål. 

Självklart präglades också hela det gångna året 
av kyrkovalet. Vi fick både uppleva ett rekord-
stort valdeltagande och att många nya ledamöter 
valdes till våra fullmäktigeförsamlingar. Ett stort 
tack till alla runt om i stiftet som arbetat med  
valet och till er som ställer upp med tid och  
engagemang som förtroendevalda i vår kyrka.

Under slutet av 2017 skakades hela världen av 
uppropet som gick under namnet metoo och som 
satte ljuset på kvinnors utsatthet i olika branscher 
och samhällssektorer. I Svenska kyrkan synlig-
gjordes problemen med sexuella trakasserier och 
övergrepp genom #vardeljus. Det är bra – och 
på tiden – att dessa strukturer som finns i hela 
vårt samhälle kommer upp till ytan. Samtidigt är 
jag stolt över att vi i Svenska kyrkan aktivt och 
systematiskt strävat efter att hantera de brott mot 
vår värdegrund som dessa övergrepp innebär. I 
snart 20 år har varje stift arbetat med frågan och 
erbjudit församlingarnas medarbetare kontakt-
personer till stöd och hjälp vid sexuella övergrepp 
och trakasserier. 

Om vi ska vara en trovärdig kyrka i enlig-
het med vårt uppdrag måste vi ständigt 
arbeta efter den värdegrund som kyrkan 

vilar på, och därmed värna varje människas rätt 
till värdigt liv och bemötande. Det måste märkas 
i allt vi är och gör. Varje människa är skapad till 
Guds avbild och i varje människa möter vi Jesus 
Kristus. Och vi gör det här och nu, i det uppdrag 
vi har som kyrka i vår tid. För vår tid är också 
Guds tid. Nu är Guds tid.

Foto: Kerstin Stickler

Foto: Kerstin Stickler
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Stiftets uppgift

Stiftet har en rad uppgifter som regleras i 
kyrkoordningen. Stiftet ska främja och ha 
tillsyn över församlingslivet, och då främst 
när det gäller den grundläggande uppgiften, 
det vill säga fira gudstjänst, bedriva undervis-
ning samt utöva diakoni och mission. Stiftet 
har också – som Svenska kyrkans regionala 
nivå – en rad förvaltande och samordnande 
uppgifter.

S
tiftet har även tillsyn med konsultativ  
inriktning, samt av mer formell karaktär 
över verksamheten i församlingar och  

pastorat. Främjande och tillsyn ska inte ses  
som två separata delar.

Församlingarna är Svenska kyrkans primära 
enhet med uppgift att fira gudstjänst, bedriva 
undervisning samt utöva diakoni och mission. 
Allt annat som församlingen utför är stöd för och 
en konsekvens av den grundläggande uppgiften.

Främjandet sker på församlingarnas villkor och 
utifrån respektive församlings definition av behov 
och mål. Stiftet ger stöd, inspiration och skapar 
förutsättningar för församlingarna att bedriva 
verksamhet och nå sina mål. I kontakterna med 
församlingar, andra stift och Svenska kyrkans 
nationella nivå samt samhället i övrigt identifieras 
vissa områden där det krävs övergripande regio-
nala lösningar. Här har stiftet en viktig roll.

Biskopen leder domkapitlets och stiftsstyrelsens 
arbete. Hennes uppgift är även att vara andlig  
ledare för stiftets församlingar samt att viga  
präster och diakoner till tjänst i Svenska kyrkan.

Stiftet var 2017 indelat i åtta kontrakt. I varje 
kontrakt finns en av biskopen utsedd kontrakts-
prost som är hennes förlängda arm och länk 
mellan stiftsorganisationen och församlingarna i 
området. Prostarna har också till uppgift att vara 
biskopen behjälplig vid visitationer och annan 
tillsyn.

Egendomsnämndens har till uppgift att förvalta 
stiftets prästlönetillgångar, tillgångarna består till 
övervägande del av skogsmark samt till mindre 
del av fonder. Egendomsnämndens verksamhet 
redovisas i separat dokument.

Stiftskansliet är en gemensam resurs för samtliga 
delar.

Främjande, tillsyn och förvaltning

Stiftets resurser  
redovisas samlat
Verksamhetsberättelsen 2017 innehåller de 
mål som sattes inför året och en sammanfatt-
ning av de insatser som gjorts för att sträva 
mot dessa mål.
 
Verksamhetsberättelsen består av tre delar:  
Församlingslivets utveckling, Organisatoriska 
förutsättningar samt Stiftsorganisationen. Detta 
för att tydliggöra hur stiftets resurser fördelas. 

Sedan 2014 tillämpas en modell för verksam-
hetsindelning som innebär en verksamhetsinrik-
tad redovisning av personalresurserna. Det inne-
bär att i såväl budget som utfall är stiftskansliets 
personalkostnader fördelade på de olika verk-
samhetsgrupperna och summerade med övriga 
kostnader. På så sätt ges den samlade bilden av 
hur stiftets resurser fördelas.

När det gäller avvikelser från budget kommente-
ras avvikelser över 20 procent per verksamhets-
grupp. 

 
Härnösands stift
Under 2017 ingick 98 församlingar i  
Härnösands stift, organiserade som självständiga 
församlingar med egen ekonomi eller organise-
rade i ett pastorat för samverkan med en eller 
flera andra församlingar.
 
Församlingarna bestod sammantaget av 
260 797 medlemmar, eller 69,5 procent av 
befolkningen. Jämfört med året innan minskade 
antalet medlemmar med 6 151 personer. 

Församlingarna hade cirka 900 anställda 
medarbetare, över 1 000 förtroendevalda och 
omkring 220 kyrkobyggnader 
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Foto: Sunnystudio, Shutterstock/IKON
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För att komplettera kartläggningen med 
barns röster har ett hearingprojekt 
påbörjats under året. Ett antal för-

samlingsmedarbetare har hjälpt till med att 
samtala med barn kring tre teman: kyrka, 
gudstjänst och framtid. 

En rapport från hearingprojektet väntas 
vara färdig till nästa mål- och budget-
process. För det interna arbetet har även 
en webbaserad handbok för handläggare 
skapats, för att underlätta beredningar och 
beslut. Under 2017 kom också arbetet med 
ett stärkt barnrättsperspektiv i gång som en 
del av förvisitationerna.

Bland årets främjande insatser med ett tyd-
ligt barnrättsperspektiv nämns här två.  
I församlingarna möter medarbetarna 
många unga som lider av psykisk ohälsa. 
För att stärka barns och ungas rätt till pro-
fessionellt samtalsstöd och själavård har 
församlingarna därför erbjudits en andra 
omgång av kursen Själavård med unga. 

En annan insats som berör utsatta barn är 
de internatutbildningar som erbjudits för-
samlingarna – Barn I Väntan och Barn i 
Start – med inriktning på verksamhet för 
barn som väntar på besked om de får stanna 
i Sverige eller på barn som nyligen fått uppe-
hållstillstånd. Två församlingar har under 
året startat gruppverksamhet för barn och 
ungdomar utifrån BIV/BIS-konceptet. 

I flera delar av stiftet har det varit aktuellt 
med indelningsförändringar. I ett förarbete 
inhämtades kunskap om barns situation i de 
aktuella områdena, och genomfördes även 
samtal med barn om kyrkan lokalt. Som 
uppföljning har under detta år erbjudits 
stöd till de pastorat som ingått i indelnings- 
processerna. Gensvaret från pastoraten har 
varit svagt, och det är därför svårt att ha  

en uppfattning om hur barnrättsperspektivet 
har varit en del av arbetet med att skapa de 
nya pastoraten. Kanske behövs ett tydligare 
och mer konkret stöd från stiftskansliet. 

Av övriga utmaningar som funnits med  
under året kan nämnas den ojämna köns-
fördelningen bland stiftets konfirmander 
och unga ledare. Här finns ett samband med 
rekryteringsområdet. Majoriteten av vuxna 
som jobbar med barn och unga i församling-
arna är kvinnor, det innebär att det saknas 
manliga förebilder inom både pedagogisk 
verksamhet och diakoni. Positiva förebilder 
att identifiera sig med är nödvändiga för att 
utveckla eget engagemang inom olika områ-
den. Detta är en fortsatt utmaning för rekry-
teringsarbetet.

Fortsättningsvis behöver övervägas hur det 
främjande arbetet med ett stärkt barnrätts-
perspektiv kan utvecklas, för att på ett rele-
vant sätt stötta församlingarna att komma 
igång med att utveckla metoder för att jobba 
med barnrättsfrågan. 

De insatser, främst utbildningsdagar, som 
har genomförts hittills är inte tillräckliga för 
att församlingarna ska hitta former själva, 
utan ett mer konkret arbetssätt behöver ut-
arbetas. Till exempel skulle stöd för en läng-
re genomarbetad process kunna erbjudas i 
en församling eller ett pastorat åt gången. 
Men det är en resurskrävande insats som 
behöver utredas mer för att den ska kunna 
erbjudas, och även andra möjliga alternativ 
behöver övervägas. 

Ett stärkt barnrättsperspektiv
I verksamhetsplaneringen inför 2017 arbetade stiftskansliet vidare 
mot ett stärkt barnrättsperspektiv i mål- och budgetprocessen. 
Detta med utgångspunkt i en kartläggning av barns uppväxtvillkor 
utifrån statistiska fakta.
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Gudstjänst 

 

Gudstjänstlivets utveckling
Församlingarnas medarbetare erbjöds att få del-
tagandet i teologifestivalen i Uppsala finansierat 
och 22 personer tog del av erbjudandet. Betydligt 
fler medarbetare deltog i festivalen som är ett 
uppskattat tillfälle för fortbildning. 

I augusti anordnades ett dopdygn på Hållands-
gården. Syftet var att stärka dopets identitet och 
församlingarnas arbete med dopet. Målgrupp var 
alla församlingsmedarbetare, gärna arbetslagsvis. 
De 30 deltagarna var nöjda och inspirerade att 
fortsätta arbetet i församlingarna. Dopdygnet gav 
mersmak och liknande insatser kan bli aktuella 
kommande år. 

En fortbildning för veniater i stiftets församlingar 
genomfördes under två dygn med 19 deltagare. 
De fick med sig användbara kunskaper hem och 
blev även stärkta i sitt uppdrag för utvecklingen 
av gudstjänstlivet. Lekmän som predikar och 
leder gudstjänst breddar och förnyar den lokala 
gudstjänsten.

En genomarbetad prästfortbildning med fokus på 
Luthersk teologi genomfördes i oktober. Delta-
gandet var högt, cirka 150 präster vilket innebär 
att endast ett fåtal av stiftets alla präster sakna-
des. En viktig del av fortbildningsdagarna var 
gudstjänstgemenskapen. En temamässa och en 
gudstjänst med doppåminnelse och förnyande av 
vigsellöften firades samt en morgonmässa. Präst-
fortbildningen fick god respons i utvärderingen.

Med stöd av det nationella projektet Dela tro 
dela liv har två medarbetare från stiftets försam-
lingar deltagit i ledarutbildningen Kropp och 
gudstjänst. Båda har börjat använda metoden i 
sina hemförsamlingar.

En lokal kyrkvärdsutbildning hölls på begäran i 
ett pastorat, då kyrkvärdarna där inte hade fått 
plats på tidigare utbildningar.

Introduktion av ny kyrkohandbok
Eftersom beslutet om ny kyrkohandbok var 
ovisst ända fram till kyrkomötet i slutet av 
november, genomfördes inga utbildningsinsatser 
under detta år. Istället planerades för handboks-
dagar våren 2018.

Kyrkomusikalisk utveckling
Under året har en större satsning på fortbildning 
för kyrkomusiker genomförts. Ett 60-tal musiker 
möttes under tre dagar för fortbildning i ämnena 
orgelspel, kördirigering, sångmetodik och solo-
sång. Förutom fortbildning gavs möjlighet till 
samtal med kollegor och med kursens kaplan. 
Musikerna fick också möta biskopen för samtal, 
bland annat om kyrkohandboken. Fortbild-
ningen samlade mer än hälften av de yrkesverk-
samma musikerna i stiftet vilket får ses som ett 
gott resultat. Måluppfyllelsen var god med fina 
utvärderingar och nöjda deltagare.

Två kyrkomusikaliska rådslag har hållits under 
året för planering av gemensamma satsningar och 
visionsarbete. De organisationer som bjöds in var 
Mellansels folkhögskola, Kyrkomusikernas riks-
förbund, Härnösands stifts kyrkosångsförbund, 
Domkyrkoförsamlingen och Sensus. Svårigheten 
att samla alla intressenter innebär att rådslagets 
arbete inte blir så effektivt som önskat.

Kyrkomusikernas kontraktsträffar har besökts 
regelbundet för att lyssna in det pågående sam-
talet om behov och insatser på det kyrkomusika-
liska området. 

