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Ekonomi 
Verksamhetens intäkter 278 530 tkr
Verksamhetens resultat 30 848 tkr
Antal registrerade medlemmar 123 930 

Stiftets kyrkor 
Under året invigde kardinal Arborelius tre nya kyrkorum: 
S:t Maximilians kyrka och kloster i Motala, S:t Thomas 
av Aquinos kyrka i Lund samt S:t Josefs kapell i Solna.     
Pastoralt 
pilgrimsresa 
Stockholms katolska stift anordnade en pilgrimsresa 
till Världsungdomsdagen i Costa Rica och Panama 
för stiftets ungdomar.   
franciskusdagen 
Franciskusdagen firades i Kungsträdgården i Stockholm 
med utomhusmässa och välsignelse av husdjur.   
visitation
Biskopen visiterade sju församlingar under året.

Karitativt 
Utbetalning av insamlade medel under året
uppgick till 12 273 tkr.

MEDLEMSANTAL

123 930

INTÄKTER 
tkr 278 530

RESULTAT

tkr 30 848

UTBETALNING AV 
INSAMLADE MEDEL

tkr 12 273
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syfte och verkan

stiftet har som uppgift att förkunna evangeliet, fira sakramenten och, genom bön och 
tjänst, vittna om tron. Stiftet har som grundsyn att vara trogen förvaltare av de personella, 
materiella och ekonomiska resurser som finns i stiftet.  
Evangelisation: Förmedla och fördjupa tron genom undervisning av barn, ungdomar och 
vuxna. Vara aktiva i det offentliga samtalet och bidra till att forma människors samveten 
och ett gott samhälle i Sverige. 
Liturgi: Fira sakramenten och gudstjänster i våra församlingar, missioner och orientalisk-
katolska kyrkor, och skapa förutsättningar för att våra gemenskaper ska ha lokaler att göra 
detta i. 
Karitativt arbete: Hjälpa de nödlidande och behövande mitt ibland oss, liksom dem som 
befinner sig i områden längre bort som är märkta av konflikter och naturkatastrofer.

katolska kyrkan i sverige 
är ett registrerat trossamfund 

under namnet Romersk-katolska kyrkan, 
identiskt med Stockholms katolska stift.

Stiftet täcker hela landet och består av 44 församlingar, 
16 missioner och sex orientalisk-katolska kyrkor. 
Inom stiftet finns också 44 självständiga ordnar.
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effekter

Utifrån stiftets uppgifter att evangelisera, fira liturgin och bedriva karitativ verksamhet 
kan effekten bedömas genom uppföljning av verksamhetsmålen inom de olika områdena. 
Den största verksamheten i stiftet bedrivs i församlingar, missioner och orientalisk-katolska 
kyrkor. 
I stort undervisar stiftet genom sitt lärouppdrag barn, ungdomar och vuxna, och har också 
ett allt större medialt genomslag och närvaro i det offentliga samtalet.  
Genom sitt helgelseuppdrag firar stiftet liturgin och, i synnerhet, sakramenten. Antalet med-
lemmar ökar genom dop och genom att fler registrerar sig. 
I sitt karitativa arbete engagerar stiftet människor och arbetar med insatser såväl i landet 
som utanför. En kontinuerlig uppföljning av dessa insatser visar på ett allt större engage-
mang men också på ett större behov av insatser i landet.

hållbarhet

Stockholms katolska stift har ett helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågorna. Det innebär att vi 
inte bara fokuserar på miljöfrågorna utan även på de sociala och ekonomiska frågorna. Vår 
strävan är att hållbarhetsperspektivet ska finnas med i allt vi gör. Det kan handla om hur vi 
bemöter våra medmänniskor i samhället, i församlingarna och på arbetsplatsen, men också 
om hur vi minimerar belastningen på miljön i våra verksamheter. 
I det här sammanhanget arbetar vi efter dokument som exempelvis påvens miljöencyklika 
»Lovad vare Du« samt katolska kyrkans sociallära. För mer information om dessa 
dokument, se stiftets hemsida www.katolskakyrkan.se.
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k atolsk a kyrk an i  sverige
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per den 31 december 2019 fanns 123 930 

(121 274) katoliker inskrivna i de katolska 

församlingarnas gemensamma medlems- 

register. Antalet katoliker i landet beräknas 

dock vara betydligt högre.

