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BISKOPENS FÖRORD

blev händelserikt för vårt stift, och inte minst för
mig själv som utnämndes till kardinal. Påven Franciskus betonade
själv vilket ansvar detta innebär: ”Att vara kardinal är att tjäna.
Det är inte en ’värdighet’ som gör dig viktigare än andra, inte heller
är det en ära eller en upphöjelse till prins. Det är något helt annat
och även större; det är en kallelse att följa Herren närmare och göra
så utan kompromisser eller förbehåll.” Att stiftet nu har en kardinal har
synliggjort vår kyrka ännu mer i Sverige. Efter helgonförklaringen
av Maria Elisabeth Hesselblad och påven Franciskus’ besök vid
reformationsminnet märkte vi en större öppenhet för den katolska
kyrkan och vad den står för. Detta positiva intresse och denna öppenhet har jag också fått erfara, inte minst i mötet med media.

d e t g å n g na å r e t

Vad är det då som vi katoliker kan erbjuda människor i Sverige idag?
Naturligtvis är det tron på Jesus Kristus, som lever och verkar i sin
kyrka i alla tider. Just i en sekulär och materialistisk miljö som vår
finns det många som lider av tomhet och meningslöshet. Samtidigt
börjar en hel del att öppna sig för Gud och för evangeliet, som manar
oss att värna om de svagaste och mest behövande. Därför är det så
viktigt för oss som kyrka i Sverige att på ett mer aktivt sätt förmedla
vår tro. I mötet med Santa Maria degli Angeli i Rom, som blivit min
”titelkyrka”, har jag sett hur en församling kan göra barmhärtigheten
konkret för de mest utsatta. Det är sådana exempel vi behöver.
Vårt stift får mycket stöd från katoliker i andra länder. Vi känner stor
tacksamhet för denna solidaritet, inte minst för all hjälp vi fått från
kyrkan i Tyskland för att kunna bygga Jungfru Maria-kyrkan i Södertälje. Vi är också tacksamma för all ekumenisk gästfrihet, eftersom vi
får låna c:a 120 kyrkor för våra gudstjänster av våra protestantiska
bröder och systrar. Vi har mycket att tacka Gud för, och bästa sättet
att göra det är att ”följa Herren närmare och göra så utan kompromisser
eller förbehåll”.

+Anders Arborelius ocd
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2017

Påve Franciskus meddelade söndagen den 21 maj på Petersplatsen att
biskop Anders Arborelius skulle utses till kardinal. Händelsen var historisk
då Anders Arborelius är den förste svensk som har utsetts till kardinal.
Kardinalskonsistoriet i Rom									
Konsistoriet då biskopen utnämndes till kardinal ägde rum onsdagen den 28 juni i Peterskyrkan i Rom.
Under ceremonin mottog biskop Anders kardinalshatten (birettan) och kardinalsringen av påve Franciskus.
Vid det tillfället blev det också officiellt att den kyrka som kardinal Arborelius får som titelkyrka i Rom är
basilikan S. Maria degli Angeli e dei Martiri.
Över 400 svenskar närvarade på konsistoriet. Bland kardinalens särskilt inbjudna gäster fanns presidiet
för Sveriges Kristna Råd (SKR).
Efter konsistoriet fick de nya kardinalerna träffa påve emeritus Benedikt xvi. Därefter fick allmänheten
möjlighet att gratulera dem.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2017

Dagen efter konsistoriet firade kardinal Arborelius och de fyra andra nyblivna kardinalerna
mässa tillsammans med påve Franciskus på Petersplatsen. Mässan direktsändes av SVT.
Tisdagen den 15 augusti firade kardinal Arborelius en högtidlig tacksägelsemässa i S:t Eriks
katolska domkyrka i Stockholm. Även denna mässa direktsändes av SVT.
Kardinalens titelkyrka togs i besittning
Varje kardinalpräst blir vid utnämningen tilldelad en särskild kyrka i Rom; en titelkyrka,
som han är beskyddare över.
Kardinal Arborelius har fått basilikan S. Maria degli Angeli e dei Martiri som är inrymd i kejsar
Diocletianus termer vid Piazza della Repubblica. Påven Pius iv gav år 1561 i uppdrag åt Michelangelo
att göra om en del av termerna till kyrka. Församlingen leds av kyrkoherden Don Franco Cutrone
och har en omfattande social verksamhet för fattiga och utsatta människor.
Den 6 december tog kardinalen sin titelkyrka i Rom i besittning och fick vid samma tillfälle
träffa församlingen och ta del av deras arbete för samhällets utsatta.
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CARITAS