De kördagar som Kyrkosångsförbundet i Härnö-
sands stift arrangerat har fått efterfrågat ekono-
miskt stöd. I Brunflo församling har inspirations-
dagen Luthers ungar genomförts. 

Insatser för att beställa ett samiskt körverk har 
inletts med arbetet stötte på problem och kunde 
inte slutföras.

  Ekonomi  Budget  Utfall
  Gudstjänst  2 465 tkr 1 987 tkr

Kommentar till budget: 
Lägre fortbildningskostnader än planerat, en 
tänkt studieresa som inte genomfördes och 
uteblivet samiskt körverk har bidragit till att 
endast 80 procent av budget har använts.  

  

   Mål 2017 
4 Församlingarna har goda möjligheter   
    att utveckla sitt gudstjänstliv utifrån de  
    lokala förutsättningarna.
4 Den kommande introduktionen av  
    Svenska kyrkans nya kyrkohandbok  
    innebär en vitaliserande process.
4 Församlingarnas musikverksamhet   
    utvecklas och berikar gudstjänstlivet.
4 Församlingarnas kyrkomusiker har  
    goda möjligheter att stärka sin  
    kompetens och sina färdigheter.
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Barn och unga 
 

Kompetensutveckling
En två dagars fortbildning med tema Luther har 
genomförts för församlingspedagoger. 14 perso-
ner eller drygt hälften av de utbildade försam-
lingspedagogerna med församlingstjänst deltog.

Fortbildningsdagar för konfirmandarbetslag ge-
nomfördes under två dagar i Sundsvall med över 
80 deltagare. Där fanns föreläsare som behand-
lade områden som Luther och vår undervisning, 
trygga möten och vuxet förhållningssätt, arbete 
med krisberedskap, konfirmation då och nu, pe-
dagogiska metoder att berätta om tro och bibel, 
samt tips från församlingar. Fortbildningsdagar-
na hölls med stöd av Svenska kyrkans nationella 
nivå, bidraget var en del av satsningen Krafttag 
konfirmation. 

Utbildning har genomförts för anställda som 
arbetar med att utbilda unga ledare. Utbild-
ningen gavs i samband med steg 3-utbildningen i 
Vålådalen och 34 anställda deltog. Utbildningen 
innehöll introduktion i kursplanen för ung ledar-
utbildning, föredrag om forskningsrapporten om  
unga ledare i Härnösands stift samt ämnen som 
rekrytering, kyrkans musik som metod och verk-
tyg, att vara ung och ideell. 

Rådgivning och stöd har erbjudits kontraktens 
arbetslag i barn och ungdomsarbetet.

Samverkan med andra aktörer
Församlingarna hade möjlighet att utbilda 
instruktörer i Bibeläventyret, ett pedagogiskt 
verktyg för samarbete med skolorna, till 
reducerad kostnad. Detta gav stiftet åtta 
nya bibeläventyrare under året fördelade 
på fyra församlingar eller pastorat. Vid en 
fortbildningsdag för bibeläventyrare deltog 
20 instruktörer. Eftersom tjänsten för skola/
ungdom varit vakant under året har inga 
andra insatser gällande skola eller kyrka-idrott 
genomförts.

Erbjuda mötesplatser
Församlingar och pastorat har möjlighet att 
söka lägerdygnsbidrag för konfirmandläger. 34 
församlingar och pastorat har ansökt och fått 
bidrag. Totalt har bidrag delats ut för 132 läger.

Bidrag för konfirmandinternatläger erbjuds. EFS 
Mittnorrland har fått ett bidrag på 65 000 kronor. 

    Mål 2017 
4 Barn och unga som finns i församlingarna   
    möter kompetent personal.
4 Församlingarna har möjlighet att sam- 
    verka med andra aktörer i samhället.
4 Barn och unga erbjuds mötesplatser, för  
    att tillsammans kunna upptäcka och dela  
    kristen tro, i ett större sammanhang än  
    den egna församlingen.
4 Barn och ungas delaktighet och inflytande  
    i Svenska kyrkan i Härnösands stift stärks.

Foto: Magnus Aronsson/IKON



FÖRSAMLINGSLIVETS UTVECKLING 2017

10

4 forts, Barn och unga

Utbildningsdagar för unga ledare som går steg 
3 i sin ledarutbildning har genomförts under 
tre dagar i Vålådalen. 103 unga ledare deltog 
och fick utbildning i Svenska kyrkans tro och 
lära, i att vara kallad som ideell eller anställd 
medarbetare, information om Svenska Kyrkans 
Unga (SKU), information om internationella 
frågor och internationellt engagemang samt tips 
på metoder att arbeta med bibeln.

En förberedande utbildningsdag inför kommande 
livsresor genomfördes på Härnösands folk-
högskola. Här deltog 168 unga ledare samt  
vuxna ledare som skulle iväg på livsresor.

Som avslutande och fördjupande del i ung 
ledarutbildning erbjuds unga ledare en livsresa. 
Detta år genomfördes sju livsresor: vinterpilgrim 
till Nidaros, pilgrimsvandring till Santiago 
de Compostela, i Paulus fotspår i Grekland, 
mänskliga rättigheter i Krakow, biblisk historia 
och religionsdialog i Jordanien, pilgrim och 
religionsdialog i Jerusalem samt i Fransiscus 
fotspår i Assisi. Totalt gjorde131 ungdomar en 
livsresa. 
Organisationen Svenska Kyrkans Unga 
stöttas årligen med ett ekonomiskt bidrag 

samt personalresurs. Läger och arrangemang 
genomförs i samverkan med Svenska Kyrkans 
Unga, för detta års mötesplatser redogörs i 
SKU:s verksamhetsberättelse.

Delaktighet och inflytande
Det strategiska barnrättsarbetet har främst 
inriktats på att forma det interna arbetet för 
stiftskansliet, bland annat genom att ta in barns 
röster i kartläggningen. För det strategiska 
arbetet i församlingarna har en sida färdigställts 
på intranätet och den kommer att kompletteras 
allt eftersom behov uppstår. I det främjande 
arbetet för att stärka barns delaktighet och 
inflytande i församlingarna behöver det tas nya 
grepp under kommande år.
 
   Ekonomi  Budget  Utfall
   Barn och unga  8 878 tkr 5 892 tkr

Kommentar till budget: 
Ett misstag i budgeteringen för utbildning av unga 
ledare innebär en betydande budgetavvikelse. 
Bland annat beroende på att det endast var en 
utbildningshelg för unga ledare detta år, mot 
vanligen flera helger.

Livsresa till Jordanien. En pilgrimsresa i Abraham, Mose och Johannes döparens fotspår,  

samt kulturmöte med Jordaniens beduiner och möte med den Lutherska kyrkan i Amman.      Foto: Maria Eddebo Persson
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Diakoni   

 

Kompetensutveckling
Det har genomförts fortbildningar för diakoner 
och för diakoniassistenter. Präst- och diakonmö-
tet under temat ”Luthersk kallelsetanke i tro och 
liv” var mycket välbesökt, alla i tjänst varande 
diakoner närvarade. Ett utbildningsdygn för 
diakoniassistenter, kring diakonins historia och 
biskopsbrevet om diakoni, var mycket uppskat-
tat och nådde det flesta diakoniassistenter som 
är verksamma i stiftet.

Under året har både församlingsbesök och besök 
på kontraktsnivå genomförts. På det sättet har 
det förts samtal om diakoni i vardagen, diako-
nalt förhållningssätt, hållbarhet i diakoniarbetet 
och diakonal utveckling med både anställda och 
ideella.

Relationer inom familjen
Vid halvårsskiftet förändrades huvudmanna-
skapet för Svenska kyrkans familjerådgivning. 
Församlingarna har därefter erbjudits möjlighet 
att söka bidrag för att organisera och erbjuda 
familjerådgivning. Se Bidrag till församlingslivets 
utveckling, sid 15.

Flyktingars och migranters särskilda behov
Under året har flera fortbildningar erbjudits 
församlingarna kring flykting och integrations-
frågor. I samarbete med Sveriges Kristna Råd har 
en utbildning om psykosocialt stöd till flyktingar 
arrangerats vid två tillfällen. En fortbildningsdag 
kring sång och musik som integrationsverktyg 
har genomförts. Det har även hållits fortbild-
ningsdagar kring teman som flyktingar och 
trauma, hedersrelaterad våld. Dessutom har fem 

temadagar anordnats för anställda och ideella 
som är engagerade i flyktingarbetet och ingår i 
stiftets olika nätverk.

Varannan vecka har församlingarna erbjudits 
föreläsningar och rådgivning via videolänk kring 
flykting- och asylfrågor i samarbete med Rådgiv-
ningsbyrån för flyktingar och asylsökande. Flera 
församlingsbesök har genomförts för att stötta 
och utrusta anställda och ideella för deras arbete 
med asylsökande och integrationsfrågor.

Nätverksträffar kring flykting- och integrationsfrå-
gor har genomförts tillsammans med företrädare 
från den offentliga och den idéburna sektorn.

Utöver stiftets bidrag till verksamhetsförstärk-
ning inom flykting- och integrationsområdet har 
även kyrkostyrelsens bidrag på 1,7 miljoner för-
delats till församlingar med verksamhet för asyl-
sökande. Stiftets flyktingskollekt har nyttjats av 
flera församlingar för enskilda flyktingars behov.

Nyanlända barn och familjer
Barn i Väntan (BIV) och Barn i Start (BIS) är en 
gruppverksamhet för barn och ungdomar som 
vill lära sig mer om sig själva, om asylprocessen 
och om hur det är att vara ny i Sverige. Fokus 
ligger på deltagarnas egna känslor och syftet är 
att stärka barnen oavsett vilket land de kommer 
att växa upp i. BIV vänder sig till barn och ung-
domar i asylsökande familjer eller ensamkom-
mande och BIS till barn och ungdomar som har 
fått uppehållstillstånd i Sverige.

Under detta år har två gruppledarutbildningar 
för denna verksamhet erbjudits församlingarna. 
Utbildningarna har skett i samarbete med Luleå 
stift, en utbildning i Umeå och en i Njurunda. 
Sju medarbetare från församlingar i Härnösands 
stift har utbildats, vilket innebär att 25 medarbe-
tare i stiftet nu är utbildade gruppledare för att 
arbete med BIV och BIS.

Två församlingar – Östersund och Njurunda – 
har under året startat upp BIV/BIS-verksamhet 
för barn och ungdomar. Tre regionala nätverks-
träffar med erfarenhetsutbyte och fortbildning 
för gruppledare har också ägt rum, med besök 
från BIV/BIS på nationell nivå.

   Ekonomi  Budget  Utfall
    Diakoni  2 663 tkr 2 296 tkr

Kommentar till budget: 
Viss del av verksamheten för flykting och 
integration har bekostats av medel från 
kyrkostyrelsen och ingår inte i stiftets budget.  

    Mål 2017 
4 Alla församlingar har förutsättningar att  
    stärka och utveckla kompetensen inom det  
    diakonala området.

4 Församlingarna har stöd i arbetet med att  
    stärka relationer inom familjert.

4 Församlingarna har stöd i att möta flykting 
    ars och migranters särskilda behov.

4 Församlingarna erbjuds kompetensutveck 
    ling och stöd med fokus på nyanlända barn  
    och familjer.
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    Mål 2017
4 Det ideella engagemanget utvecklas 
    och breddas.

Ideellt medarbetarskap 
 
 

Två arbetslagsträffar om idealitet har genom-
förts i Västra Storsjöbygden med cirka tio del-
tagare ur arbetslaget samt en förtroendevald 
närvarade. En introduktionskurs i Svenska kyr-
kans tro och tradition, en så kallad växtplats-
kurs, har genomförts under vårterminen med 
22 deltagare. Även en fördjupad växtplatskurs, 
i form av en bibelsamtalshelg, genomfördes för 
dem som tidigare gått introduktionskursen.  
Bibelhelgen hade 25 deltagare.

Delaktighet i den världsvida kyrkan
Två av vänstiften har besökts under året. Dels 
besöktes den Slovakiska lutherska kyrkan i 
samband med ett Lutherjubileum där biskop 
Eva Nordung Byström bidrog med predikan. 
Biskopen medverkade även vid biskopsvigning i 
Sydafrika där biskop Motsamai Manong vigdes 
till biskop för Cape Orangestiftet.

Årets Mittnordenmöte – då representanter för 
Nidaros, Härnösands och Lappo stift möts för 
erfarenhetsutbyte – hölls i Trondheim med fyra 
deltagare från Härnösands stift. Stiftet var även 
representerat i samtalsdagar med de ortodoxa 
och orientaliska kyrkorna som hölls i Malmö. 

Ungas engagemang
Inom budget för utbildningen för unga ledare har 
två livsresor ägt rum med tydligt fokus på den 
världsvida kyrkan och internationellt arbete (se 
verksamhetsgruppen Barn och unga). Även har 
en informationsinsats genomförts för unga ledare 
om Svenska kyrkans internationella arbete. 

