
SKARPNÄCKS FÖRSAMLING
VERKSAMHETSPLAN  
OCH BUDGET 2019
MED PLAN FÖR 2020 OCH 2021

Gud berör alla

fastställd i kyrkofullmäktige 5 november 2018



En av församlingens verksamheter som genomsyras av ideellas 
kallelse är Pilgrimsvandringar. Under 2018 planerades och leddes  
alla pilgrimsvandringar av ideella krafter med stöd av församlingens
anställda. Bilden på framsidan är från en pilgrimsvandring.  
FOTO: Jonas Petersen
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Kyrkoherde Maria Berg om 2019  
Herre du utrannsakar mig och känner mig. 
Om jag sitter eller står, vet du det, du förstår mina tankar fjärran ifrån. 
Om jag går eller ligger, utforskar du det, med alla mina vägar är du förtrogen. 
Innan ett ord är på min tunga, vet du, Herre, allt om det. 
Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand.  
(…) så är inte mörkret mörkt för dig, natten skall lysa som dagen 
och mörkret vara som ljuset. 
Lukasevangeliet 139:1-5,12 
 
I Skarpnäcks församling berör Gud 
Gud berör oss alla. I det första andetaget i samband med vår födelse. Senare synliggörs Guds 
beröring i dopets vatten. Gud ger oss i dopet gåvan att sprida Guds närvaro i världen; ”Gå 
därför ut och gör alla folk till lärjungar” från Matteusevangeliet. I varje andetag är Gud 
närvarande och i kyrkans liv finns en skatt av erfarenheter och möjligheter om Guds 
beröring.   
 
Temat för 2019 års verksamhetsplan och budget är att ”Gud berör alla”. 
Under 2019 ska Skarpnäcks församlings engagerade, förtroendevalda och anställda verka för 
att människor inom församlingens gränser erfar Guds beröring.  
 
Församlingens riktning utgår från 2017 års samvärldsanalys genom att klokt, modigt och 
kärleksfullt våga främja erfarenheter av Guds beröring;  
 
    I de kyrkliga handlingarna med en särställning för dop och konfirmation  
    med en målgruppsanpassad kommunikation 
    genom möjligheter till fördjupat församlingsengagemang 
    och genomsyra allt med en tydlig prioritering av barn och unga. 
 
2019 är möjlighetens år för att sprida att Gud berör oss alla, ingen enda är oberörd utan vi är 
kallade till ett sammanhang, till varandras bästa för ”Det finns ingen omvärld utan vi finns 
endast i en samvärld” (citat Rolf Edberg). 
 
 
Skarpnäcks församling, genom kyrkoherde Maria Berg  
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Uppdrag och mål 2019 
”Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds 
nåd i dess många former.  Den som talar skall komma ihåg att han får sina ord från Gud, 
den som tjänar att han tjänar med den styrka Gud ger. Låt Gud förhärligas i allt detta 
genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evigheters evighet, amen.” 
Första Petrusbrevet 4:10-11 

Församlingens grunduppdrag  
Skarpnäcks församling är en öppen folkkyrka, en plats där alla som verkar i församlingen 
genom sin kallelse har lika värde. Församlingens grundläggande uppgift är att utöva diakoni, 
fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva mission. Det gör Skarpnäcks församling 
genom allt det arbete som sker i församlingen.  

Vision 
Församlingens vision är att verka för det goda samhället och vara närvarande i livets alla 
skeenden. 

Församlingens utvecklingsområden  
Som ett led i arbetet med de långsiktiga intentionerna har församlingen arbetat med 
specifika utvecklingsområden. De har som sin främsta uppgift att jobba för att förverkliga 
intentionerna med perspektivet 6-8 år. 
 
Dessa utvecklingsområden är: 

• Barnkonventionen (Diakoni) 
• Folkbildning (Undervisning) 
• Gratia/Sammanhang och delaktighet (Diakoni) 
• Hållbarhet (Undervisning) 
• I Guds tjänst/Kyrkliga handlingar (Gudstjänst) 
• Lokalt-Globalt (Mission) 
• Normkritik (Mission) 

 
Utvecklingsarbetet handlar om att vara bärare av ett förhållningssätt, en specialkompetens 
och ett särskilt ansvar att föra in viktiga synsätt i den grundläggande uppgiften såväl som i 
det verksamhetsstödjande arbetet. Utvecklingsområdena skapar delmål utifrån de 
övergripande gemensamma målen i syfte att ge styrning och ledning specifikt utifrån 
respektive perspektiv och uppdrag.  
 