I stiftet finns 172 präster varav hälften är stiftspräster 
(89) och hälften är ordenspräster (83) samt 29 stän-
diga diakoner som framför allt arbetar med själavård i 
församlingar och nationella missioner. Inom stiftet finns 
också 44 självständiga ordnar och kongregationer med 
nio ordensbröder och 145 ordenssystrar som tjänar kyr-
kan med olika arbetsuppgifter och uppdrag.

Romersk-katolska kyrkans ledning i Stockholms katolska 
stift utgörs av biskopen, som till sin hjälp har en general-
vikarie och andra biskopsvikarier samt en kansler som 
arbetar med att stödja biskopen. 

I enlighet med den katolska kyrkans kyrkolag biträdes 
biskopen av ett stiftsråd, ett prästråd och ett pastoral-
råd. I ekonomiska och legala frågor biträdes biskopen av 
ett ekonomiråd. Inom stiftet finns flera centrala stöd-
funktioner vars uppgifter är att utveckla och hjälpa för-
samlingarna i deras arbete samt att stödja och engagera 
enskilda katoliker.

7
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caritas sverige  
är vår katolska biståndsorganisation som bildades 1946 för att bistå krigsdrabbade och flyktingar i andra världs-
krigets skugga. I dag arbetar Caritas i Sverige med stöd till våra församlingar i deras lokala karitativa arbete; 
insatser för migranter och offer för trafficking och insamlingar till internationellt humanitärt bistånd.
 
I världen genomför Caritas humanitära insatser och stöder länder i deras kamp mot fattigdom och förtryck. 
Caritas Internationalis samlar drygt 160 nationella Caritas, däribland Caritas Sverige, i ett nätverk som finns på 
plats i drygt 200 länder och territorier. Det gör den till en av de största biståndsorganisationerna i världen.
 
Caritas har samma uppdrag som den katolska kyrka hon är en del av: att tjäna de minsta av våra bröder, främja 
kärleken till nästan och rättvisan i världen. Ordet caritas är latin och betyder kärlek – kärlek till människan.
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svensk insamlingskontroll, 90-konto  
stiftet har 90-konto som 
används till insamlingar för stiftets 
karitativa arbete. Under året har 
följande insamlingar gjorts: 
•  Fasteinsamling till offren för 
 inbördeskriget i Sydsudan. 
•  Adventsinsamling till 
 människorna i torkans Eritrea.

  
•  En särskild stiftsinsamling till 

offren för terrorattentaten i Sri 
Lanka.

De pågående insamlingarna går till: 
människorna i krisdrabbade Syd-
sudan; hjälp i flyktingsituationen i 
Syrien och Irak; översvämnings-
katastrofen i Indonesien och Indien, 
samt torkans offer i Namibia.

mind  
mind är ett stort EU-finansierat 
projekt som samlar tolv Caritas-
organisationer från hela Europa 
och som under tre år (2018-2020) 
ska öka kunskapen i våra länder om 
de samband som finns mellan ut-
veckling, migration och hållbarhet.

förvaltningsber ättel se

foto: © caritas internationalis



99

kommissionen för rättvisa och fred – 
justitia et pax  
arbetar utifrån den katolska socialläran. 
Justitia et Pax är ett både rådgivande och 
operativt organ som arbetar med frågor 
kring mänskliga rättigheter. Jämställd-
hetsrådet, under Justitia et Pax-kommis-
sionen, omfattar fem kvinnor och fem 
män. Rådet lyfter fram frågor om jäm-
ställdhet mellan könen i pastorala funk-
tioner samt arbetsmiljöfrågor.

katolska pedagogiska nämnden (kpn) 
ansvarar för att utveckla och stödja undervisningen i katolsk tro i stiftets församlingar och missioner. Detta sker 
genom att man ger ut material som fördjupar kunskapen om tron och arrangerar utbildning och fortbildning av 
kateketer. Genom katolsk vuxenutbildning arrangeras även kurser som vänder sig till alla intresserade vuxna. På sin 
hemsida www.kpn.se erbjuder KPN ett flertal videofilmer om katolsk tro. Den 5 oktobe.r 2019 arrangerade KPN 
»Franciskusdagen« i Kungsträdgården i Stockholm, där kardinalen firade mässa och välsignade djur. Runt 1000 
besökare deltog vid firandet av detta älskade helgon. 

