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Kyrkoherde Maria Berg om 2020 
”Jag sträcker mina händer mot dig och öppnar mig som törstig jord.”  
Psaltaren 146 vers 6 
 
Skarpnäcks församling är en del av denna törstiga jord med allt som det är att vara 
människa. Vi sträcker på oss likt lekande barn som ber om att få bli buren, känna närhet  
och tröst och få ny ork. Ofta utan fina ord, barnet bara sträcker upp sina händer och vet  
att det är gott att få komma upp, ta emot och ladda om för att sedan bli nedsläppt och 
fortsätta sin lek. 
 
Är vi beredda, som törstande jord, att ta emot det Gud ger och låta det bryta in och påverka 
våra liv och bidra till ett gott samhälle?  
 
Vi är en församling. Tillsammans sträcker vi oss upp och tar emot Guds många och ibland 
märkliga välsignelser. Delar sedan erfarenheterna. Det finns ingen mall för detta skeende 
utan vi är helt beroende av varandras erfarenheter. 
 
Församlingsengagemang synliggör den törstiga jorden. Ger den ett ansikte, breddar och 
fördjupar. Många är vi och fler är bättre.  Ett hav av händer som kan sträckas upp, ta emot 
och ge vidare. Nyfiken som ett barn; vad vill du bidra med?  
 
Gud har allt i sin hand och vill oss gott. Så är vi en del av en törstande jord, som delaktiga i 
Skarpnäcks församling. Vi sträcker upp våra händer, tar emot och låter Gud påverka. Mättar 
en törstande jord med nåd.   
 
Signe oss! 
 
 
Maria Berg 
Kyrkoherde 
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Uppdrag 
Församlingsinstruktionen gäller till och med 2023-12-31. Där finns församlingens uppdrag definierat:  
 
VISION 
Församlingens vision är att verka för det goda samhället och vara närvarande i livets alla skeenden. 
 
PRIORITERINGAR 
Församlingen ska prioritera enligt följande:  
Vardag före helg 
Torg före kyrkorum 
Utsatt före etablerad 
 
UTVECKLINGSOMRÅDEN 
Församlingsengagemang i form av till exempel delaktighet och idealitet är det utvecklingsområde 
som ska styra verksamheten på åtta års sikt, fram till slutet av nästa mandatperiod. 
 
PERSPEKTIV 
Församlingen har två perspektiv som ska genomsyra allt arbete:  
Barnperspektiv  
Normkritik 
 
GRUNDLÄGGANDE UPPGIFT 
Diakoni, gudstjänst, undervisning och mission är grundläggande uppgifter för alla församlingar i 
Svenska kyrkan. Skarpnäcks församling har ett diakonalt synsätt. Det innebär att församlingens 
arbete har Kristus och den enskilda människan i fokus och det påverkar hela vår teologi. 
 
Diakoni betyder tjänst. Det innebär: 
att församlingen visar barmhärtighet och svarar på människors behov av stöd. 
att församlingen arbetar förebyggande för att öka jämlikhet. 
 
Gudstjänst erbjuder tillfälle att komma samman för att möta sig själv, varandra och att möta Gud. 
Det innebär: 
att församlingen har gudstjänster som är inkluderande och angelägna. 
att gudstjänsten är en del av livet.  
 
Undervisning erbjuder vägledning och bygger på dopet. Det innebär: 
att församlingen möter människors behov av fördjupning och förankring i livet. 
att församlingen uppmuntrar kritiskt tänkande. 
 
Mission är att sprida evangelium till alla enligt dopbefallningen. Det innebär: 
att församlingen sprider hopp till alla. 
att församlingens arbete är synligt och ökar antalet församlingsmedlemmar.  
 

Mål 
Under 2020 är församlingens mål att öka församlingsengagemanget på olika sätt.  
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Verksamhet 
Skarpnäcks församling använder ett träd som liknelse för organisationens verksamhet. Församlingens 
aktiviteter är uppdelade på fyra grenar utifrån den grundläggande uppgiften: diakoni, undervisning, 
mission och gudstjänst. Fastighet, service, kansli och kommunikation ligger i trädorganisationens 
stam och stöttar upp hela organisationen.  
 
Verksamheter i församlingen 
Här är en detaljerad bild av vilka verksamheter som finns i varje gren av den grundläggande 
uppgiften: 
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Kansli  
I Skarpnäcks församling är kansli och kommunikation organiserade under församlingskansli.  
 
Kansli 
Församlingskansliet finns som stöd för församlingsbor som till exempel vill boka kyrkliga handlingar 
men också som stöd för personalen i allt från frågor om anställning till ekonomi.  
 
Fokusområden under 2020 för kansli: 

• Att fortsätta identifiera kostnadseffektiva sätt att samarbeta med kontraktet gällande 
kansliuppdrag genom att till exempel dela en ekonomiassistent. 

• Att identifiera hur medlemsprocessen ser ut i Skarpnäcks församling och utifrån det skapa en 
långsiktig aktivitetsplan.  

 
Kommunikation 
Församlingens kommunikation hanteras helt och hållet internt och en kommunikationsgrupp finns 
som stöd för allt från chefsstöd till marknadsföring.  
 