Verksamhetsberättelse för Caritas Sverige
För Caritas Sverige var 2017 ett år då vi ännu en
gång både gladdes och förvånades över den stora
givmildhet som våra församlingsmedlemmar och
andra visar. Året var ett svårt år för människor på
många ställen i världen. Inte minst gällde det
torkans offer i centrala Afrika. Tillsammans med
Caritas Tyskland gjorde vi därför en stor satsning för
att stödja det arbete som en lokal stiftsorganisation
och en kommunitet Moder Teresa-systrar utför bland
svältande människor i norra Sydsudan. Vi kunde
bidra med 2,4 miljoner kronor genom de många
gåvor som kom in. Nästan en miljon kronor kunde vi
också förmedla till Caritas Syrien för att stödja dess
arbete med att hjälpa människor som drabbats av
den väpnade konflikten i Syrien. Totalt förmedlade vi
gåvor på drygt 5,3 miljoner kronor under 2017.
Vårt arbete tillsammans med församlingarna
utvecklades också positivt. Ett skäl till det var inte
minst att många av det stora antal nyanlända som
på senare år kommit till Sverige fortsatte att samlas
till olika aktiviteter i flera av våra församlingar.
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Men också andra insatser i församlingarna för
människor i olika utanförskap ökade – till exempel
sjuka och gamla, hemlösa och de som drabbats av
den dolda men ökande fattigdomen i vårt land.
I många fall spelade ekumeniska samarbeten
med andra kristna en viktig roll.
Samarbete är viktigt även för Caritas Sveriges
arbete för flyktingar, asylsökande och papperslösa.
Det handlar främst om att hjälpa våra medmänniskor
att hitta rätt i systemet och ge dem råd och juridiskt
stöd, så att de kan finna det skydd de söker. Här
samarbetade vi med bland andra Rådgivningsbyrån,
FN:s organ UNHCR och Migrationsverket, liksom
ekumeniskt med Sveriges Kristna Råd.
I Stockholm fick vår ”Mötesplats Caritas” allt fler
besökare. Det handlade också där om nyanlända
med eller utan papper. Verksamheten bygger helt
på det engagemang som våra praktikanter och
volontärer visar då de ger kurser i svenska och
personlig rådgivning. Själva gemenskapen på

CARITAS

mötesplatsen är en viktig möjlighet för dem som
kommer dit att ”få vara hemma”.
Det finns ytterligare en del av detta arbete, en
som inte syns och som vi inte talar så mycket om.
Det är det bistånd vi ger till offer för människohandeln. För oss är det en stor, men diskret insats.
Värdefullt för arbetet var det stöd som kom framför
allt från Bonifatiuswerk i Tyskland.
En viktigt aktivitet som vi vill förbättra är påverkansarbetet bland våra politiker och makthavare, men
också bland allmänheten. I fjol gjorde vi en särskild
satsning tillsammans med Caritas Europa, Svenska
kyrkan i Göteborgs stift, Stadsmissionen i Göteborg
och Eurodiaconia i samband med EU:s sociala toppmöte i Göteborg i november 2017. Med annonskampanj, presskonferens och panelsamtal lyfte vi fram
den ökande fattigdomen bland unga och framförde
vårt stöd för stärkta sociala rättigheter i Europa.
Vårt påverkansarbete kommer fortsätta att stärkas
genom att vi sedan hösten 2017 deltar i ett treårigt