 

respekt  
är katolska kyrkans rörelse som arbetar för att värna det mänskliga livets okränkbarhet. Rörelsen sprider kunskap 
och väcker debatt i medicinsk-etiska frågor. Respekt förvaltar den av biskopen grundade Livets fond som finansierar 
insatser som främjar en »livets kultur«. Årligen delas det ut medel ur fonden till ändamål i Sverige och omvärlden. 

katolska 
liturgiska 
nämnden   
ansvarar för att alla viktiga 
liturgiska handböcker finns 
tillgängliga på svenska, samt 
att kyrkans liturgi – mässa, 
dop, vigsel, begravning m.m. 
– firas i enlighet med av 
kyrkan fastställda riktlinjer.

katolska 
ekumeniska 
nämnden   
ansvarar för relationerna 
med andra kristna samfund 
och kyrkor i Sverige.

förvaltningsber ättel se
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visitation  
Biskopen visiterar sitt stift helt eller delvis varje år, så att han under en femårsperiod hunnit med 
alla församlingar i stiftet. Dessförinnan skall ekonomichefen ha besökt församlingen och granskat 
dess ekonomi. 
 
Visitationen sker från fredag kväll t.o.m. söndag och biskopen bor då i prästgården. Inom ramen 
för visitationen skall biskopen fira söndagens högmässa och ev. andra mässor; träffa anställda i 
församlingen, volontärer och gudstjänstdeltagare; sammanträda med församlingens pastoral- och 
ekonomiråd; granska kyrkböckerna och om möjligt delta i någon församlingsaktivitet som t ex 
undervisning. 

s jukhus- och fängelsesjälavård   
Sjukhussjälavården tar hand om alla som ber om andlig hjälp eller sakramentalt bistånd på 
sjukhus och vårdhem runtom i Sverige. Präster och systrar är tillgängliga dygnet runt för de 
behövande som lider både fysiskt och psykiskt.
 
Sveriges kristna råd har fått i uppdrag av kriminalvården att utveckla och samordna den 
andliga vården vid samtliga anstalter och häkten i landet. Stockholms katolska stift försöker 
i möjligaste mån möta de intagnas behov och önskan att få hjälp med att utöva sin tro. 
Stiftet har tillsammans med kriminalvården utvecklat detta samarbete. 
 
På de större häktena och de anstalter där de intagna är som mest avskärmade från omvärlden 
försöker kyrkan ha en själavårdare på plats som kommer regelbundet för samtal och stöd. 
Katolska präster, diakoner och ordenssystrar är verksamma i denna viktiga tjänst.

10 förvaltningsber ättel se



11

information  
Stiftets informationsarbete riktar sig till såväl media, myndigheter och allmänhet som församlings-
medlemmar, präster och andra anställda. Det är alltså en bred målgrupp man har att förhålla sig till. 
Den viktigaste informationskanalen är stiftets hemsida. Sedan 2019 har stiftets 44 församlingar sin 
egen informationssida under stiftets hemsida. 
 
Som ett komplement till hemsidan har stiftet en Facebook-sida i syfte att nå ut med nyheter och 
information i sociala medier. Pressmeddelanden distribueras regelbundet via stiftets pressrum på 
nyhetstjänsten »MyNewsdesk«. 
 
Informationsavdelningen arbetar också med internkommunikation och den främsta kanalen för detta 
är biskopsämbetets och pastoralcentrets gemensamma intranät. 
 
Hösten 2019 publicerades den katolska socialläran i en svensk översättning. Socialläran är en viktig 
hörnsten i katolska kyrkans lära och det är angeläget att sprida information om dess existens och 
innehåll. Som ett led i detta arbete har informationsavdelningen initierat korta filmer om socialläran 
som finns på stiftets hemsida för spridning i sociala medier. 

kommissionen för interreligiös dialog   
representerar den katolska rösten i samtalet med andra religioner i Sverige, främst judendomen och 
islam.   