Många ungdomar har på dessa sätt fått en in-
blick i internationella frågor och utblick i den 
världsvida kyrkan. Flera av ungdomarna som 
deltog i livsresorna har efter hemkomsten bi-
dragit med informationsinsatser, bildvisning och 
berättelser i sina skolor och församlingar.

   Ekonomi  Budget  Utfall
   Internationellt arbete  937 tkr  705 tkr

Kommentar till budget: 
Vissa insatser samordnades i samband med resan 
till Världens fest.  

Internationellt arbete

 

  

Internationella grupper
Nätverket av internationella samordnare har 
kommit igång. Två träffar har hållits för dem,  
en i Härnösand och en i Stugun. Samlingarna 
har upplevts av de som varit där som positiva 
och stimulerande, men det är också många som 
inte kommit. Här finns mer att göra. När sam-
ordnarna beskriver församlingarnas internatio-
nella grupper står det klart att det på många 
håll är en åldrande skara. En återkommande 
frågeställning är hur vi kan arbeta för en föryng-
ring av de internationella grupperna.

En resa till Västerås och internationella konferen-
sen Världens fest arrangerades. Det var samman-
lagt tre bussar med deltagare från stiftet, en buss 
mer än vid förra tillfället.  Folk uttryckte stor 
nöjdhet över utbudet av seminarier, som var in-
riktade på 500-årsminnet av reformationen, och 
upplevde bussresan som bra för gemenskapen.

    Mål 2017 
4 Stiftets internationella grupper har 
    tillgång till stimulans och utveckling.
4 Härnösands stift är delaktig i den 
    världsvida kyrkans gemenskap.
4 Det internationella arbetet i Svenska 
    kyrkan är en plats för ungdomar och 
    unga vuxna att vara kyrkligt engagerade.

Ett Idédygn för ideella och förtroendevalda ar-
rangerades på Hallstaberget i Sollefteå med 120 
deltagare. 

Kursen Att leda ideella medarbetare som stiftet 
ger i samverkan med Luleå stift och Strömbäcks 
folkhögskola blev inte av 2017 på grund av för 
få anmälda. 

Stiftet är fortsatt aktivt i nätverket Ideellt forum 
och deltar i huvudmannamöten samt på andra 
samlingar som nätverket arrangerar.

 
   Ekonomi   Budget Utfall
 
   Ideellt  
   medarbetarskap    723 tkr   731 tkr
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Strukturer för arbetet på olika språk
Arbete pågår med att utveckla nya riktlinjer och 
modeller för stiftets främjande.

Flerspråkighets- och mångfaldsperspektiv 
i arbetet med barn och unga
Stöd har getts till ungdomssatsning för tecken-
språkiga elever vid Kristinaskolan i ett samar-
bete med skolans fritidsverksamhet och Härnö-
sands domkyrkoförsamling. Inom ramen för 
domkyrkoförsamlingens konfirmandarbete har 
teckenspråkiga elever vid Kristinaskolan deltagit 
i konfirmandundervisning.  

Stiftet har ekonomiskt bidragit till det samiska 
konfirmandlägret som samarrangeras med Luleå 
stift. Samiska dopgåvor och annat samiskt mate-
rial har förmedlats till församlingar vid behov.

Diakonalt arbete bland språkliga minoriteter
Undervisning i tro- och livsfrågor på tecken-
språk har genomförts på regelbunden basis till 
daglediga i Härnösand i form av studiecirkeln 
Livets trådar.

Stiftets grupp av ideella medarbetare som tjänst-
gör i den finskspråkiga telefonjouren Palveleva 
puhelin växer och de har getts fortbildning och 
handledning.

Möjlighet till delaktighet och inflytande
Med ökad kunskap i församlingarna så ökar  
förmågan att välkomna olika språkliga- och  
kulturella grupper in i församlingslivet.

Boken Sjeltie – kyrkplatser och kyrkoliv har pro-
ducerats tillsammans med Gaaltije, sydsamiskt 
kulturcentrum. Boken kommer att spridas under 
2018, till såväl allmänhet som stiftets försam-
lingar och syftar till att höja kunskapen om det 
samiska samhället och det samiska kyrkolivet.

Stöd har getts till anställda från olika försam-
lingar som deltagit i en samisk sommarkurs 
arrangerad av Gaaltije. Stöd gavs även till samis-
ka ideella medarbetare och anställda från olika 
församlingar för att underlätta deltagande vid 
den stora sammankomsten Samiska kyrkodagar 
i Arvidsjaur, arrangerad av nationell nivå, med 
besökare från hela Saepmie.

 
   Ekonomi  Budget  Utfall 
   Flerspråkigt arbete 3 068 tkr 1 812 tkr

Kommentar till budget: 
Budgetavvikelsen förklaras främst av att avtalet 
med det sverigefinska språk- och resurscentru-
met i Sundsvalls församling sades upp i decem-
ber 2016. Kostnad för personal med vidhörande 
verksamhet, som det budgeterats för, uteblev 
därmed.

    Mål 2017 
4 Stiftet främjar utvecklingen av fungeran 
    de strukturer för arbetet på olika språk  
    på den lokala nivån.
4 Stiftet främjar ett flerspråkighets- och  
    mångfaldsperspektiv i församlingarnas  
    arbete med barn och unga.
4 Stiftet stödjer utvecklingen av diakonalt  
    arbete bland språkliga minoriteter i för 
    samlingarna.
4 Stiftet främjar olika språkliga gruppers  
    möjlighet till delaktighet och inflytande 
    i stiftets och församlingarnas liv.

Flerspråkigt arbete



FÖRSAMLINGSLIVETS UTVECKLING 2017

14

Andlig fördjupning
 

Själavård nattetid  
Det nya schemat för Jourhavande präst innebär 
att stiftet har fått fler men kortare jourpass, var-
je kväll mellan klockan 21 och 24 samt fem pass 
per månad mellan klockan 03 och 06. Det totala 
antalet timmar är detsamma som tidigare men 
konsekvensen är ändå att det inte räcker med att 
varje jourpräst enbart har ett pass per månad.
Bemanningen är ansträngd då antalet jourpräs-
ter har minskat men avtal med nationell nivå 
har ändå klarats. Samtidigt beräknas antalet 
jourpass att öka ytterligare, både på telefon och 
i chatten.

En rekryteringssatsning har gjorts. Bland annat 
har biskopen skrivit till alla kyrkoherdar och 
präster och en rundringning till cirka 25 präster 
har gjorts liksom förberedelser för en introduk-
tionsdag för nya jourpräster.  I budget för 2018 
finns två utökade jourprästtjänster på 15 pro-
cent vardera, för att täcka det ökade behovet.

Liksom tidigare får pastorsadjunkterna, efter 
introduktion, prova på ett jourpass under sitt 
adjunktsår, detta följs upp med ett handlednings-
samtal. Detta har visat sig vara rekryterande.

    Mål 2017  
4 Församlingarna har möjlighet att möta  
    behovet av själavård på natten. 

4 Medarbetare i församlingarna är rustade  
    för att möta behov av själavård under 
    särskilt utsatta omständigheter. 

4 Församlingarna har möjlighet att utveckla  
    sin kompetens vad gäller andlig fördjup-    
    ning. 

4 Barn och unga som finns i församlingarna  
    kan erbjudas själavård. 

4 Församlingarna har tillgång till retreater  
    för anställda, förtroendevalda och frivilliga  
    medarbetare.

4 Församlingarnas medarbetare har tillgång  
    till själavård och samtal.

4 Församlingarna har möjlighet att ta till- 
    vara det växande intresset för pilgrims- 
    vandring.

En två dagars konferens för jourpräster samlade 
23 deltagare. Föreläsare var Haris Grabovic från 
stiftelsen Expo som föreläste om perspektiv på 
rasism och nationalism och strategier att mot-
verka detta. Vidare medverkade den nationella 
samordnaren Gunilla Löf Edberg. En handled-
ningsdag för jourpräster samlade elva deltagare

Själavård under särskilt utsatta 
omständigheter
Besök har under året gjorts hos medarbetarna i 
alla fyra sjukhuskyrkor samt Saltviksanstalten 
och Ljustadalens anstalt. Inledande kontakt har 
även tagits med försvarsmakten, Västernorr-
landsgruppen i Härnösand. Sjukhuskyrkorna 
har samlats till en kollegiedag.

Andlig fördjupning
Tre nätverksgrupper – i Östersund, Örnskölds-
vik och Härnösand/Sundsvall – har samlats till 
nätverksträff och handledning några gånger 
under året. 

Det nationella nätverket för andlig vägledning 
i ignatiansk anda i Svenska kyrkan samlades i 
Härnösand under två dagar.

Utbildningen Att bli och vara andlig vägledare 
som inleddes 2016, fortsatte med en kursvecka 
på våren och en kursvecka på hösten. Utbild-
ningen avslutas i januari 2018. 15 deltagare  
gick kursen som hölls på Österåsens hälshem i 
Sollefteå.

Själavård med unga
En andra omgång av utbildningen Själavård 
med unga erbjöds församlingarna, för att rusta 
de medarbetare som jobbar med barn och ung-
domar i församlingarna. Utbildningen genom-
fördes med 20 deltagare från blandade yrkes-
kategorier.

Församlingen ska vara ett själavårdande sam-
manhang, där alla har en viktig uppgift. Genom 
kursen har fler församlingar rustats för viktiga 
möten med unga.

Tillgång till retreater
En tre dagar lång retreat har hållits på Österå-
sens hälsohem, den samlade 23 deltagare.  
Retreatstipendier à max 2 000 kr har delats ut 
till 37 personer. 

Själavård för medarbetare
En nyrekrytering på tjänsten stiftsadjunkt för 
självavård skedde i början av 2017, efter en 
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Bidrag till församlingslivets 
utveckling 

Den grundläggande uppgiften
Bidrag har fördelats enligt sedan tidigare etable-
rad modell till 29 olika församlingar/pastorat 
fördelat på fem verksamhetsområden: sjukvård, 
universitet, kriminalvård, turism och flykting. 
Modellen baseras i huvudsak på antalet vård-
platser och antal studenter för verksamhet inom 
sjukvård respektive universitet. För verksamhet 
inom kriminalvård utgör rekommendationer 
från Sveriges Kristna Råd utgångspunkten.

Bidrag till enheter med verksamhet inom flyk-
ting, sjukvård och kriminalvård utgör de största 
posterna med 4,3 och 1,9 respektive 0,8 miljo-
ner kronor. Störst förändring mot 2016 har skett 
vad gäller bidraget för verksamhet inom flykting 
som har ökat med 1,5 miljon kronor fördelat på 
17 enheter mot tidigare 13 enheter. 

Diakonal utveckling
Ett nytt bidrag för diakonal utveckling/familje-
rådgivning infördes vid halvårsskiftet och har 
fördelats med totalt 0,6 miljoner kronor till 
sammanlagt 18 enheter.

Uppkomna projekt under året
Ur budgeten för övriga bidrag har 95 000 kro-
nor utbetalats. Stiftsstyrelsens medel till förfo-
gande har inte utnyttjats alls.

  Ekonomi                              Budget          Utfall
   Bidrag till församlings-
   livets utveckling                     10 000 tkr         9 434 tkr

    MÅL 2017 
4 Församlingar har när så krävs möjlighet  
    att bedriva verksamhet inom den grund- 
    läggande uppgiften riktat till andra än de  
    som är bosatta i det egna pastoratet.

4 Församlingarna har möjlighet att få 
    ekonomiskt stöd till diakonal utveckling.

4 Stiftet bejakar angelägna projekt som  
    uppkommer under året i församlingarna.

längre vakans. Året har därför präglats av ny-
start vad gäller personalsjälavård och fortbild-
ning inom området. Stort fokus har varit på 
kommunikation och presentation kring den 
samlade verksamheten inom själavård och and-
lig fördjupning, bland annat genom att sidan på 
intranätet gjorts om, en ny folder har tagits fram 
samt information vid möten i olika samman-
hang.

Medarbetare i församlingarna har erbjudits en-
skild själavård i både Härnösand och Östersund 
samt genom själavårdnätverket som åter aktive-
rats. 

Intresset för pilgrimsvandring
Stödet till Selångers församling för arbetet med 
att skapa ett pilgrims- och kulturcentrum fort-
sätter. Där börjar nu planerna på att ta konkret 
form genom att den gamla ladugården har 
börjat byggas om. Referensgruppen Pilgrim har 
samlats tre gånger under året. 

Ett pilgrimsstipendium liknande retreatstipendiet 
har introducerats och fem stipendier à 2 000 kr 
delades ut.