EU-projekt – MIND – tillsammans med Caritas i
tio andra länder och Caritas Europa. Målet med
projektet är att öka medvetenheten om relationen
mellan migration och utveckling och om att skapa
välkomnande samhällen i Europa med en väl
fungerande integration.
Vi ser detta också som en möjlighet att bidra till
Agenda 2030 och till de hållbarhetsmål som är
avgörande för att skydda vårt gemensamma hem.
Med global social rättvisa som mål bidrar projektet
MIND till att utveckla policys som sätter människan
i centrum inom områdena migration och utveckling.
En bärande tanke med projektet är att bidra till en
mer positiv syn på migration.

Henrik Alberius op
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FINANSIELL VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Stiftets finanser verksamhetsåret 2017
2017 – ett historiskt år i Stockholms katolska stift!
Året som gick blev på många sätt unikt i vårt stift.
Romersk-katolska kyrkan i Sverige och Skandinavien fick sin första kardinal någonsin vilket på
flera sätt kom att prägla det gångna året. Intresset
för vår kyrka ökade markant i och med påvens
utnämning av biskop Anders till kardinal. Effekterna
av denna utnämning nådde även vår ekonomiavdelning, där frågorna från internationella och
nationella intressenter rörande stiftets ekonomi,
blev fler och mer specifika.
En gång vart femte år är vår biskop skyldig att
presentera stiftets verksamhet för Vatikanen i en
s.k ”Ad limina”. Den finansiella verksamheten
redovisades för åren 2012-2016.
Under året som gick fick vi möjlighet att slutföra
stiftets åtagande och uppföra ”Jungfru Maria kyrka”
i Södertälje. Högtidlig invigning av kyrkan skedde
den 8 december med vår nye kardinal som celebrant. Jag vill speciellt ta tillfället i akt och tacka
samtliga involverade personer i detta för stiftet
viktiga projekt. Utan det stora engagemanget, från
så många människor tillsammans, hade detta projekt
inte varit möjligt. Tack!
Stiftet påbörjade under våren ett större renoveringsoch reparationsarbete i Kristi Lekamens katolska
församling i Visby. Arbetet innebär en totalrenovering av församlingens tre fastigheter:
kyrkan, församlingshuset samt prästbostaden.
Vår kyrka i församlingen i Trollhättan fick en ny
fasad. Vidare renoverades fasaden på Hellgrenska
huset mot Götgatan. På vår stiftsgård i Marielund
slutfördes i maj nybyggnationen av ett flertalet
gästrum samt två prästbostäder.
Då kyrkan skildes från staten vid millennieskiftet
bedrevs verksamheten i Stockholms katolska stift
helt i Stiftelsen Romersk-katolska kyrkan i Sverige.
Vid samma tidpunkt överfördes all verksamhet,
utom innehavet av fyra fastigheter, till den nya
juridiska personen Trossamfundet Romersk-katolska
kyrkan. 2017 överfördes kvarvarande fyra fastigheter i Stiftelsen Romersk-katolska kyrkan i Sverige
över till Trossamfundet Romersk-katolska kyrkan.
2017 lämnades också ”Jungfru Maria kyrka” i Södertälje i gåva till S:t Ansgars katolska församling i
Södertälje. Effekten av dessa båda transaktioner har
påverkat årets resultat positivt med ca 40 mkr.
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I samband med att stiftet återinförde 90-kontot
för två år sedan märks en större vilja att lämna
en gåva till våra olika insamlingar. 90-kontot
granskas årligen av Svensk insamlingskontroll.
Siffermaterialet granskas tillika av våra revisorer,
vilket garanterar att dessa insamlade ändamålsbestämda medel når sin destination. Både Caritas
och Stiftelsen PLA har under 2017 lämnat ett större
bidrag i jämförelse med föregående år.
En sammanfattning av 2017 års ekonomiska verksamhet i Stockholms katolska stift är att i takt med att
stiftet växer, och därmed förtroendet för vår kyrka,
kommer mer resurser i form av nya lokaler och fler
präster att krävas. Strävan är att vi skall kunna fortsätta och växa i en takt där dessa behov av resurser
tillgodoses samtidigt som vi fortsatt kan uppvisa en
god balans i vår ekonomi. Inför 2018 är förhoppningen att vi skall kunna infria dessa förväntningar.
Vi lever i en global värld, vilket naturligtvis också påverkar vår verksamhet. Den nuvarande osäkerheten
som råder inom flertalet områden som utvecklingen
inom den internationella politiken och det kommande valet i Sverige, påverkar såväl de finansiella som
sociala förutsättningarna och därmed indirekt vår
kyrka. Vår ekonomi och uppbyggnaden av vårt stift
är fortsatt beroende av det generösa internationella
stöd som vi tidigare fått och fortsatt får idag. Ett framtida ekonomiskt mål bör vara att vårt stift på längre
sikt helt skall kunna ”stå på egna ben”.
Ett fortsatt gemensamt arbete tillsammans inom samtliga områden där vår kyrka är aktiv är grunden för en
god utveckling i Stockholms katolska stift.
Detta gemensamma arbete, i kombination med en
stabil ekonomi, kommer att lägga grunden för en fortsatt positiv utveckling i vårt stift under 2018.
Stort tack till samtliga kollegor, medarbetare,
präster, systrar, medlemmar och leverantörer som
alla varit med och bidragit till att 2017 blev det unika
år det blev. Speciellt tack till vår käre biskop Anders,
ledamöter i Ekonomirådet och Byggrådet.
Stockholm i mars 2018
Staffan Livehed
Finanschef