11förvaltningsber ättel se
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ekonomirådet 
är ett organ för biskopen och har huvudansvaret för den ekonomiska förvaltningen i Stockholms 
katolska stift. Ekonomirådet består av sju ledamöter, varav en ledamot är ordförande. I ekonomirådet 
är ekonomichefen ständigt adjungerad. 

byggrådet 
bedömer byggprojekt och finansiering av dessa. Vid en positiv bedömning av projektet kan byggrådet 
ge råd och anvisningar för hur projektet skall bedrivas, och om projektet skall utföras med biskopsäm-
betet som byggherre utförs det enligt den organisation och praxis som utformats med stiftets ekono-
miavdelning, som även utser projektledare. Byggrådet består av sex ledamöter. 

utskott för arkitektur och kultur (uak) 
arbetar med att säkerställa att de liturgiska kraven tillgodoses vid det katolska kyrkorummets utform-
ning. UAK är ett stöd till byggrådet. 

pastoralrådet 
är biskopens rådgivande organ i pastorala frågor.  
Varje församling väljer en representant till pastoralrådet. Sveriges unga katoliker, prästrådet, ordens-
systrarna och de största missionerna utser även de en representant.  
Aktuella frågor tas upp som tema. Pastoralrådet träffas två gånger per år på stiftsgården Marielund. 
Tema för år 2019: Under våren »Så skyddar vi barnen i Kyrkan« och »musiken i mässan«, där biskop-
ens inledande katekes handlade om att hela vårt liv är ett tjänande – »Vi är skapade av Gud till hans 
avbild och att av hela vårt hjärta tjäna honom«. Vi skall lära oss att se tjänandets nådegåva.
Under hösten »Äktenskapet«. Biskopens katekes handlade om den katolska socialläran och att den är 
en viktig del av vår tro. Den skall vara salt och ljus i en värld som drar sig undan Gud och vi skall vara 
hans hand som sträcker sig ut mot samhället. 

prästseminariet 
är Stockholms katolska stifts utbildningsorgan för blivande präster i katolska kyrkan i Sverige. Prästse-
minariet är beläget i centrala Uppsala. Kallelsen prövas under ledning av rektor. Utbildningens längd är 
6-7 år. Per den 31 december 2019 studerar fyra prästkandidater på seminariet. 

officialatet 
är stiftets kyrkliga domstol. Målen vid domstolen handläggs i enlighet med den kanoniska lagen 
(C.I.C.) som är katolska kyrkans lag. De vanligaste målen handlar om äktenskap och dessas giltighet.
Varje stiftsbiskop är förpliktad att utnämna en judiciell vikarie »officialis« med ordinarie myndighet att 
döma. Officialen bildar en domstol tillsammans med biskopen men kan inte döma i de fall biskopen 
förbehåller sig rätten att döma själv. Officialen tillsammans med tribunalens medarbetare (notarier, 
domare och defensoris vinculis) hjälper biskopen att se till att stiftets verksamhet och beslut följer 
den kanoniska lagen. 

utskottet för äktenskap och familj 
har som sin främsta uppgift att stärka äktenskapet och familjen. 
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missio 
som består av ett antal institut (påvliga missionssällskap), finns representerade i alla världens katolska 
biskopsstift (cirka 1 600). Verksamheten bedrivs i mer än 120 länder, däribland Sverige. Det adminis-
trativa huvudkontoret finns i Rom under ledning av den påvliga kongregationen för evangelisation. 
Verksamheten skall bedrivas på både universell och lokal nivå. På Världsmissionssöndagen delas det 
ut välsignelseremsor till församlingar och missioner för utdelning på trettondagen. Intäkterna går till 
Missios solidaritetsfond för barn i tredje världen. 899) tkr. 
stiftets it-miljö 
Caritas och Veritas förlag har under räkenskapsåret fått helt nya hemsidor. Under året har Caritas även 
fått ett helt nytt gåvo- och vänregister. 
Under räkenskapsåret har utvecklingen av stiftets hemsida medfört att man kunnat lansera en ny 
mobilapplikation för våra församlingars hemsidor. Stiftets egna servrar har uppgraderats med ett nytt 
operativsystem och e-postsystem.  
GMR (gemensamma medlemsregistret) har uppdaterats med nytillkomna postnummer och nya 
statistikmoduler har utvecklats. En ny applikation för uppslagning mot GMR är under utveckling för 
stiftets präster, diakoner samt nationella- och orientaliska missioner. 
Som en del av det kontinuerliga arbetet med IT-förvaltningen har maskinparken förstärkts med två 
nya multifunktionskopiatorer. Som ett led i att öka säkerheten på våra arbetsplatser har nya digitala 
lås installerats. 