   Ekonomi  Budget  Utfall
   Andlig fördjupning 3 507 tkr 3 192 tkr

Foto: Magnus Aronsson/IKON
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Medlemskommunikation 

Bilden av Svenska kyrkan
Härnösands stifts hemsida riktar sig till en kyrk-
ligt intresserad allmänhet, inklusive medarbetare i 
församlingarna och journalister. Inför kyrkovalet 
gjordes en särskild satsning på en regional kyr-
kovalswebb med information om valet, nomine-
ringsgrupperna och möjlighet att ställa frågor till 
några av dem som kandiderade. Under valmåna-
den september hade kyrkovalswebben över 5 000 
besökare som tittade på närmare 15 500 webb-
sidor, i snitt tre sidor per besökare. Det innebär 
att antalet besökare på hemsidan fördubblades 
jämfört med samma månad året innan. Statistiken 
visar att det finns ett behov av att göra special- 
sidor inför särskilda evenemang eller händelser. 

Inför kyrkovalet stöttades en annonskampanj 
som kyrkokansliet tagit fram, genom annonse-
ring på ljustavlor på de orter i stiftet där det var 
möjligt samt annonserades i regionens dagstid-
ningar under valveckan. Med inriktning på ung-
domar gjordes även en annonsering om kyrko-
valet på facebook.

Kyrkovalet har även präglat den regionala me-
dierapporteringen. Totalt omnämndes Härnö-
sands stift kopplat till kyrkovalet i närmare 200 
artiklar eller radio- och tv-inslag under året. Det 
handlade dels om vilka som kandiderade och 
dels om resonemang kring kyrklig demokrati 
och sedan om valresultat.

Samtidigt har medias intresse för biskopens upp-
drag hållit i sig. Biskop Eva Nordung Byström 
omnämndes i över 260 tidningsartiklar eller 
inslag. Förutom kyrkovalet har strukturfrågor, 
rekryteringsbehov, medlemsminskning och samer-
nas situation varit återkommande ämnen. Näm-
nas kan också flera artiklar som biskopen skrivit 

och som publicerats på debattplats i  
lokaltidningarna, bland annat inför kyrkoårets 
högtider.

Som stöd till församlingarna har annonserats i 
de informationstidningar som fem kommuner i 
regionen delar ut till nyinflyttade. Marknadsfö-
ringen av församlingarnas sommarkyrkor samt 
pilgrimsvandringar genomfördes genom annon-
sering på facebook. Stiftets medlemsbroschyr 
uppdaterades och erbjöds församlingarna i  
nytryck.

Det sydsamiska kyrkobladet Daerpies Dierie 
som ges ut gemensamt av Svenska kyrkans 
nationella nivå, Härnösands stift och Nidaros 
bispedöme har kommit ut med fyra nummer 
enligt utgivningsplan. Under hösten inleddes på 
kyrkokansliets initiativ en översyn av tidningen 
med avseende på organisation och kostnader.

Kompetensutveckling
Som en del av det främjande arbetet erbjöds för-
samlingarna möjlighet att ”låna en informatör” 
för stöd och utbildning inom kommunikations-
området. Under året gjordes 17 besök hos lokala 
enheter. Hos en del enheter ägde insatserna rum 
över en längre tidsperiod, men med kortare dags-
insatser. Hos andra koncentrerades insatserna till 
en längre och sammanhängande period på tre till 
fem dagar. Insatserna handlade främst om stra-
tegisk kommunikation, marknadsföring, utbild-
ning för personal i verktyg för grafisk form och 
bildbehandling, medlemskommunikation, sociala 
medier, utveckling av trycksaker (exempelvis för-
samlingsblad, broschyrer, annonser) samt kom-
munikationsutbildning för förtroendevalda. 

Konsult- och utbildningsinsatser erbjuds spe-
cifikt när det gäller externa och interna webb-
platser. Fem församlingar och två pastorat har 
fått varsin heldagsutbildning i Svenska kyrkans 
webbverktyg under året. Två nybildade pastorat 
har fått varsin heldag där stiftets webbredaktör 
träffat pastoratets kommunikatör och pratat 
strategier och kommunikation kring deras kom-
mande webbplats och intranät. Ett pastorat har 
under året fått hjälp att bygga upp sin webb-
plats, flytta texter från de gamla webbplatserna, 
produktion av nytt material och konsultstöd 
efter den nya webbplatsen blev färdig. Ett pasto-
rat har fått en heldagsutbildning i att filma med 
mobilkamera. 

Stiftets kommunikationsdagar för inspiration 
kring framtidsfrågor samlade 21 deltagare i 
Östersund och 33 deltagare i Härnösand. En 

   Mål 2017

4 Stiftet bidrar till att människor i regio- 
    nen har en god bild av Svenska kyrkan.

4 Församlingarna har tillgång till kompe- 
    tens, utbyte och inspiration inom  
    kommunikationsområdet.

4 Församlingarna har tillgång till ekono- 
    miskt stöd för vissa kommunikations- 
    insatser.
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fortbildningsdag med temat planerad kommuni-
kation erbjöds församlingsmedarbetare och 16 
personer deltog. En grupp på åtta nya kyrkoher-
dar har gått en dags medieträning.

En referensgrupp bestående av medarbetare i 
församlingarna som arbetar minst 50 procent 
med kommunikation, har haft två samlingar för 
utbyte av aktuella frågor, erfarenheter och inspi-
ration.

Ekonomiskt stöd
Inför kyrkovalet erbjöds pastorat och försam-
lingar medfinansiering av en kyrkovalstidning 
till hushållen som Verbum producerade. Tio en-
heter beställde tidningen och stiftet bidrog med 
halva kostnaden för totalt 70 000 exemplar. 

Under allhelgonahelgen bidrog Härnösands stift 
till att 7 000 ljus – med budskapet Ljuset lyser i 

mörkret, och mörkret har inte övervunnit det – 
delades ut till allmänheten i ett personligt möte. 
Stiftet finansierade förpackningarna som försam-
lingarna fyllde med ljus, 18 lokala enheter tog 
del av medfinansieringen och ytterligare några 
fler deltog i utdelningen. 

Ett bidrag till marknadsföring och samverkan 
med externa arrangörer erbjuds församlingarna 
under vissa förutsättningar. Detta år har 92 000 
kronor fördelats till fyra samarbeten med det lo-
kala föreningslivet vid olika kulturarrangemang. 
Tre församlingar och ett kontrakt har tagit del 
av bidraget, vilket är något färre än tidigare år.

   Ekonomi  Budget  Utfall
   Medlems- 
   kommunikation  2 121 tkr 1 708 tkr 

Foto: Lotta Sundberg/IKON
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    Mål 2017  
4 Förtroendevalda i församlingarna är  
    rustade för sitt uppdrag.

4 Församlingarna har tillgång till   
    en kompetent chef.

Styrning och ledning, lokala nivån

 
Förtroendevalda 
De utbildningar som riktats mot förtroendevalda 
återfinns detta år inom andra verksamhetsgrup-
per, exempelvis det omfattande stöd som rört 
kyrkovalet.

Kyrkoherdar
Året innebar att stödet till kyrkoherdar utvecklats 
genom en rad insatser. Nyligen mottagna kyrko-
herdar återsamlades av biskopen vid två tillfällen 
under året, totalt möttes nio kyrkoherdar vid 
dessa tillfällen. En introduktionsdag på stiftskans-

Personalutveckling, lokala nivån

    Mål 2017  
4 Församlingarna har tillgång till handled- 
    ning och personalutveckling för anställda.

Handledning och personalutveckling
Omkring 20 handledningsgrupper har varit 
igång under året. Grupperna startade redan  
under 2016 och pågår till och med juni 2018.  
De består bland annat av kategorierna vaktmäst-
are, värdinnor, administratörer, kyrkomusiker, 
pedagoger, diakoner, komministrar, kyrkoherdar. 

Vidare finns handledning för sjukhuskyrkorna 
i Jämtland och Västernorrland samt även en 
grupp i vardera länet för medarbetare som ar-
betar med asylsökande. Grupperna träffas som 
regel en gång per månad under terminerna.

Fem handledare finns med sen tidigare och fem 
nya handledare, som påbörjade sin handledarut-
bildning i St Lukas regi under 2016, blev klara 
under 2017. Deras utbildning bekostades av 
Härnösands stift och de har även lett handled-

ningsgrupper under utbildningstiden. De ingår 
nu alla i stiftets grupp av arbetshandledare. En 
extern handledare med mångårig erfarenhet, an-
litas som handledare för handledarna. Den grup-
pen möts för handledning fyra gånger per år. 
Den externa handledaren leder även några andra 
av handledningsgrupperna och ger enskilda 
handledningar inom stiftskansliet.

Ett mentorsprogram har byggts upp under året.  
Alla nytillträdda kyrkoherdar erbjuds att ingå i 
mentorsprogrammet. Mentorer har rekryterats 
och totalt finns nu åtta mentorer som stöd för 
nya kyrkoherdar. En utbildningsdag för deltaga-
re i mentorsprogrammet har också genomförts, 
med nio deltagare.

   Ekonomi  Budget  Utfall
   Personalutveckling, 
   lokala nivån  1 363 tkr 1 277 tkr

liet för nya kyrkoherdar genomfördes vid ett till-
fälle under året, då deltog sju kyrkoherdar.

Två kyrkoherdar har på stiftets bekostnad gått 
ledarskapsutbildningen UGL . En riktad utbild-
ningsinsats till kyrkoherdar genomfördes i kursen 
Stressfri produktivitet, åtta kyrkoherdar deltog. 
En kartläggning av kyrkoherdars stödbehov har 
också genomförts i form av besök hos de som 
är nytillträdda. De årliga kyrkoherdedagarna 
genomfördes i Östersund och 40 kyrkoherdar 
deltog.  Temat för dagarna var Församlingen – en 
god och rekryterande miljö. 

Ekonomiskt stöd erbjuds präster som varit i tjänst 
minst två år för att genomgå en behörighetsgi-
vande ettårig kyrkoherdeutbildning. Tre präster 
avslutade sin utbildning detta år och en påbörjade 
sina studier.

   Ekonomi  Budget  Utfall
   Styrning och ledning, 
   lokala nivån  1 122 tkr 851 tkr
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Struktur/förvaltning/ 
ekonomi 

Organisationsutveckling 
De lokala enheterna erbjuds råd, stöd och hjälp 
utifrån de behov som finns. Vid indikationer på 
svåra problem görs en kartläggning av situatio-
nen och vid större insatser görs en handlingsplan 
i samråd mellan församlingen eller pastoratet 
och stiftet för att lösa behoven eller komma till 
rätt med problemen. Detta år har omfattande 
brister i en lokal enhet inneburit gemensamt 
arbete med att ta fram en sådan handlingsplan, 
arbetet kommer att följa upp under 2018. I en 
annan enhet har uppföljning av en tidigare gjord 
handlingsplan pågått under 2017, med gott  
resultat.

Församlingar eller pastorat som vill utveckla 
samverkan med andra inom vissa områden, 
erbjuds stöd i detta arbete. Om det är fråga 
om större insatser utarbetas en handlingsplan i 
samråd mellan församlingen eller pastoratet och 
stiftet. Samtal om samverkan kring personal och 
verksamhet har förts med åtta enheter under 
detta år. I två av enheterna finns idag konkret 
samverkan kring verksamhet.

Indelningsförändringar/nya organisationer
I december 2016 fattade stiftstyrelsen beslut 
om indelningsändringar som berörde 15 lokala 
enheter, bestående av sju pastorat och åtta själv-
ständiga församlingar. Från och med 2018 bildar 
dessa enheter fem nya pastorat för samverkan i 
administrativa, förvaltande och andra resurskrä-
vande uppgifter. De nya pastoraten - Kramfors 
pastorat, Härnösands pastorat, Krokoms pas-
torat, Åre pastorat samt Strömsunds pastorat 
där nu ytterligare en församling finns med - har 
samlat församlingarna kommunvis. Den grund-
läggande uppgiften utförs som tidigare i varje 
enskild församling som ingår i ett pastorat. 
Däremot ligger ekonomi, administration, fast-
ighetsförvaltning och andra tunga uppgifter på 
pastoratet.

Under 2017 befann sig dessa enheter i plane-
ringsfasen inför att de nya pastoraten skulle 
träda i kraft. Som stöd i omställningsarbetet 
erbjöds två utbildningstillfällen riktade till in-
delningsstyrelserna, uppslutningen vid dessa 
tillfällen var god med omkring 150 deltagare 
sammanlagt. Även en webbaserad handbok vid 
indelningsändringar togs fram, i samverkan med 
Luleå och Uppsala stift. Alla blivande enheter 
fick ekonomiskt verksamhetsbidrag för omställ-
ningsåret, totalt närmare 2,9 miljoner kronor. 
Stöd i barnkonsekvensanalys erbjöds, men långt 
ifrån alla tog del av det.

Ett nytt pastorat, Härjedalens pastorat, bildades 
redan vid årsskiftet 2017.

Kyrkobokföringssakkunniga
Kyrkobokföringen har kontrollerats inför årets 
visitationer. Certifieringsutbildning i KBOK har 
genomförts med 12 deltagare. Rådgivning och 
stöd har getts vid behov.