FINANSIELL VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Koncernens resultaträkning
						
			 			
				

VERKSAMHETENS INTÄKTER		
2017-01-01 2016-01-01 			
		2017-12-31

2016-12-31

Kyrkoavgift		
204 082
185 845
Gåvor och insamlade medel		 112 858
18 279
Nettoomsättning		
5 161
4 392
Verksamhetsbidrag
29 743
22 266
Verksamhetens sidointäkter		
5 678
4 010
Övriga intäkter		
3 474
2 124
Summa verksamhetsintäkter		
360 996
236 916			

VERKSAMHETENS KOSTNADER					

Gåvor och förmedlade bidrag
-159 471 -103 386
Övriga externa kostnader		 -30 515
-39 364
Personalkostnader		
-108 570
-86 727
Avskrivningar		
-3 196
-2 637		
Summa verksamhetskostnader		
-301 752 -232 114

VERKSAMHETSRESULTAT		
59 244
4 802
Resultat från finansiella investeringar					
Resultat från övriga värdepapper
och fordringar som är anläggningstillgångar
7 313
Ränteintäkter och liknande resultatposter		 97
Räntekostnader och liknande resultatposter		-548

3 626
379
-220

Summa finansiella poster		
6 862
3 785

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT

66 106

8 587

0

0

66 106

8 587
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FINANSIELL VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Koncernens balansräkning
TILLGÅNGAR				
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2017-12-31 2016-12-31

Materiella anläggningstillgångar					
Byggnader		
155 163
24 106
Förbättring på annans fastighet		
30 034
32 943
Pågående nyanläggning, Bonde		
3 040
3 000
Pågående nybyggnad, Södertälje
0
21 975
Markanläggning		771
829
Inventarier		 7
26
Pågående om- och tillbyggnad		
636
8 562
Summa materiella anläggningstillgångar		
189 651
91 441
Finansiella anläggningstillgångar					
Andelar i bostadsrättsförening
11 500
5 900
Andra långfristiga lånefordringar		
39 443
40 945
Andra långfristiga värdepappersinnehav		
58 286
51 091
Summa finansiella anläggningstillgångar		
109 229
97 936

Summa anläggningstillgångar		
298 880 189 377			
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