2019 års mål för den grundläggande uppgiften och stödjande funktioner 
Det övergripande målet för all verksamhet 2019 är att: Skarpnäcks församling ska verka för 
att människor inom församlingens gränser erfar Guds beröring. För att kunna utvärdera 
målet sätts mätetal som följs upp tre gånger per år. Mätetalen ska ha följande fyra 
fokusområden: 
 

• Kyrkliga handlingarna med en särställning för dop och konfirmation 
• Målgruppsanpassad kommunikation 
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• Fördjupat församlingsengagemang 
• En tydlig prioritering av barn och unga 

 
Det övergripande ettårsmålet inklusive mätetal bryts också ner i varje enskild verksamhets 
handlingsplan och följs upp tre gånger per år.  
 
Församlingens kallelse 2019 
Församlingens verksamheter/kallelser är uppdelade på den grundläggande uppgiften genom 
fyra grenar: Gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Varje gren av den grundläggande 
uppgiften har ett utvalt bibelord kopplat till sig och ett ledord från bibelordet som tjänar 
som riktlinje för verksamheten i den grenen.  
 
GUDSTJÄNST: HÄR 
Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. Markus 1:1 
 
UNDERVISNING: GÅ 
Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på 
jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den 
heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla 
dagar till tidens slut.”  
Matteus 28:18-20 
 
DIAKONI: VARANDRAS 
Sedan hällde han vatten i tvättfatet och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem 
med handduken som han hade bundit om sig. När han kom till Simon Petrus sade denne till 
honom: ”Herre, skall du tvätta mina fötter!” Jesus svarade: ”Vad jag gör förstår du inte nu, 
men senare skall du fatta det.” Petrus sade: ”Aldrig någonsin får du tvätta mina fötter!” 
Jesus sade till honom: ”Om jag inte tvättar dig har du ingen gemenskap med mig.” Då sade 
Simon Petrus: ”Herre, tvätta inte bara mina fötter utan också händerna och huvudet.”(...) 
Om nu jag, som är er herre och mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta 
varandras fötter. Jag har gett er ett exempel, för att ni skall göra som jag har gjort med er. 
Johannes 13:5-9, 14-15 
 
MISSION: BEFRIELSE 
Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. 
Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de 
förtryckta frihet.  
Lukas 4:18 
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Verksamheter i församlingen 
Här är en detaljerad bild av vilka verksamheter som finns i varje gren av den grundläggande 
uppgiften: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personal 
”Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er 
vänner, därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Ni har inte utvalt 
mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som 
består, och då skall Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag 
er: att ni skall älska varandra.” 
Johannes evangeliet 15:15-17  
 
Arbetsmiljö 
Under föregående verksamhetsår 2017-18 har församlingen arbetat aktivt med  
arbetsmiljön. I slutet av 2016 framkom en ökad stress och oro hos personalen i den  
hälsoundersökningen som genomfördes. Genom facklig samverkan beslutades att ta in 
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företaget Antenn för att genomföra ett grupputvecklingsarbete enligt Susan Wheelans teori 
”Effektiva team”. 
 
Antenn har träffat samtliga arbetslag individuellt vid tre tillfällen under en sex månaders 
period, november 2017 – juni 2018. Under samma period har Antenn arbetat med 
ledningsgruppen kring både grupputveckling och coachning cirka en gång i månaden. 
 
Under sommaren 2018 genomfördes flera samverkansmöten mellan arbetsgivaren och de 
fackliga parterna vilket bland annat resulterade i en omfattande hälsoenkät samt i en 
handlingsplan för förbättrad arbetsmiljö. Under hösten 2018 fortsätter arbetet enligt den 
handlingsplanen. Utvärderingen av arbetet med Antenn och resultatet från hälsoenkäten 
som genomfördes i september 2018 kommer att vara utgångspunkt för hur det viktiga 
arbetet kring arbetsmiljö fortsätter att utvecklas under 2019.  

Antal anställda 
Församlingen har 42 budgeterade tjänster under 2019.  

Löneökning  
Löneökningen är 2.0 % under 2019. 

Personalkostnad 
Personalkostnaden 2019 är budgeterad till 28.452 tkr.  

Utbildning 
Församlingen vill stimulera medarbetare (personal, förtroendevalda och ideella) till att öka 
sin kompetens för att möta behov i vår samvärld. Utbildning sker främst i samverkan med 
Stockholms Stift, Svenska kyrkans arbetsgivar-organisation (SKAO), studieförbundet SENSUS 
eller församlingens samarbetspartners.  
 
Stiftsdagar 

Församlingen ska vara närvarande vid olika nätverksträffar där Stockholms stift kallar. 
 