Fokusområden under 2020 för kommunikation: 

• Att visa goda exempel på idealitet i församlingens kanaler för att uppmuntra 
församlingsengagemang.  

• Att bibehålla och rekrytera medlemmar genom en lokal medlemskampanj.  
 

Fastighet 
I Skarpnäcks församling är fastigheter, lokaler, service och IT organiserade under fastighet.  
 
Lokalförsörjningsplan  
Enligt beslut på kyrkomötet i november 2016 ska varje pastorat eller församling som inte ingår i 
pastorat ha en lokalförsörjningsplan. Det övergripande målet med lokalförsörjningen är att ge 
församlingar så goda förutsättningar som möjligt att fullgöra sitt grundläggande uppdrag i byggnader 
och lokaler som är ändamålsenliga och funktionella inom givna ekonomiska ramar.  
 
En lokalförsörjningsplan (LPF) för Skarpnäcks församling påbörjas under 2020, fastställs av 
kyrkofullmäktige och ska vara införd senast 31 december 2021. En fastställd LFP ska sedan revideras 
minst vart fjärde år.  
 

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. 
 
Fokusområden under 2020 för fastigheter: 

• Församlingen arbetar i enlighet med gällande Vård- och underhållsplan. I Markuskyrkan 
behöver taken inspekteras och eventuella brister åtgärdas.   

• Församlingen följer trädplanteringsplanen som finns vilket innebär att yttligare träd kommer 
att bytas ut under 2020. 
 
 
 
 



Verksamhetsplan och budget 2020 för Skarpnäcks församling 
 

6 
 

IT 
Församlingen kommer under 2020 att slutföra implementeringen av dokumenthanteringssystemet 
Therefore. Arbetet är en fortsättning på det arbete som pågått under 2018-2019 med anpassningar 
till GDPR.   

Fokusområden under 2020 för IT är: 
• Att under 2020 flytta församlingens servrar till en molnbaserad lösning. 

Service 
Fokusområden under 2020 för service är: 

• att under 2020 att inventera vilken bilpark som behövs i framtiden och i samband med det 
undersöka och ta ställning till möjligheten att leasa istället för att äga bilar.   

 
Samarbete i kontraktet 
Församlingen ska under 2020 fortsätta att skapa möjligheter för att dela resurser mellan 
församlingarna i kontraktet. Samarbete pågår redan kring IT-anpassningen till GDPR och är fullt 
utvecklad vad gäller kontraktets IT-support.  
 
 

Personal 
Arbetsmiljö 
Under de senaste tre åren har mycket resurser och energi i församlingen gått till ett långsiktigt och 
aktivt arbete med arbetsmiljön i församlingen. Det viktiga arbetet kommer att fortsätta under 2020.   
 
Fokusområden under 2020 för arbetsmiljön är: 

• Att slutföra den långsiktiga handlingsplanen som togs fram tillsammans med de fackliga 
parterna 2018. 

• Att upphandla företagshälsovården i församlingen. 
 
Antal anställda 
Församlingen har 42 budgeterade tjänster.  
 
Löneökning  
Löneökningen är enligt budget 2,5 %. 
 
Personalkostnad 
Personalkostnaden är budgeterad till 30,025 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 erbjuds handledning. 
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Tjänste- och profilkläder 
Medarbetare som behöver tjänstekläder erbjudes dessa enligt en riktlinje för tjänstekläder. 
Församlingen uppmuntrar alla som har ett uppdrag i församlingen att bära profilkläder.  
 
Kompetenshöjning 
Medarbetare erbjuds kompetenshöjning. 

Förtroendevalda 
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 

• Målarbete 
• Stiftets presidiekonferens  
• 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, 460 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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Medlemsutveckling 
Generell medlemsutveckling 
Skarpnäcks församling hade 47 739 folkbokförda invånare 2018 och av dem var 21 799 medlemmar i 
Svenska kyrkan. Det motsvarar 45,7 procent av invånarna.  
 
Skarpnäcks församling 2017 2018 
Medlemmar i Svenska Kyrkan 22 297 21 799 

Total folkmängd 47 726 47 739 

 
I Skarpnäcks församling skedde 47 aktiva inträden och 294 aktiva utträden under 2018.  
Antalet medlemmar minskade med totalt 498 personer från 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Kyrkovalet 2017 kan anses som en av orsakerna till ökningen.  
 
Medlemsutveckling dop 
Dopet är medlemsgrundande i Svenska kyrkan. Under 2018 döptes 152 barn,  
35 procent av alla födda barn i församlingen.  
 
Skarpnäcks församling: 2017 2018 

Döpta barn (% av födda) 178 (30,4) 152 (35) 

Födda barn totalt 586 434 

Medlemsutveckling konfirmation 
2018 konfirmerades 79 barn, 18,7 procent av det totala antalet 15-åringar. 44,7 procent av de som 
konfirmerades hade kyrkotillhöriga föräldrar. Församlingen fortsätter den strategiska satsningen på 
konfirmationsarbetet med 1,7 mkr i budget för konfirmandverksamhet under 2020 och kommer att 
bredda utbudet med fler alternativ i Sverige.  
 