Administrativ fortbildning
En kurs för administrativ personal hölls på  
Österåsen. Rubriken var Konsten att påverka 
mig själv och andra - kommunikation och effek-
tivitet och 37 personer deltog.

För chefer, ekonomer och fastighetsansvariga 
hölls två olika fortbildningar. En handlade om 
anläggningstillgångar och hölls i båda länen med 
god uppslutning. Den andra hölls i Härnösand 
och handlade om bokslut och årsredovisning.

Samverkanssystem
Församlingarna erbjuds tillgång till en gemen-
sam IT-plattform(GIP) som etablerats av kyrko-
kansliet. Det här året har omfattande stöd getts i 
samband med en migrering till nästa generation 

    Mål 2017 
4 Församlingarna har förutsättningar att  
    utveckla en ändamålsenlig organisation.

4 De indelningsförändringar som ska  
    vara genomförda till 2018 ges stöd  
    under omställningsarbetet.

4 De nya organisationer som bildats vid  
    årskiftet 2017 har goda förutsättningar  
    att utföra församlingarnas grund- 
    läggande uppgift

4 Församlingar och pastorat har tillgång  
    till professionellt stöd och behörighet  
    och kunnig personal i KBOKs-arbetet.

4 Administrativ personal stimuleras till  
    fortbildning, nätverkande och erfaren- 
    hetsutbyte.

4 Församlingarna har möjlighet att tillgo- 
    dose behov av IT-resurser genom Svenska    
    kyrkans gemensamma IT- plattform.

4 Församlingarna har tillgång till profes- 
    sionellt stöd i ekonomiska och admini- 
    strativa frågor.
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av den gemensamma IT-plattformen, GIP 3.0. 
Året har även präglats av förberedelser inför 
planerade indelningsändringar.  Åtta enheter har 
anslutits till den gemensamma IT-plattformen 
varav sju i förberedelse inför indelningsändring.

Servicebyrån för gemensam administrativ sam-
verkan (GAS) fick vid årets utgång sin första 
användare. 

Kostnaderna för införanden av de gemensamma 
systemen subventioneras dels med hjälp av kyr-
kostyrelsens riktade församlingsbidrag och dels 
med ett riktat GIP-bidrag åren 2016-2018, och 
ingår inte i stiftets budget.

   Ekonomi  Budget  Utfall 
   Struktur/förvaltning/ 
   ekonomi  6 584 tkr 5 450 tkr

Kommentar till budget: 
Indelningsarbete: Budgeterade medel för mer-
kostnader under indelningsprocesserna har inte 
använts fullt ut. Organisationsutveckling: Budge-
terade medel för konsultinsatser har inte behövt 
användas.

Församlingsinstruktioner

Visitationer

Fem församlingsinstruktioner har handlagts och 
utfärdats under året. Dessutom har samråd skett 
och råd och stöd har getts till de församlingar 
som arbetar med att skapa nya församlingsin-
struktioner.

Det har inte varit möjligt att starta utvecklingsar-
betet inom detta område så som det var planerat 

och det innebär att inget av de ovanstående må-
len är uppfyllda.  Nu har en grupp tillsatts med 
uppdrag att utveckla stiftets arbete med försam-
lingsinstruktioner. Det betyder att det kommer att 
arbetas med dessa mål under kommande år.   

   Ekonomi  Budget  Utfall
   Församlings- 
   instruktioner  422 tkr  134 tkr

Kommentar till budget:
Endast en mindre del av budget har använts då 
utvecklingsarbetet inte påbörjats i avvaktan på 
kyrkomötesbeslut kring fastigheter och utjäm-
ningsbidrag.

    Mål 2017 
4 Församlingsinstruktionerna används i  
    församlingarnas och pastoratens löpande  
    arbete och i deras strategiska utvecklings 
    arbete.

4 Församlingar/pastorat har förutsättningar  
    att fördjupa sin omvärldsanalys och 
    identifiera konsekvenser av den

Biskops- och prostvisitationer
Visitationerna är en del av biskopens tillsyns- 
uppgift, men de fyller också en viktig funktion  
för uppdraget att främja församlingslivet. 

Församlingarna visiteras vanligen vart sjätte år, 
varannan gång av biskop och varannan av kon-
traktsprost på biskopens uppdrag.

Under 2017 genomfördes två visitationer, en  
biskopsvisitation och en prostvisitation, båda  
under våren. Att inte fler planerades berodde på 
att arbetet med kyrkovalet förväntades ta stora 
resurser i anspråk detta år.

   Ekonomi  Budget  Utfall 
   Visitationer  1 215 tkr              1 081 tkr

    Mål 2017

4 Stiftets modell för biskopsvisitationer ut 
    vecklas och för prostvisitationerna inleds ett  
    liknande arbete.
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Bidraget kompenserar församlingar av lands-
bygds- eller glesbygdskaraktär för deras låga 
inkomster, enligt en fastställd modell. Modellen 
tillämpades fullt ut för sista gången detta år, 
eftersom kyrkomötet beslutat om förändringar i 

den inomkyrkliga utjämningen och från och med 
2018 inför ett nytt glesbygdsbidrag. Det nya 
bidraget kommer att utbetalas direkt från den 
nationella nivån till pastorat/församlingar. Det 
införs stegvis under en fyraårsperiod och Härnö-
sands stifts glesbygdsbidrag kommer därför att 
avvecklas enligt samma succesiva modell.  
 
   Ekonomi  Budget  Utfall   
   Utjämnings- och
   glesbygdsbidrag  21 676 tkr 21 676 tkr 

    Mål 2017 
4 Församlingarna har förutsättningar att  
    verka i glesbygd och ekonomisk möjlig- 
    het att utveckla sin verksamhet.

Utjämnings- och glesbygdsbidrag

Foto: Christian Ferm
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Byggnader 

Kulturvärden
Stiftet fördelar statens kyrkoantikvariska ersätt-
ning (KAE) till församlingar och pastorat utifrån 
antikvariska merkostnader vid renoveringar av 
kyrkobyggnader, begravningsplatser och klock-
staplar. KAE är en förutsättning för att försam-
lingarna ska kunna vårda och underhålla det 
kyrkliga kulturarvet. Medlen gör stor nytta och 
målet är att så stor del av den fördelade summan 
som möjligt ska användas i församlingarna vil-
ket i hög grad uppnåddes detta år. 2017-2018 
erhöll Härnösands stift 24,5 miljoner kronor 
från staten och 2016-2017 erhölls 25 miljoner. 
Den sista december 2017 hade 9,5 miljoner för-
delats vidare ut till församlingarnas vårdåtgär-
der.

Stiftets eget bidrag inom området – kyrkobygg-
nadsbidrag (KBB) inklusive energipotten –  
fördelades utifrån de sökande församlingarnas/ 
pastoratens ekonomiska ställning. Då den stat-
liga ersättningen (KAE) endast täcker en del av 
renoveringskostnaderna har flera enheter fått 
kyrkobyggnadsbidrag till den övriga delen. 
Knappt hälften av de budgeterade medlen för 
KBB betalades ut. Från energipotten användes 
80 procent av budgeterade medel. Under 2017 
beslutade kyrkostyrelsen om att inrätta ett nytt 
kyrkounderhålls-bidrag (KUB), vilket medförde 
att KBB och energipotten avskaffades och 2018 
ersätts med KUB.

Med stöd av statens kyrkoantikvariska ersätt-
ning driver stiftet två kulturhistoriska projekt. 
Det ena är ett orgelprojekt som syftar till att 
kartlägga och ta fram underlag för värdering av 
de cirka 200 kyrkorglar som finns i stiftets för-
samlingar. Orgelprojektet har pågått sedan 2015, 
arbetet utförs av en expertgrupp och det beräk-

nas pågå ytterligare ett år. Det andra projektet 
syftar till att öka kunskapen om de unika fiskar-
kapellen längs norrlandskusten och inleddes i 
januari detta år. Det kommer att pågå ytterligare 
ett år.

Fastighetsförvaltning
Implementeringen av ett brukarvänligt digitalt 
verktyg för fastighetsförvaltning (DeDu) har så 
när slutförts under året. Samtliga församlingar 
utom en har inventerats. Tio församlingar har på 
eget initiativ gått vidare med utbildning och är 
nu anslutna till verktyget. Implementeringen av 
DeDu bekostas med kyrkostyrelsens riktade för-
samlingsbidrag och ingår ej i stiftets budget.

I november 2016 tog kyrkostyrelsen beslut med 
avsikt att kostnadseffektivisera förvaltningen 
av kyrkor och andra byggnader, under benäm-
ningen gemensamt ansvar. Beslutet innebär till 
att börja med att ett nationellt fastighetsregister 
ska inrättas.  Under året har stiftets insatser för 
detta planerats och två pilotförsamlingar utsetts, 
som ett första steg i att genomföra och registrera 
samtliga byggnader i stiftet i fastighetsregistret. 
Kyrkostyrelsens beslut innebär ytterligare omfat-
tande uppdrag, och medför att stiftets stöd av 
den lokala fastighetsförvaltningen förväntas öka, 
vilket kommer att hanteras under en fyraårs-
period. 

Den årliga fortbildningen för fastighetsansvariga 
genomfördes under två dagar i Östersund, med 
temat Från bidragsansökan till förvaltning och 
samlade totalt 35 deltagare.

Tillsyn av kulturminnen
Stiftet har ett lagstadgat ansvar för tillsyn av 
församlingarnas inventarieförteckningar och för 
detta ändamål har ett 30-tal kyrkor besökts av 
anlitad expertis under året.

 
   Ekonomi  Budget  Utfall
   Byggnader   6 333 tkr 5 183 tkr

Kommentar till budget: 
Utjämningsbidrag (KBB) har endast utnyttjats 
till knappt hälften av budgeterade medel, vilket 
indikerar att uppföljning är av stor vikt samt att 
församlingarna kontinuerligt bör informeras om 
möjligheterna till ekonomiskt stöd när det gäller 
underhåll av kyrkobyggnader.

    Mål 2017 
4 Församlingarna har förutsättningar att  
    effektivt och professionellt förvalta sina  
    fastigheter och samtidigt värna tillgäng- 
    lighet, kuturvärden och miljö.

4 Församlingarna har förutsättningar 
    att utveckla sin kompetens i fastighets- 
    förvaltning.

4 Statens krav på tillsyn uppfylls.
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    Mål 2017 
4 Kyrkovalet genomförs i enlighet med  
    gällande regler och bestämmelser.

Val
 

Kyrkovalet den 17 september föregicks av en 
omfattande informations- och utbildnings- 
insats.  Åtta valnämndsutbildningar genomför-
des spridda över stiftet med totalt 222 deltagare. 
Sex utbildningar för röstmottagare och valför-
rättare genomfördes med totalt 271 deltagare. 
Två erfarna externa medarbetare engagerades 
för att genomföra utbildningarna. 

Nya bestämmelser innebar att nominerings-
grupperna själva i huvudsak genomförde kandi-
datregistreringen. Det innebar en delvis annan 
karaktär på stiftets arbete samt en viss förenk-
ling. Arbetet kunde därför genomföras helt med 
egen personal. 

Under rösträkningen anlitades 13 externa med-
arbetare, i huvudsak ungdomar och pensionärer, 
som förstärkte stiftskansliets arbetslag. Trots att 
antalet röstande ökat i valet kunde rösträkning-
en genomföras snabbare än beräknat.

Kyrkovalet genomfördes enligt gällande 
bestämmelser. Inga överklaganden kom in.

   Ekonomi  Budget  Utfall
  Val    712  tkr  919  tkr

Kommentar till budget: 
Kurslokaler, logi och förtäring i samband med 
utbildningar var generellt dyrare än budgeterat.

Inomkyrklig  
kommunikation 

 

Ett nyhetsbrev erbjuds anställda, förtroende-
valda och ideella medarbetare i församlingarna. 
Nyhetsbrevet kommer ut varje tisdag, med uppe-
håll över sommarperioden och jul/nyår, och inne-
håller aktuell information om stiftets verksamhet 
samt viss information från den nationella nivån. 
Under året har nyhetsbrevet skickats till närmare 
2 000 prenumeranter.  

Nyhetsbrevet visar ofta läsarna vidare till in-
tranätet som erbjuder mer ingående information. 
Intranätet för Härnösands stift kräver ingen 
inloggning och fyller bland annat en viktig funk-
tion för information om stiftets kursutbud.  
Under året har nya sidor skapats bland annat för 
ledarstöd, för indelningsfrågor och för studenter 
i kyrkliga profilyrken.

Intranätet har kompletterats med utskick av brev 
och foldrar med bland annat inbjudningar till 
olika kurser och andra arrangemang.

För att översiktligt presentera alla de insatser 
stiftet erbjuder församlingarna har verksamhets-
planen skickats ut till alla anställda och förtro-
endevalda i församlingarna.
 
   Ekonomi  Budget  Utfall 
   Inomkyrklig 
   kommunikation  385 tkr  488 tkr

Kommentar till budget:
Ett budgettekniskt fel vid fördelning av utfallet 
för personalkostand påverkar skillnaden.