Handledning 

Medarbetare som arbetar med samtal erbjuds handledning. 

Kompetenshöjning 
• Personal totalt: 228 tkr 
• Ideella/korister totalt: 230 tkr 
• Förtroendevalda totalt: 67,5 tkr 
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Förtroendevalda 
”Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i Herren Jesu namn  
och tacka Gud fadern genom honom.”  
Kolosserbrevet 3:17 
 
Enligt Kyrkoordningen beslutar församlingens förtroendevalda i kyrkofullmäktige i 
principiella frågor och frågor som på annat sätt är av större vikt, exempelvis 
församlingsinstruktionen, budget och årsredovisning samt ansvar för att församlingen följer 
barnkonventionen.  
 
De förtroendevalda i kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och gemensamt med 
kyrkoherden ansvara för att den grundläggande uppgiften blir utförd. Kyrkorådet bereder 
bland annat ärenden till fullmäktige, arbetar fram samt fastställer församlingens policys och 
styrdokument.   
 
Fördjupningsdagar för förtroendevalda 

• Mars: Målarbete 
• April: Stiftets presidiekonferens  
• Oktober: Budgetförutsättningar 

Arvoden för förtroendevalda 
Fasta och rörliga arvoden enligt beslut i kyrkofullmäktige. 
Fasta arvoden, 100 tkr, fördelat på presidieposter och revisorer.  
Rörliga arvoden vid deltagande i protokollfört sammanträde och på beslutade gemensamma 
studiedagar, 450 kr. 
Uppräkningar  
Fasta och rörliga arvoden förändras per den 1 januari varje år med samma procenttal som 
prisbasbeloppet för året ändras i förhållande till prisbasbeloppet för det gångna året. 
Uppräkning av fasta årsarvoden avrundas till närmaste hundra kronor 
Uppräkning av de rörliga arvodena avrundas till närmaste tiotal kronor. 
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Fastighet och IT 
”Gud, låt oss följa klockans röst när den till gudstjänst hörs ringa, samlas i tro, få ordets 
tröst, lovsångens offer dig bringa. Du som har alla frågors svar, du som skall komma, är 
och var, ge oss den himmelska friden. Gammal är kyrkan, Herrens hus, står, medan 
mänskoverk faller. Mäktiga torn har blivit grus, klockorna ännu oss kallar.” 
Psalm 65 vers 6 
 
Fastigheter 
Församlingen äger fastigheten Markuskyrkan i Björkhagen och hyr lokaler i Bagarmossen och 
Skarpnäck, Bagarmossens kyrka med församlingslokal och Markusplatsen. Hyresvärd är 
Stockholmshem och allt underhåll invändigt är huvudsakligen församlingens ansvar. 

Vård och underhåll 
Församlingen arbetar i enlighet med gällande Vård och underhållsplan och fokus under 2019 
är att med hjälp av verktyget ”Incit” påbörja arbetet med en ny Vård- och underhållsplan.  
 
Fokusområden under 2019 för vård och underhåll:  
 

• Arbetet med att renovera elsystemet i Markuskyrkan kommer att slutföras.  
• Församlingen följer rådande trädplanteringsplan samt återställandet av de träd som 

fälldes i samband med ventilationsarbetet. 
• Köket i Markuskyrkan lever inte upp till de krav verksamheten ställer och 

församlingen kommer att inventera hur köket kan förbättras.  
• Inköp av nya soffor till Markusplatsen. 

IT 
Församlingen kommer under 2019 att byta nuvarande lönesystem till ”Flex”. Syftet med 
bytet är att uppdatera till ett modernt system som klarar av både dagens behov och 
framtidens utmaningar. Församlingen har valt samma system som kontraktsgrannen Vantörs 
församling för att möjliggöra ett framtida samarbete. 
 
Samarbete i kontraktet 
Församlingen ska under 2019 fortsätta skapa möjligheter för att dela resurser mellan flera 
församlingar i kontraktet. Samarbete pågår redan när det gäller att upprätta vår del av det  
nationella fastighetsregistret, kring IT-anpassningen till GDPR och är fullt utvecklat vad gäller 
kontraktets IT-support.  
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Medlemsutveckling 
Generell medlemsutveckling 
Skarpnäcks församling hade 47 726 folkbokförda invånare 2017 och av dem var 22 297 
medlemmar i Svenska kyrkan. Det motsvarar 46,72 procent av invånarna.  
 