					
Varulager		
					
Lager och pågående arbeten		
1 607
1 660
Summa varulager		
1 607
1 660
Kortfristiga fordringar					
Kundfordringar		
1 245
815
Övriga fordringar		
672
1 523
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
2 832
4 498
Summa kortfristiga fordringar		
4 749
6 836
Kortfristiga placeringar		16
Kassa och banktillgodohavanden		

55 573

16
67 381

Summa omsättningstillgångar		
61 945
75 893

SUMMA TILLGÅNGAR		
360 825 265 270
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FINANSIELL VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Koncernens balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

		 2017-12-31 2016-12-31
						

Eget kapital
		
Fria reserver		 168 673
62 709
Ändamålsbestämda medel		
7 272
47 130
Summa eget kapital		
175 945
109 839

Avsättningar					
Avsättningar för pensioner
159 479
130 455
159 479
130 455
Summa avsättningar		
Långfristiga skulder					
Övriga skulder		
506
506
Summa långfristiga skulder		
506
506

Kortfristiga skulder					
Förskott från kunder		
1
2
Leverantörsskulder		
1 156
4 228
Skatteskulder		
288
9
Övriga skulder		
17 879
14 455
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
5 571
5 776
Summa kortfristiga skulder		
24 895
24 470

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		360 825

265 270
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KONCERNENS INTÄKTER 2017

Koncernens intäkter 2017
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Kyrkoavgifter
Statsbidrag
Bidrag från Tyskland
Övriga bidrag
Insamlat till Jungfru Maria kyrka
Gåvor fastigheter
Gåvor till Caritas
Övriga gåvor
Hyresintäkter
Veritas Förlag
Stiftsgården Marielund
Övriga intäkter
Finansiella intäkter/kostnader

204 082 tkr
7 101 tkr
18 564 tkr
4 078 tkr
5 596 tkr
102 153 tkr
4 573 tkr
536 tkr
5 678 tkr
1 206 tkr
3 955 tkr
3 474 tkr
6 862 tkr
Summa 367 858 tkr
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KONCERNENS KOSTNADER 2017

Koncernens kostnader 2017
2
11
1
10

13

1617 18 19
14 15

20
1

8

9

7

2
3

4
5

6

1 Biskopsämbete inkl officialatet		26 961 tkr
2 Råd		 371 tkr
3 Prästpensionsskuld		29 024 tkr
4 Avskrivningar		 3 196 tkr
5 Gåva kyrkan		59 204 tkr
6 Församlingar		105 176 tkr
7 Nationell själavård
		 samt orientalisk-katolska kyrkor		18 921 tkr
8 Särskild själavård		 2 514 tkr
9 Bidrag till ordnar		 5 391 tkr
10 Pensioner till präster inkl bostäder		 4 738 tkr

11
12
13
14
15
		
16
17
18
19
20

Övriga präster		 613 tkr
Nämnder och utskott		 4 801 tkr
Karitativ och social verksamhet		 7 834 tkr
Caritas projektutbetalningar		 5 321 tkr
SST&Caritas utbetalningar
till projekt		 644 tkr
Prästutbildning och fortbildning		 2 985 tkr
Veritas Förlag		 2 232 tkr
Fastigheter		 3 210 tkr
Stiftsgården Marielund		 5 340 tkr
Övriga katolska verksamheter		13 276 tkr
Summa 301 752 tkr
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STATISTIK

Statistik för Stockholms katolska stift
Uppgifter nedan för perioden 2017-01-01 – 2017-12-31

				

2017

2016

					
Antal medlemmar
119 001
116 031
Antal biskopar

1

1

168

157

9

9

30

31

148

157

1188

1264

Första kommunion

609

591

Konfirmation

771

644

Konversion

112

113

Vigsel

301

377

Avlidna

530

531

Utträdda

1008

851

518

537

44

44

Antal präster
Av dessa är 81 stiftspräster och 87 ordenspräster

Antal icke prästvigda bröder i ordnar
Antal ständiga diakoner
Antal ordenssystrar
Dop i stiftet

Utvandrade
Antal församlingar
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Stockholms Katolska Stift
Dioecesis Holmiensis
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www.katolskakyrkan.se