    Mål 2017 
4 Församlingarnas medarbetare har god  
    kännedom om stiftets verksamhet.

Foto: Emma Berkman/IKON
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1 september och där antogs fyra diakonstudenter 
och fyra präststudenter.

Totalt åtta antagna diakon- och präststudenter är 
en mycket god ökning jämfört med föregående år.  
Dock behövs fortsatt intensivt arbete med rekry-
tering både lokalt och regionalt för att kunna fylla 
alla nuvarande vakanser och kommande pensions-
avgångar inom vigningstjänsten i församlingarna.

Studerande i kyrkliga profilyrken
Under 2017 har stiftskansliets samtliga fyra 
rekryteringsansvariga varit nya på sina tjänster 
och det har resulterat i ett flertal förändringar i 
rekryteringsarbetet – både i rutiner, studentkur-
ser och dokumentförändringar – bland annat för 
att anpassa rekryteringen till den nya situationen 
att allt fler studenter läser på distans.

Tre församlingspedagoger avslutade sin distans-
utbildning under våren 2017, och två av dem 
finns nu i församlingstjänst i stiftet. Två stude-
rande har under 2017 börjar på utbildnings-
institutet på distansutbildningen, och beräknas 
vara klara i juni 2019. Ingen från stiftet har valt 
att läsa den helfartsutbildning som startar varje 
hösttermin. Två nya intresseanmälningar har 
inkommit för församlingspedagogutbildning. 

Omkring 18 intresserade för teologistudier tagit 
en första kontakt med Härnösands stift under 
året, varav ungefär hälften valt att börja stu-
dera och aktivt hålla kontakt med stiftet. Aktiva 
präststudenter har under året varit 27 stycken 
medan vilande präststudenter är cirka åtta.  
Omkring 20 intresserade för diakonstudier har 
tagit en första kontakt med Härnösands stift  
varav ungefär hälften valt att aktivt hålla kon-
takten.  Aktiva diakonstudenter har under året 
varit åtta stycken medan vilande diakonstuden-
ter är två. En prästkandidat och två diakon- 
kandidater har påbörjat sina slutår.

I insatserna med de studerande finns många 
olika mötespunkter för att hjälpa studenterna 
i reflektion, bearbetning av studierna och för-
bereda dem för kommande tjänst. Bland annat 
har ett flertal Möte Stift Student (MSS) erbjudits 
samtliga studenter för de fyra profilerna, då de 
får möta representanter inom stiftet för olika 
profilyrken och möta varandra som studenter. 
Studenter har också erbjudits persongenomgång 
med en S:t Lukas terapeut för att djupare få 
möjlighet att processa sin kallelse och sin  
kommande yrkesidentitet. Då fler studenter i 
vårt stift läser på distans och har långt till  

Studerande till kyrklig tjänst 

Församlingarna som rekryterande miljö
Merparten av studenterna som finns inom de 
fyra profilyrkena har sin utgångspunkt i en för-
samlingsgemenskap som varit grunden för deras 
framtida yrkesval. I en enklare reflektion kan 
anas att en del församlingar i vårt stift har haft 
större framgång i att lyfta fram människor till 
någon av de fyra profilyrkena. 

Under året har stiftets rekryteringssatsningar 
bedrivits i samband med idédygnet bland ideella, 
en jobbmässa för gymnasieungdomar och under 
utbildningen för unga ledare steg 3. En informa-
tionsträff har hållits i Östersund för församlings-
pedagog- och diakonintresserade. 

En ny femårig rekryteringssatsning som startar 
2018 utgår från församlingen som den goda 
rekryterande miljön.

Antagning av präst- och diakonstudenter
Antagningen till vigningstjänst är en lång process 
av prövning av studentens lämplighet att antas och 
i framtiden verka som diakon eller präst. Samtidigt 
har studenten själv en möjlighet att pröva sin  
kallelse inför en kommande tjänst.

I antagningsprocessen ingår ett flertal enskilda 
samtal med både biskop och rekryteringsansvariga. 
Där ingår också praktikantkursen som en förbere-
delse inför studentens första praktik. Under 2017 
erbjöds den för nio diakon- och präststudenter.  
Antagningskonferensen pågick 30 augusti till  

    Mål 2017 
4 Församlingarna har förutsättningar att i ett  
    långsiktigt perspektiv vara rekryterande till  
    kyrklig tjänst i Svenska kyrkan.

4 Studenter som är lämpade för uppgiften         
    antas som diakon- respektive prästkan-      
    didat med vigningstjänst i Härnösands 
    stift som mål.

4 Studerande till diakon, församlingspeda- 
    gog, kyrkomusiker och präst har god insikt  
    om sitt blivande uppdrag och det gemen-        
    samma ansvaret för församlingens liv och   
    utveckling.

4 Församlingarnas framtida behov av  
    organister säkras.
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studieorten så har stiftsgrupperna i Uppsala och 
Umeå utökats med nya grupper i Härnösand 
och Östersund.

Det har under 2017 skett en ökning av nytill-
komna studenter och samtidigt en ökning av 
antalet antagna aktiva studenter. Då det gäller 
prästkandidater kan man se att det är färre  
vilande studenter under året, det vill säga att fler 
har blivit aktiva igen. För en god utveckling i 
församlingarna är det viktigt att den ökning av 
studenter som påbörjats kan fortsätta.

Rekrytering av organister nu och i framtiden
Samarbetet med kantorslinjen vid Mellansels 
folkhögskola är omfattande och gott. Stiftet är 
representerat vid antagningsproven till utbild-
ningen och möter där blivande studenter. Möten 
med de studerande genomförs fortsättningsvis 
efter överenskommelse med utbildningsledare. 
Personlig rådgivning erbjuds även när så efter-
frågas. Stiftet finns även med som arbetslivets 
representant i ledningsgruppen för kantorslinjen 
vid Mellansels folkhögskola.  Bidrag har även 
getts till folkhögskolan för utvecklingsarbete vid 
kantorslinjen.

För att säkerställa den framtida rekryteringen av 
kyrkomusiker bedriver stiftet ett långsiktigt ar-
bete med att främja orgelundervisning för barn 
och driver orgelpedagogiska nätverk för kyrko-
musiker. 

Kyrkomusiker får ersättning om de, utanför sin 
ordinarie tjänst, har orgelundervisning för barn 

    Mål 2017 
4 Nya präster och diakoner får en  
    god introduktion i uppdraget som nya 
    medarbetare i vigningstjänsten.

och unga som bor utanför pastoratet eller för-
samlingen. Fem undervisande lärare och cirka 
15 elever berördes av det under 2017. Sex orgel-
pedagoger från församlingarna har deltagit i en 
fortbildningskurs i Orgelpuls, ett undervisnings-
material för orgelspelande barn.

En inspirationsdag för ett tiotal orgelspelande 
barn har genomförts i samverkan med Frösö 
församling. Det årliga orgellägret vid Mellansels 
folkhögskola har genomförts med 30 deltagare i 
åldern 6-17 år. En generationsväxling kan note-
ras vilket har gjort att den genomsnittliga åldern 
på deltagarna var lägre än tidigare år.

Den långsiktiga satsningen på framtida kyrko-
musiker har under året uppmärksammats i både 
lokala medier och riksmedia. Satsningen ger 
resultat och måluppfyllelsen är god. Orgellägret 
är fulltecknat varje år och insatserna för orgel-
pedagoger är efterfrågade.

   Ekonomi  Budget  Utfall
   Studerande
    till kyrklig tjänst  3 273 tkr 2 705 tkr

Kommentar till budget:
Vakanser har inneburit att personalkostnaderna 
varit betydligt lägre än planerat. Utfallet påverkas 
även av att färre studerande har antagits som 
kandidater och färre blivande diakoner och präs-
ter har behövt praktikplats jämfört med budget.

Introduktionsår
 

Under året har tre diakoner vigts till tjänst varav 
en har erbjudits introduktionstjänst i en försam-
ling medan övriga har fått tillsvidare tjänster. 
Under året har fyra präster vigts till tjänst och 
påbörjat introduktionstjänst, det vill säga sitt år 
som pastorsadjunkter.

  Ekonomi:  Budget  Utfall 
  Introduktionsår  2 367 tkr 2 314 tkr Foto: Linda Mickelsson/IKON
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    Mål 2017 
4 Församlingarna har beredskap att agera  
    och samverka i samband med större  
    olyckor och nationella katastrofer.

    Mål 2017 
4 Församlingar och pastorat har stöd vid  
    rekrytering av kyrkoherdar och andra  
    chefer.

4 Församlingar och pastorat har goda  
    möjligheter att ta ansvar för arbets-  
    miljön.

4 Församlingar och pastorat erbjuds   
    trygga miljöer och mötesplatser för 
    alla inom kyrkans verksamhet.

Arbetsmiljöarbete

 

Rekrytering av chefer
Stöd för rekrytering av kyrkoherdar och andra 
chefer i församlingarna finns men har inte ut-
nyttjats av församlingarna i någon större om-
fattning. Det är osäkert hur behovet ser ut.

Ansvar för arbetsmiljön
Enligt beslut i kyrkomötet 2013 bör alla arbets-
platser inom Svenska kyrkan sträva efter att bli 
hbtq-certifierade, vilket har varit inriktningen på 
detta års främjande. I Svenska kyrkan erbjuds en 
processmodell som kallas Regnbågsnyckeln, med 
stöd av modellen kan församlingar jobba med 
utbildningar och studiecirklar kring hbtq-frågor.  

Under detta år har tre medarbetare, från stift och 
församling, utbildats för att vara stöd och process-
ledare för de församlingar i stiftet som vill arbeta 
med Regnbågsnyckeln. Samtidigt har information 
om modellen getts till församlingar och medarbe-

tare i stiftet. Under temat Se människan hölls en 
välbesökt temadag om hbtq-frågor med fokus på 
transpersoner. Totalt deltog 134 personer. 

Trygga miljöer för alla
En utbildningsinsats i att skapa handlingsplaner 
vid orosanmälan har genomförts vid ett tillfälle 
med tolv deltagare. Utbildning om förebyggande 
av sexuella övergrepp har genomförts i en för-
samling. Arbete med att skapa kännedom om 
webbutbildningen Trygga möten har genomförts 
på olika sätt, bland annat i samband med fort-
bildningsdagar för konfirmandarbetslag. Arbetet 
med webbutbildningen har varit framgångsrikt 
och uppskattat. 

Stiftets två kontaktpersoner vid sexuella över-
grepp inom Svenska kyrkan har funnits som 
stöd för dem som varit utsatta. Kontaktper-
sonerna har även genomfört information och 
arbetspass i samband med praktikantkurs och 
kursen om själavård med unga samt i möte med 
pastorsadjunkterna. 

Under höstens spontana kampanj i sociala medier, 
där kvinnor inom olika branscher eller samhälls-
sektorer berättade om sexuella övergrepp och 
trakasserier framkom även omfattande vittnesmål 
från kvinnor som utsatts inom Svenska kyrkans 
verksamhet, detta under begreppet #vardeljus. 
Vittnesmålen visar att beredskapen att ta emot 
utsattas berättelser är viktig liksom behovet av 
det förebyggande arbetet. 

   Ekonomi  Budget  Utfall 
  Arbetsmiljöarbete 466 tkr  402 tkr

Kyrklig beredskap
 

Referensgruppen för kyrklig beredskap har sam-
lats två gånger under 2017. Den revidering som 
väntas från nationell nivå omkring handbok för 
kyrklig beredskap har försenats ytterligare och 
kommer i bästa fall i slutet av 2018. Handboken 
ska finnas tillgänglig på nätet och innehålla för-

slag på mall för beredskapsplan för församling-
arna. När den blir klar kan den användas till att 
stötta arbete med att revidera församlingarnas 
beredskapsplaner, och att stiftet i dialog med  
församlingarna samlar in beredskapsplanerna. 

Att mallen från den nationella nivån har förse-
nats med flera år innebär att stiftets främjande 
inom området inte fullt upp uppfyller målet.
 
   Ekonomi  Budget  Utfall
   Kyrklig
   beredskap  119 tkr  55 tkr 

Kommentar till budget:  
Arbetet har försenast i väntan på nationell nivås 
revidering av handboken för beredskap.
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Styrning och ledning
 

Beslutande organ
Stiftsfullmäktige sammanträdde vid två tillfäl-
len under året, samt ytterligare ett tillfälle för 
nyvalda fullmäktige som utsåg ledamöter till de 
beslutande organen under den kommande man-
datperioden.

På våren samlades fullmäktige på Frösön där 
ledamöterna förutom att fatta beslut om års-
redovisning 2016 fick fördjupad information 
om den kartläggning av församlingarnas orglar 
som bedrivs som ett kyrkoantikvariskt projekt. 
På hösten samlades fullmäktige i Härnösand för 
beslut om verksamhetsplan och budget. Då fick 
ledamöterna även inblick i den forskning om 
unga ledare som beställts av stiftsstyrelsen. Två 
motioner om rutiner kring skogsavverkning och 
renovering av kyrkor besvarades.