Skarpnäcks församling: 2017 2018 

Antal konfirmerade (% av 15-åringar) 83 (21,5) 79 (18,7) 

Totalt antal 15-åringar 385 423 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

Skarpnäcks församling 2017 2018 

Aktiva inträden 
 

91* 47 

Aktiva utträden 333 294 

Flyttnetto medlemmar 28 -160 

Avlidna medlemmar 212 85 

Medlemsförändring -393 -498 
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Resultatbudget för 2020 samt plan för 2021-22  
 

  2018 2019 2020 2021 2022 

  Utfall 2019 ÅTD 09 Budget Budget Plan Plan 
Kyrkoavgift  49 759 41 900 55 003 56 177 57 207 58 366 

        
Ekonomisk utjämning  -6 839 -5 944 -7 811 -9 266 -10 014 -10 624 
Övriga intäkter*  256 251 60 100 100 100 

        
Summa intäkter   43 176 36 207 47 252 47 011 47 293 47 842 

        
Personalkostnader  27 840 21 343 28 452 30 025 30 776 31 545 
Verksamhetskostnader*  8 274 6 885 7 204 6 076 6 198 6 321 
Kansli*  3 105 2 120 2 795 3 360 3 427 3 496 
Fastighet  4 506 3 453 4 808 4 115 4 229 4 346 

        
Summa kostnader   43 725 33 801 43 259 43 576 44 630 45 708 

        
Verksamhetsresultat   -549 2 406 3 993 3 435 2 663 2 134 

        
Finansnetto  600 2 20 0 0 0 
Avskrivningar  -843 -686 -1 063 -1 590 -1 590 -1 590 

        
Årets resultat   -792 1 722 2 950 1 845 1 073 544 

 
* inklusive avgifter för clearing, både intäkter och kostnader 
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Finansiering 
Kyrkoavgift 
Utgångspunkt är att kyrkoavgift för 2020 är 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 
•  

 
* Taxeringen av församlingens medlemmar, den samlade inkomsten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2018 2019    
Avgift  0,76 0,855    

       
Förskott  45 828 131 52 958 462    

       
  2017 2018 2018 2018 2018 

   
Prognos  
Augusti 

Prognos  
September 

Prognos 
Oktober Utfall 

Avgiftsunderlag*  6 193 972 200 6 316 112 300 6 316 112 300 6 318 754 100  

   
Prognos  
Augusti 

Prognos  
September 

Prognos 
Oktober Utfall 

  2019 2020 2020 2020 2020 
Utjämning Riket %  0,975 0,975 0,975 0,975  

       
Medelavg kraft riket  232 450 236 869 236 869 236 922  

       
Kostnadsutj "Ny"  361 066 261 010    

       
Kostnadsutj "Äldre"  2 303 545 2 270 544    

       
  2018 2019    

Tillhöriga  22 334 21 838    
       
       

Året före  2018     
Kyrkoavgift  55 866 645     
Utjämning  -7 925 425     
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Balansbudget 
  Budget Plan Plan 
Tillgångar  2020 2021 2022 

 
Materiella 
anläggningstillgångar 36 274 35 524 35 639 

 
Finansiella 
anläggningstillgångar 15 311 15 311 15 661 

 Omsättningstillgångar 6 527 7 499 7 593 

     
Summa tillgångar   58 112 58 334 58 893 

     
Eget kapital och skulder     
 Eget kapital 51 853 52 825 53 269 

 Kortfristiga skulder 6 259 5 509 5 624 

     
Summa eget kapital och skulder   58 112 58 334 58 893 

     
Finansiella anläggningstillgångar     
Ingående saldo 2019.01.01  13 311   
Nya placeringar  0   
Kortfristiga placeringar  4 000   
Ianspråkstagande för ventilation och el  -2 000   
Utgående saldo 2019.12.31  15 311   
     
Ianspråkstagande för ventilation och el 
2020  0   
     
Utgående saldo 2019.12.31   15 311   
     
     
Kyrkoavgift 2020  56 177   
Ekonomisk utjämning 2020  -9 266   
Materiella anläggningstillgångar  36 274   
     
Summa   83 185   
     
Målkapital  63 618   
     
Eget kapital  51 853   
Eget kapital i % av målkapitalet  82%   

 
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. 
 



Verksamhetsplan och budget 2020 för Skarpnäcks församling 
 

12 
 

 
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige att besluta 
Härmed överlämnas till kyrkofullmäktige budget och verksamhetsplan för 2020. 
 
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige att besluta: 

• att fastställa avgiftssats för kyrkoavgift för 2020 till 0,855 procent. 
• att anta kyrkorådets förslag till budget och verksamhetsplan för 2020,  

med plan för 2021 och 2022. 
• att förändring av budget 2020 inom verksamheternas ekonomiska ram  

beslutas av kyrkoherden. 



Bilden på Elvira på 
framsidan är från Öppen 
förskola i Markuskyrkan.  

FOTO: Jonas Petersen
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