Skarpnäcks församling 2016 2017 
Medlemmar i Svenska Kyrkan 22 690 22 297 

Total folkmängd 47 428 47 726 
 
I Skarpnäcks församling skedde 90 aktiva inträden och 436 aktiva utträden under 2017.  
Antalet medlemmar minskade med totalt 393 personer från 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Kyrkovalet 2017 kan anses som en av orsakerna till ökningen.  
**Kyrkovalet 2017 samt en stor andel rikstäckande negativa artiklar om Svenska kyrkan nationellt.  

Medlemsutveckling dop 
Dopet är medlemsgrundande i Svenska kyrkan. Under 2017 döptes 178 barn,  
30,4 procent av alla födda barn i församlingen.  
 

Skarpnäcks församling: 2016 2017 

Döpta barn (% av födda) 183 (25) 178 (30,4) 

Födda barn totalt 732 586 

Medlemsutveckling konfirmation 
2017 konfirmerades 83 barn, 19,6 procent av det totala antalet 15-åringar. 35 barn blev 
döpta in i Svenska kyrkan i samband med sin konfirmation 2017.  Församlingen fortsätter 
den strategiska satsningen på konfirmationsarbetet med 1,7 mkr i budget för 
konfirmandverksamhet under 2019.   
 
Skarpnäcks församling: 2016 2017 

Antal konfirmerade (% av 15-åringar) 84 (21,8) 83 (19,6) 

Totalt antal 15-åringar 385 423 

Skarpnäcks församling 2016 2017 

Aktiva inträden 
 

59 90* 

Aktiva utträden 360 434** 

Flyttnetto medlemmar 24 -16 

Avlidna medlemmar 211 212 

Medlemsförändring -407 -393 
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Resultatbudget för 2019 samt plan för 2020-21  

(tkr)  2017  2018   2019  2020  2021 
  Utfall  2018 ÅTD 09       Budget  Budget  Plan***  Plan*** 
           
Kyrkoavgift***  47 538  37 320 49 231  55 003  55 126  56 316 
            
Ekonomisk utjämning  -5 928  -5 129 -6 804  -7 811  -8 586  -9 485 
Övriga intäkter*  427  239 200  60  60  60 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 Summa intäkter  42 037  32 430 42 627  47 252  46 600  46 891 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 Personalkostnader  27 497  21 326 28 057  28 452  29 875  30 621 
Verksamhetskostnader*  7 119  5 119 6 100  7 204  7 101  7 301 
Kansli*  3 254  2 015 3 200  2 795  2 625  2 637 
Fastighet  5 012  3 113 7 145  4 808  4 659  4 659 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 Summa kostnader  42 882  31 573 44 502  43 259  44 260  45 218 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 Verksamhetsresultat  -845  857 -1 875  3 993  2 340  1 673 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 Finansnetto  148  32 600  20  60  120 
Avskrivningar  -984  -552 -475  -1 063  -1 063  -1 063 
Extraordinärt  -3 269  0 0  0  0  0 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 -4 950  337 0  2 950  1 337  730 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
* inklusive avgifter för clearing, både intäkter och 
kostnader 

*** avgift för 2019 sker till 25 % enligt ny beräkningsmodell och 
75 % enligt äldre modell. 
 

*** avgiftssimulering för kyrkoavgift 2020-2021 
kvarstår att beräkna och sker i enlighet med den 
beslutade förändring som skett. 
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Finansiering 

Kyrkoavgift 
Utgångspunkt är att kyrkoavgift för 2019 höjs till 0,855%.  

Kyrkoavgiftsunderlag 
Antagande kring utvecklingen av kyrkoavgiftsunderlaget bygger i huvudsak på tre antaganden:  

• Bedömning och förändring av antalet medlemmar 
• Inkomsten hos de som lämnat Svenska kyrkan i förhållande till medlemmarnas inkomst 
• Skatteunderlagets utveckling i församling 

 
Avgiftssatser (%) 2017 2018       
Kyrkoavgift 0,76 0,76       
            
Utanordnat förskott (kr) 2017 2018       
Kyrkoavgift 44 166 006 45 828 131       
            
  Beskattning 

år 2016 
Beskattning 

år 2017 
Beskattning 

år 2017 
Beskattning 

år 2017 
Beskattning 

år 2017 
Avgiftsunderlag (kr) Utfall Prognos 

augusti 
Prognos 

september 
Prognos 
oktober 

Utfall 

Kyrkoavgift 6 030 017 
300 

6 140 512 
900 

6 159 027 
000 

6 165 549 
300 

  