Stiftsstyrelsen sammanträdde vid sju tillfällen 
under året samt har vid två tillfällen samlats till 
ett tvådagars planeringsmöte beträffande budget 
och verksamhetsplan samt till utvärderingsdag 
med stiftskansliet. 

Av stiftsstyrelsens beslut kan bland annat nämnas 
ett nytt bidrag för diakonal utveckling eller famil-
jerådgivning, förändrade rutiner för strukturbi-
drag och andra bidrag, ny arbetsorganisation för 
stiftskansliet, representationspolicy för stiftskans-
liet och att inleda en utredning om samverkan 
med Luleå stift kring en gemensam servicebyrå 
för löner och andra ekonomiska tjänster.

Stiftstyrelsen och domkapitlet har vid ett tillfälle 
under året mötts för överläggningar, tillsynsfrå-
gor var ett ämne som lyftes. Stiftsstyrelsen har 

även ett tillfälle haft överläggning med egen-
domsnämnden, med studiebesök i Tåssåsens 
sameby. Även Luleå stifts egendomsförvaltning 
deltog i mötet.  

Domkapitlet har haft sju sammanträden under 
året med behörighetsförklaringar, tillsynsären-
den, besvarande av remisser, beslut om kollekt-
ändamål samt olika dispenser på agendan. Vid 
sammanträden i januari och juni hölls präst- och 
diakonexamen och sammanlagt tre diakoner och 
fyra präster vigdes till tjänst i Härnösands stift. 

Biskopen
Med anledning av 500-årsminnet av reforma-
tionen har biskopen medverkat i festhögmässor 
och hållit efterföljande föreläsningar om Martin 
Luther i samtliga åtta kontrakt. Hon har lett 
mottagandet av sex nya kyrkoherdar. Hon har 
medverkat vid utbildningen för unga ledare, vid 
Svenska Kyrkans Ungas distriktsårsmöte och 
stiftsungdomsmöte och hon deltog vid riksårs-
mötet som var förlagt till Örnsköldsvik. 

Speciellt för året är författandet av herdabrevet 
Nu är Guds tid, som följer en tradition att alla 
nya biskopar författar en programförklaring för 
sin tid som biskop. Boken som riktar sig till an-
ställda, förtroendevalda och ideella medarbetare 
i Härnösands stifts församlingar delas ut i bör-
jan av 2018.

Vart sjunde år möts de 145 medlemskyrkorna i 
Lutherska världsförbundet till generalkonferens. 
Detta år var biskopen en av nio delegater från 
Svenska kyrkan som deltog i gudstjänster, bibel-
studier och överläggningar när generalkonferen-
sen samlades i Namibia. 

Biskopen har även representerat Svenska kyrkan 
i kontakter med andra organisationer, bland  
annat deltog hon vid sametingets öppnande. 
Hon deltog även när 100-årsjubileumet av det 
första samiska landsmötet firades i Trondheim. 
Samtal har även förts med EFS och företrädare 
för andra samfund i stiftet.

Biskopens åtaganden för den nationella nivån har 
bland annat inneburit regelbundna överläggningar 
i biskopsmötet och läronämnden samt deltagande 
i kyrkomötet och arbete i dess gudstjänstutskott. 
Hon är biskopsmötets ordinarie representant i 
Samiska rådet och i Svenska kyrkans nätverk för 
andlig vägledning och Svenska kyrkans själavårds-
nätverk, samt i samarbetsorgan med EFS.  

Flera av biskopens åtaganden beskrivs inom 
andra verksamhetsområden, som exempelvis 

    Mål 2017 

4 Ledamöterna i de beslutande organen har  
    goda förutsättningar att utföra sitt uppdrag.

4 Biskopen har goda förutsättningar att  
    utföra sitt uppdrag att vara andlig ledare,  
    att vårda och värna kyrkans enhet samt  
    utöva sitt läroansvar.

4 De kontraktsprostar som finns i varje 
    kontrakt har goda förutsättningar att 
    representera stiftet.

4 Stiftsorganisationen samverkar med dom-  
    kyrkoförsamlingen för vissa angelägenheter.
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bland annat studera indelningsarbetet och stödet 
i fastighets- och arkivfrågor har en studieresa 
genomförts till Luleå stift tillsammans med be-
rörda handläggare på stiftskansliet.

Domkyrkoverksamhet
Enligt reglerna i kyrkoordningen rekryterades, 
i samarbete mellan stiftet och domkyrkoför-
samlingen, en ny domprost som tillträdde våren 
2017. Domkyrkoförsamlingen har ersatts för 
användning av domkyrkan och församlingsgår-
den, vård av biskopens skrudar samt ersättning 
för domprost. 

   Ekonomi  Budget  Utfall
   Styrning och ledning 11 090 tkr 10 757 tkr

    Mål 2017 
4 Stiftskansliets anställda har goda för- 
    utsättningar att bedriva ett professio- 
    nellt arbete.
4 Det finns väl fungerande rutiner för ar- 
    betet med att göra barnkonsekvensanalys.
4 Den ekonomiska förvaltningen bedrivs  
    med god avkastning och säkerhet.
4 De administrativa systemen och ruti- 
    nerna svarar mot de krav som ställs.

Stödfunktioner

Stiftskansliets anställda 
Arbetet med en översyn av arbetsorganisationen 
färdigställdes och avrapporteratdes för stifts-
styrelsen i mars, med efterföljande besluts- och 
implementeringsarbete som fortgått under hela 
året för att kunna träda i kraft i januari 2018. 
Uppdraget var att arbeta fram ett förslag till en 
organisationsmodell för kansliet som är tydlig 
och ändamålsenlig samt har förutsättningar att 
effektivt uppfylla verksamhetsmål och erbju-
der en god arbetsmiljö för personalen. Besluten 
innebar att arbetet organiseras i fyra enheter och 
en ny chefsnivå inrättades med efterföljande re-
krytering. I november genomfördes en medarbe-
tardag kring förändringsprocesser för att skapa 
goda förutsättningar och hög delaktighet inför 
ikraftträdandet av den nya arbetsorganisationen.

Arbetsmiljöarbetet har fortsatt utifrån de insat-
ser som planerades tillsammans med företagshäl-
sovården redan året innan. En större satsning på 
friskvård har också genomförts där införande av 
kontorsmassage, pausgympa och sång som frisk-
vård kan nämnas. Hösten inleddes med pilgrims-
vandring efter S:t Olofsleden, en fortsättning 
från föregående år.

Under året har även en stor kompetensutveck-
lingsinsats genomförts för hela personalen.  
Syftet var en teologisk fördjupning om vad  
Martin Luther betyder i dag: för vår tro och vårt 
gudstjänstliv men att även koppla ihop hans 
mörka sidor, som bland annat använts i nazister-
nas propaganda, till dagens främlingsfientlighet 
och antisemitism. Under utbildningen genomför-
des även en resa till Tyskland, i Luthers fotspår. 
Kunskaperna tas med i utvecklingen av stiftets 
främjandeuppdrag. 

Skyddskommittén har arbetat med riskanalyser 
inför organisationsförändring och olika insatser 
för att motverka dessa. I slutet av året utvärde-
rades det systematiska arbetsmiljöarbetet med 
prioriteringar för kommande år.

Stiftskansliets krisgrupp har haft en övning i kris-
hantering. Ett arbete har påbörjats med att revi-
dera befintlig beredskapsplan och att tydliggöra 
rutiner för krisplaner vid utlandsresor. Länssty-
relsen i Västernorrland har initierat ett samarbete 
för att samordna POSOM-verksamheten i länet.

Rutiner för barnkonsekvensanalys 
En webbaserad handbok har skapats för att un-
derlätta handläggarnas arbete med barnkonse-

visitationer, präst- och diakonvigningar, antag-
ningskonferens och andra möten med präst- och 
diakonstudenter eller medverkan i fortbildningar 
och andra samlingar runt om i stiftet. Det samma 
gäller internationellt utbyte med vänstiften, med-
verkan i externa medier samt interna överlägg-
ningar på stiftskansliet. Hon har även fört samtal 
i tillsynsärenden och i själavårdande syfte.

Kontraktsprostar
Prostarna har regelbundet samlat kontraktens 
präster och diakoner samt kyrkorådsordföran-
den till överläggningar. De har även arbetat med 
samordning i gemensamma frågor mellan kon-
traktets enheter samt bistått biskopen i arbetet 
med tillsynen. För samråd och informations-
utbyte har två prostmöten genomförts. För att 

4
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    Mål 2017 
4 Organisationer med kristen profil verk- 
    samma inom Härnösands stift kan efter  
    prövning av ansökan få ekonomiskt  
    stöd för sin verksamhet.

    Mål 2017

4 Biskopsgården är i gott skick.

4 forts, Stödfunktioner

kvensanalys vid beredningar inför beslut. Kart-
läggningen av barns livsvillkor, som ligger till 
grund för stiftskansliets barnrättsarbete, har upp-
daterats utifrån statistiskt kända fakta. Ett arbete 
har också inletts med att komplettera kartlägg-
ningen med barns egna röster. Hearingprojektet 
inleddes under hösten och beräknas vara klart 
våren 2018. I projektet deltar tolv församlingsme-
darbetare som jobbar med sina grupper för barn 
och unga, i sju församlingar i Medelpad, Ånger-
manland och Jämtland. 

Ekonomiska förvaltningen 
Kapitalförvaltningsrådet avrapporterade avkast-
ningen på placeringarna, som översteg målet, 
till stiftsstyrelsen under hösten. Finanspolicyn 
anpassades till nationell nivås justeringar och 
beslutades av stiftsfullmäktige i november.

En översyn av de stiftelser som förvaltas inleddes 
under året.

Administrativa rutiner och teknisk utrustning
Nya mobiltelefoner har köpts in.

   Ekonomi  Budget  Utfall
   Stödfunktioner  13 547 tkr 13 872 tkr

Fastigheter

Parkeringsplatser och sopstation har projekte-
rats. Ny värmeväxlare har anskaffats samt nya 
vitvaror i bostadsdelen.

   Ekonomi  Budget  Utfall 
   Fastigheter  1 880 tkr 1 938 tkr

Övrig stiftsverksamhet

Detta år har stöd beviljats till Kyrkosångsför-
bundet, SKUT i Härnösands stift. Lekmannaför-
bundet i Härnösands stift, Stiftshistoriska säll-
skapet samt Kvinnor i Svenska kyrkan (KviSK).

   Ekonomi  Budget  Utfall 
   Externa  
   organisationer  225 tkr  197 tkr
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Kurser och arrangemang 2017 (Bilaga 1)

Arrangemang  Plats    Datum    Antal

Målgrupp: Anställda

Mötesplats musiker Sollefteå  9-11 januari    50
Kommunikationsdag Östersund  18 januari    21
Kommunikationsdag Sollefteå  19 januari    33
Bibeläventyrsdag Sundsvall    7 februari    20
Pedagogdygnet 2017 Mellansel  13-14 februari    14
Dag för mentorsprogrammet Sollefteå  19 februari    10
Att upprätta handlingsplan för orosanmälan Bosvedjan  23 februari    12
Själavård för unga Hållandsgården 26-27 feb, 23-24 mars
          och 11-12 maj    12
Förebyggande av sexuella övergrepp Graninge  1 mars     12
Gruppledarutbildning Barn i väntan/Barn i start Umeå  13-17 mars      2
Att gå i pension - kurs för blivande pensionärer Härnösand  28 mars     15
Jourprästkonferens Sollefteå  4-5 april     23
Referensgrupp för information/kommunikation Sollefteå  6 april     13
Fastighetsdagar Östersund  25-26 april    36
Introduktionsdag på stiftskansliet för nya kyrkoherdar Härnösand  2 maj       9
Medieträning (Nya kyrkoherdar) Härnösand  3 maj       8 
Nätverksträff Barn i väntan/Barn i start Sundsvall  5 maj       7
Fortbildning administratörer Österåsen, Sollefteå 22-23 maj    37
Utbildning i certifiering Kbok Hallstaberget  30-31 maj    12
Dopdygn Hållandsgården 29-30 augusti    30
Luthers Ungar Sundsvall  8 september    16
Luthers Ungar Östersund  15 september    15
Gruppledarutbildning Barn i väntan/Barn i start Njurunda  25 sept – 27 okt
                       (utspridda datum)      8
Att höra barn – förberedande utbildning inför hearingprojektet Härnösand  26 september      5
Svenska kyrkans nätverk för andlig vägledning i ignatiansk anda Härnösand  26-27 september    34
Präst och diakonmöte Härnösand   9-11 oktober  200
Referensgrupp för information/kommunikation Sundsvall  17 oktober    10
Fortbildningsdag Planerad kommunikation Sundsvall  18 oktober    16
Att höra barn – förberedande utbildning inför hearingprojektet Brunflo  18 oktober      6
Stressfri produktivitet Härnösand  31 oktober      9
Orgelmetodikkurs Mellansel  6-8 november      7
Temadygn för diakoniassistenter Ljungaverk  13-14 november    17
Kyrkoherdedagar Östersund   15-16 november    35
Handledningsdag för jourpräster Härnösand  19 november    11
Temadag och hedersvåld och hederskulturer Örnsköldsvik  1 december    17