förvaltade stiftelser 
Stiftelsen Elisabethsystrarnas Barnhemsfond org. nr. 802426-0161, bokfört värde avseende det totala 
egna kapitalet uppgår till 3 887 (3 607) tkr.  
Stiftelsen Friherrinnan Klinckowströms och Biskop Müllers Minnesfond org. nr. 802426-0252, 
bokfört värde avseende det totala egna kapitalet uppgår till 3 180 (2 899) tkr. 

reparationer och underhåll 
Flertalet större underhålls- och reparationsarbeten har utförts i Södertälje, Lund, Göteborg, Malmö 
samt stiftsgården Marielund. Dessa underhålls- och reparationsarbeten har finansierats av stiftet med 
20 398 (27 009) tkr. 

stiftsgård 
Stiftet har en naturskönt belägen stiftsgård; stiftsgården Marielund på Ekerö i Mälaren, strax utan-
för Stockholm. Merparten av stiftets kurser, reträtter och möten äger rum här. Andra samfund och 
organisationer bokar regelbundet in sina kurser och reträtter på stiftsgården Marielund. Stiftsgården är 
en plats att mötas på för både vuxna, barn och ungdomar. Stiftsgården Marielund AB är ett av stiftet 
helägt dotterbolag.  
Under räkenskapsåret har en omfattande ombyggnation och renovering av Dominikansystrarnas 
gamla hus skett. Arbetet beräknas vara klart i mars 2020. Stiftsgårdens kapell har fått ett helt nytt 
tak och prästbostaden har renoverats. Under 2020 kommer man aktivt arbeta enligt den framtagna 
underhållsplanen.

13förvaltningsber ättel se
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veritas förlag

verksamheten är en integrerad 
del i samfundets redovisning un-
der namnet Veritas Förlag.

Förlaget producerar, distribuerar 
och säljer katolsk litteratur, offi-
ciella dokument och andra pu-
blikationer. Under året har sju 
stycken titlar utgivits, däribland 
Den katolska socialläran: doku-
ment 1891–2015; en nyutgåva av 
Josef Piepers bok Thomas av Aqu-
ino – tolv föreläsningar; den påv-
liga encyklikan Kristus lever, som 
riktar sig särskilt till de unga; den 
självbiografiska Bortförd i Irak – 
en präst berättar av biskop Saad 
Sirop Hanna, bosatt i Södertälje, 
samt ett antal mindre skrifter om 
t.ex. den heliga Birgitta och bene-
diktinsk spiritualitet.

signum

signum är en prenumererad 
tidskrift som utkommer med åtta 
nummer om året.

Tidningen utges av Newmanin-
stitutet, med stöd av Stockholms 
katolska stift.

stiftelsen katolsk 
kyrkotidning/

katolskt magasin                
katolskt magasin är en prenu-
mererad tidskrift som utkommer 
med elva nummer om året. 

Tidningen utges av Stiftelsen Ka-
tolsk kyrkotidning, med stöd av 
Stockholms katolska stift.

förvaltningsber ättel se
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sveriges unga katoliker (suk)  
har som uppgift att samla unga katoliker och stärka deras katolska identitet. SUK arbetar på riksnivå, 
regionalt, samt på lokalnivå i församlingarna. Verksamheten är mycket varierande, från små lokala 
ungdomsträffar till stora riksevenemang såsom Stiftsungdomsdagen. SUK får ett årligt bidrag från 
Stockholms katolska stift för sin verksamhet.   

stiftets ungdomspastorala team 
har i uppdrag att utveckla det ungdomspastorala arbetet i stiftet. Under tre veckor i början av 2019 
arrangerades en pilgrimsresa till Världsungdomsdagen i Panama och Costa Rica. Regionala konfirmand-
läger har under året hållits för Göteborgs, Malmös och Jönköpings dekanat, samt 
i Stockholm och Dalarna. En lägerledarkurs arrangerades i augusti, för ledare och 
hjälpledare, utifrån läsårets tema  »Ett hjärta och en själ«. Till stöd för ungdoms-
grupper och andra som tillsammans vill läsa och diskutera påvens uppmaning 
Kristus lever, har en studiehandledning tagits fram och ingår i den svenska över-
sättningen som finns både som bok och i PDF-format.
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resultat 
Verksamhetsåret 2019 visar ett överskott för koncernen på 30 828 (5 830) tkr.