            
  Utfall 2018 2019 2019 2019 2019 
Förutsättningar ekonomisk utjämning Utfall Prognos 

augusti * 
Prognos 

september * 
Prognos 
oktober * 

Utfall * 

Utjämningsgrundande avgiftssats  
(hela riket), % ** 

0,975 0,975 0,975 0,975   

Medelavgiftskraft per kyrkotillhörig 
 (hela riket), kr ** 

224 616 230 440 230 884 231 116   

Kostnadsutjämning enligt ny modell, kr*** 481 524 361 066       
Kostnadsutjämning enligt äldre modell, kr*** 2 351 895 2 303 545       
            
  2017 2018       
Antal kyrkotillhöriga den 1 januari 22 734 22 334       
            
Jämförelsevärden året före budgetåret (kr)  2018       
Kyrkoavgift   49 759 432       
Ekonomisk utjämning   -6 839 246       

 
 
* Observera att prognosvärden från Skatteverket läses in i KOB så snart dessa är tillgängliga från  
Skatteverket. Det betyder att ni kan hämta uppdaterade rapporter vid flera tillfällen under hösten. 
                    
** Räknas om efter varje ny avgiftsunderlagsprognos som lästs in i KOB. 
                    
*** Beräknade belopp exklusive övergångsregler. Värdena motsvarar rad 2.6 respektive 3.4  
i sammanfattningen av ekonomisk utjämning i redovisningsräkningen över kyrkoavgift och  
ekonomisk utjämning som gäller från 2018 och framåt. 
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Balansbudget 

 
 
 
 
 
 

Balansräkning (tkr)  Budget Plan Plan 
  2019 2020 2021 
Tillgångar 

 
   

 
Materiella anläggningstillgångar 35 912 37 115 37 115 

 
Finansiella anläggningstillgångar 10 646 11 646 12 646 

 
Omsättningstillgångar 13 001 13 138 13 811 

     Summa tillgångar 
 

59 559 61 899 63 572 

     Eget kapital och Skulder 
    

 
Eget kapital 53 849 55 186 55 916 

 
Kortfristiga skulder 5 710 6 713 7 656 

     Summa eget kapital och skulder 59 559 61 899 63 572 

   Finansiella anläggningstillgångar 
Ingående saldo 2018.01.01 13 146 376 
Nya placeringar 0 
Kortfristiga placeringar 14 000 000 
Ianspråkstagande för ventilation och el -9 000 000 
Utgående saldo 2018.12.31 18 146 376 

  Ianspråkstagande för ventilation och el 2019 -7 500 000 

  Utgående saldo 2019-12-31  10 646 376 
 (tkr) 

Kyrkoavgift 2019 55 003 
Ekonomisk utjämning 2019 -7 811 
Materiella anläggningstillgångar 35 912 
Summa 83 104 

 Målkapitalet behöver räknas om och fastställas i enlighet med av Svenska 
kyrkan angiven beräkningsformel. Det egna kapitalet skall utgöra 83 % av 
summan: Kyrkoavgift - utjämningsavgift + materiella anläggningstillgångar. 
 
Som ett första steg höjs målkapitalet till 63 618 tkr under mandatperioden. 
 
Eget kapital 53 849 (65%) 
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Målkapital och kapitalförvaltning 
Målkapitalet höjs till 63 618 tkr för mandatperioden. I målet skall ingå att stärka likviditeten 
för att kunna finansiera framtida investeringar och fastighetsunderhåll. I riskbedömningen 
noteras att Markuskyrkan har ett lågt bokfört värde samt att det finns behov av att investera 
i en ny orgel.   
 
Kapitalförvaltning sker i enlighet med reglemente och policy. 
 
 
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige att besluta 
Härmed överlämnas till kyrkofullmäktige budget och verksamhetsplan för 2019. 
 
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige att besluta: 

• att fastställa avgiftssats för kyrkoavgift för 2019 till 0,855 procent. 
• att anta kyrkorådets förslag till budget och verksamhetsplan för 2019,  

med plan för 2020 och 2021. 
• att förändring av budget 2019 inom verksamheternas ekonomiska ram  

beslutas av kyrkoherden. 



skarpnäcks församling svenskakyrkan.se/skarpnack
malmövägen 51 facebook & instagram /skarpnacksforsamling
121 53 johanneshov  tel 08-505 815 00

Gud hjälp oss att  
öppna våra hjärtan  

och bli mer lik den du är. 
Du är barmhärtighet. 

Amen. 

Vill du ge till Svenska kyrkans  
internationella arbete kan du SMSa 

till 72905: Skriv LIV för att ge 100 kr 
eller skriv HOPP för att ge 50 kr.  

Du kan också swisha valfritt  
belopp till 9001223.  
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