K3 för mindre enheter - materiella anläggningstillgångar samt  
gåvor och bidrag Östersund       18

K3 för mindre enheter - materiella anläggningstillgångar samt  
gåvor och bidrag Härnösand       28

Aktualitetsdag - inför bokslut och årsredovisning Härnösand  19 december    15

Flyktinghandledning        1 gång/mån jan-maj,  6/gång=54
           sep-dec = 9 gånger,  

Målgrupp: Anställda och förtroendevalda

Se Människan (HBTQ) Härnösand  24 oktober    45
Se Människan (HBTQ) Östersund  25 oktober    91



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 • BILAGOR

32

Arrangemang       Plats   Datum  Antal 

 Målgrupp: Anställda, idella

Temadag för anställda och ideella i flyktingarbetet. (fortbildning) Härnösand 21 mars     36
Temadag för anställda och ideella i flyktingarbetet. (fortbildning) Östersund 22 mars     23
#Värme (Sveriges kristna råd) Östersund 6-7 april      25
Inspirationsdag om integration Östersund 5 september    12
Temadag för anställda och ideella i flyktingarbetet (fortbildning)  Härnösand 25 september    35
Temadag för anställda och ideella i flyktingarbetet (fortbildning)  Härnösand 16 oktober    17
Temadag för anställda och ideella i flyktingarbetet (fortbildning)  Östersund 17 oktober    11
Dag om hedersrelaterat våld: (fortbildning)  Örnsköldsvik 1 december    14
Rådgivningsbyrån (via videolänk)    9 föreläsningar VT  8/gång
    11 föreläsningar HT  =160 

Målgrupp: Anställda, förtroendevalda, ideella 
Informationsträff kyrkoval 2017     Östersund 25 januari    24
Växtplatskurs 2017 (även för målgruppen studenter)  Härnösand 27/1-14/5    22
          (tre gånger, tre dagar)
Informationsträff kyrkoval 2017     Härnösand 30 januari    24
Idédygn        Sollefteå  17-18 februari  120
Bussresa från Östersund till Värdlens fest    Västerås  2-4 juni     45
Bussresa från Örnsköldsvik till Världens fest   Västerås  2-4 juni     83
Utbildning för valförrättare och röstmottagare   Sundsvall 15 augusti    61
Utbildning för valförrättare och röstmottagare   Sundsvall 16 augusti    62
Utbildning för valförrättare och röstmottagare   Örnsköldsvik 17 augusti    44
Utbildning för valförrättare och röstmottagare   Sollefteå  22 augusti    32
Utbildning för valförrättare och röstmottagare   Östersund 23 augusti    33
Utbildning för valförrättare och röstmottagare   Östersund 24 augusti    44
Retreat        Österåsen 16-19 november    23
Växtplats fördjupning - Bibelsamtal    Härnösand 17-19 november    25

Målgrupp: Ideella 
Att bli och vara andlig vägledare, del 2    Österåsen 27-30 mars    13
Att bli och vara andlig vägledare, del 3    Österåsen 21-24 augusti    13
Psykosocialt arbete/Psykologisk första hjälpen (utbildning/fortbildning) Mellansel 24 oktober    13
Veniatskurs       Mellansel 8-10 november    19
Lokal kyrkvärdskurs      Indalens pastorat      20

Målgrupp: Förtroendevalda 
Utbildning inför blivande av nya pastorat    Sundsvall 14-15 januari  100
Valnämndsutbildning      Östersund 23 januari    24
Utbildning inför blivande av nya pastorat    Östersund 5-6 april     80
Valnämndsutbildning      Östersund 7 mars     27
Valnämndsutbildning      Östersund 8 mars     19
Valnämndsutbildning      Sollefteå  9 mars     16
Valnämndsutbildning      Sundsvall 21 mars     41
Valnämndsutbildning      Sundsvall 22 mars     24
Valnämndsutbildning      Örnsköldsvik 23 mars     29

Målgrupp: Studerande till kyrkliga yrken 
Vårt Stift-resan, MSS kurs      Härnösand 24-28 maj    12
Praktikantkurs       Härnösand 14-16 juni      9
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Arrangemang       Plats   Datum  Antal  

    Målgrupp: Ungdomar

Utbildningsdag för unga ledare, steg 3-resorna   Härnösand 4 februari  168
Livsresa Vinterpilgrim för unga ledare, steg 3    Selånger till 6-11 mars  12
        Trondheim
Livsresa till Jerusalem för unga ledare, steg 3    Jerusalem 5-12 mars  22
Livsresa i Paulus fotspår för unga ledare, steg 3   Grekland 16-23 april  37
Livsresa Assisi för unga ledare, steg 3    Assisi, Italien 17-23 april  32
Livsresa Santiago de Compostela för unga ledare, steg 3  Santiago de 19-27 maj  14
        Compostela,
        Spanien
Livsresa Jordanien för unga ledare, steg 3    Jordanien 21-28 maj  18
Livsresa Krakow för unga ledare, steg 3    Krakow, Polen 21-18 maj  32
Utbildningsdagar för unga ledare, steg 3    Vålådalen 1-3 september  135
Medvind       Sundsvall 7-8 november  82

Summa: 3 010 deltagare

Biskopsvigning i vårt vänstift Cape Orange, Sydafrika. Biskop William Bowles går i pension och biskop Motsamai Manong vigs till biskop. 
Foto Maria Wålsten
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Bidrag 2017 (Bilaga 2)

Alnö            249 432            29 300    278 732
Anundsjö-Skorped          860 006      269 000       86 666      101 400 1 317 072
Arnäs Gideå Trehörningssjö         365 066      135 000     875 000        87 000           1 462 066
Borgsjö-Haverö           578 557            57 000    635 557
Brunflo Lockne Marieby Näs         106 216      269 000        415 785    790 912
Bräcke-Revsund           625 641                 15 700    641 341
Fors och Ragunda           795 170       108 524        70 850    974 544
Frostviken           479 511      135 000        127 890    742 401
Frösö-Sunne-Norderö          164 310        10 000              88 651    262 961
Föllingebygden           470 084        50 000          50 654    570 738
Grundsunda           351 822            88 025    439 847
Gudmundrå           100 000     269 000          98 440    467 440
Håsjö            627 798          121 395    749 183
Häggenås-Lit-Kyrkås          832 519                   16 300    848 819
Härjedalen        1 813 322      551 000      465 451      594 606 3 424 379
Härnösands domkyrkoförsamling         100 000      429 000          729 565 1 258 565
Härnösands landsförsamlingar         416 779      928 000       -44 850        47 000 1 346 929
Hässjö, Ljustorp, Tynderö          593 193            33 300    626 493
Indalen            739 409      -553 267        10 200    196 342
Långsele            400 603       524 200        35 354    960 157
Njurunda           100 000      269 000     702 159        33 800           1 104 959
Nora Skog           332 249        50 000        161 230    543 479
Nordingrå           343 103      451 000         79 511    873 614
Nätra Sidensjö           826 385       319 087        15 454 1 160 926
Offerdal Alsen           668 943                  56 100    725 043
Ramele Edsele           413 583            24 624    438 207
Rödön-Näskott-Aspås-Ås          207 015      170 000          63 800    440 815
Selånger            100 000          558 100    658 100
Själevad Mo Björna          237 575          231 680    469 255
Skön            100 000        85 000          43 700    228 700
Sollefteå-Boteå           100 000      321 000              28 729    449 729
Strömsund        1 131 894        65 000    -499 380      129 512    827 026
Stöde            630 136            21 500    651 636
Sundsvall           100 000           1 260 000        117 150  1 477 150
Södra Jämtland           896 611      106 000        86 625        47 300  1 136 536
Timrå            100 000      269 000     -152 548      102 900     319 352
Torp            746 720          88 250          9 200     844 170
Tuna Attmar           839 123                 29 260     868 383
Ullånger             442 396        297 480             700     740 576
Undersåker Kall           461 541      115 000          39 200     615 741
Västra Storsjöbygden          339 947        -17 706          9 245     331 486
Ådalsbygdens pastorat          552 884      323 000          64 850     940 734
Ådals-Liden           600 964        30 000       28 800        76 904     736 668
Åre            435 763      609 000     121 689      168 646  1 335 098
Örnsköldsvik           100 000      431 000          43 276     574 276
Östersund           100 000   1 352 000        144 953  1 596 953
Kommande Åre pastorat                   575 000     575 000
Kommande Kramfors pastorat             575 000     575 000
Kommande Härnösands pastorat                           575 000     575 000
Kommande Strömsunds pastorat                575 000     575 000
Kommande Krokoms pastorat             575 000     575 000
Örnsköldsviks kontrakt                25 000       25 000

                     21 576 181   8 951 000  2 436 180   8 019 729          40 983 090

Enhet/Pastorat Glesbygds- 
bidrag 

Kyrkobyggnads-
bidrag 

Strukturbidrag Andra bidrag *         Summa 

*)  Andra bidrag inkluderar 1,8 miljoner som är medel från nationell nivå: kyrkostyrelsens medel till flyktingverksamhet samt en mindre del GIP-bidrag 

**) Minussummorna i bilaga 2 handlar om återförda/ej utnyttjade bidrag.
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Bidrag 2017 (forts. Bilaga 2)

Glesbygdsbidrag kompenserar församlingar av 
landsbygds- eller glesbygdskaraktär för låga intäk-
ter. Alla ekonomiska enheter får del av bidraget 
genom att en minimigräns tillämpas. Bidraget för-
ändras från och med 2018.

Strukturbidrag kompenserar församlingar för verk-
samhet som rör den grundläggande uppgiften och 
som riktar sig till andra än de som är bosatta i det 
egna pastoratet. Vid halvårsskiftet infördes ett nytt 
bidrag för diakonal utveckling/familjerådgivning, 
samtidigt sågs kriterierna för de gamla strukturbi-
dragen över vilket kommer att påverka bidragsåret 
2019. Bidragsformen bytte namn till Bidrag till 
verksamhetsförstärkning.

Kyrkobyggnadsbidrag inklusive energipotten, för- 
delas till kostnadskrävande underhåll, renoverings-
arbeten, säkerhetshöjande åtgärder och förbättring 
av tillgänglighets när det gäller kyrkor och klock-
staplar samt energibesparande åtgärder i alla typer 
av fastigheter. Hänsyn tas till sökandes ekonomiska 
situation. Bidraget ersätts av ett nytt bidrag 2018.

Andra bidrag rymmer många mindre bidragsformer 
som utvecklingsbidrag, bidrag till konfirmandläger, 
bidrag till läger med externt intag, ersättning för 
användning av domkyrkan, bidrag för marknads-
föring vid lokala arrangemang, resebidrag och ett 
extra utrymme för under året uppkomna behov 
som faller inom stiftets kompetensområde att ha 
tillsyn och främja församlingslivet.

Utöver de bidrag som beskrivs ovan, som läm-
nas till stiftets församlingar, har under året även 
lämnats bidrag till externa organisationer, främst 
kyrkliga organisationer (se Övrig stiftsverksamhet 
sid 29).

Sammanställningen över bidrag 2017 rör de kostna-
der som stiftet haft för olika typer av församlings-
bidrag under året, församlingarna kan i vissa fall 
erhållit bidragen senare.

Läs mer om de olika bidragformerna 2018 på 
intranätet för Härnösands stift:
internwww.svenskakyrkan.se/harnosandsstift/bidrag

Resultat 2017 (Bilaga 3)

Verksamhetens intäkter (tkr)  

Församlingslivets utveckling     4 276 

Organisatoriska  

förutsättningar                     6 125 

Övrig stiftsverksamhet                0

Styrning och ledning          461

Stödfunktioner       6 604 

Fastigheter                  0

Kyrkoavgift           55 134

Stiftsbidrag     39 740  

Summa                112 431

Verksamhetens kostnader (tkr)  

Församlingslivets utveckling  -32 024 

Organisatoriska  

förutsättningar                  -48 750 

Övrig stiftsverksamhet           -197

Styrning och ledning   -11 219

Stödfunktioner    -20 505 

Fastigheter         -1 938 

Summa              -114 634

Verksamhetens resultat            -2 203

Finansiella intäkter och kostnader (tkr)  

Finansiella intäkter       1 750

Finansiella kostnader       -106  

Summa                    1644

Årets resultat         -559



Härnösands stift
Postadress: Box 94, 871 22 Härnösand
www.svenskakyrkan.se/harnosandsstift                         