utdelning insamlade medel 
Under räkenskapsåret 2019 har samfundet delat ut insamlade medel från: 
• Caritas med ett belopp om 4 897 (4 625) tkr 
• Livets Fond med ett belopp om 361 (516) tkr 
• Fondation Pour Les Autres med ett belopp om 7 015 (10 053) tkr 

kyrkoavgiften 
Sedan år 2001 har insamlingen av kyrkoavgiften skett med hjälp av skatteverkets uppbördssystem. 
Kyrkan har under året tillförts 235 334 (222 356) tkr i kyrkoavgifter.  
Merparten av dessa medel har återförts till det pastorala arbetet i församlingarna. 

sst – myndigheten för stöd till trossamfund  
Stockholms katolska stift får som trossamfund årligen ta emot ett statligt bidrag från regeringen via SST. 
SST ger allmänt stöd till trossamfunden i Sverige. SST:s olika former av ekonomiskt stöd är: organisations-
bidrag, verksamhetsbidrag, projektbidrag, samt bidrag avseende den andliga vården inom sjukvården. 
SST har under senare år också fått särskilda regeringsuppdrag som bland annat har rört insatser för 
kompetensutveckling samt att vidga dialogen med trossamfunden i syfte att fördjupa arbetet med 
demokrati och demokratiska värderingar. SST samordnar även trossamfundens roll i krisberedskaps-
frågor.

bonifatiuswerk  
De tyska katolikernas Bonifatiuswerk stöder katoliker som lever sin tro i minoritetssituation – i diasporan. 
I Tyskland, de nordiska länderna och Baltikum stöder verket byggprojekt, transportmöjligheter, barn-
verksamhet och kateketundervisning.
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Stiftets koncernbalansräkning utvisar ett eget kapital om 212 623 (181 775) tkr.
Soliditeten är 47% (45%).
Resultatet före skatt för räkenskapsåret uppgår till 30 848 (5 830) tkr.

Trossamfundets balansräkning utvisar ett eget kapital om 212 623 (181 775) tkr.
Soliditeten är 45% (42%).
Resultatet före skatt för räkenskapsåret uppgår till 30 848 (5 830) tkr.

 flerårsöversikt koncernen     
  2019 2018  2017  2016  2015 
 Verksamhetens intäkter           278 530             270 084             360 996             236 916             216 350 
 Resultat före skatt 30 848  5 830 66 106 8 587 10 469 
 Eget kapital 212 623  181 775 175 945 109 839 101 252 
 Prästers pensionsskuld* 204 675  185 886 159 479 130 455 117 981 
 Balansomslutning 449 085 401 036 360 825 265 270 235 667 
 Soliditet 47% 45% 49% 41% 43%       
       

     
 flerårsöversikt trossamfundet       
  2019 2018 2017 2016 2015 

 Verksamhetens intäkter 275 242 266 931 356 775 233 501 212 701 
 Resultat före skatt 30 848 5 830 66 106 8 587 10 469 
 Eget kapital 212 623 181 775 175 945 109 839 101 252 
 Prästers pensionsskuld* 204 675 185 886 159 479 130 455 117 981 
 Balansomslutning 474 943 427 982 359 280 262 650 234 686 
 Soliditet 45% 42% 49% 42% 43%     
  2019 2018 2017 2016 2015 

 Kyrkoavgift  235 334 222 356 204 082 185 845 173 426
 Antal medlemmar 123 930 121 274 119 001 116 031 113 053
 Kyrkoavgift i kr/medlem 1 899 1 834 1 715 1 602 1 534
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*Pensionsskuld till präster

*Pensionsskuld till präster

ekonomisk ställning och resultat
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antal medlemmar

kyrkoavgift (tkr)
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visitation 
Biskopen visiterar sitt stift helt eller delvis varje år, 
så att han under en femårsperiod hunnit med alla 
församlingar i stiftet. Före biskopens visitation skall 
ekonomichefen ha besökt församlingen och gått 
igenom dess ekonomi.  
Under året visiterades följande församlingar: 
18–20 jan:  S:t Franciskus församling, Jönköping
8–10 feb:  S:t Mikael församling, Växjö
16–17 feb:  Marie bebådelse församling, Stockholm
26–28 april:  S:t Andreas församling, 
  Kristianstad – Hässleholm 
23–24 juni:  S:t Nicolai församling, Ystad
8–10 nov:  Vår Fru av Fatima församling, Karlskrona
6–8 dec:  S:t Kristoffer församling, Kalmar

barnskyddsombud 
I januari utnämndes diakon Björn Håkonsson till 
stiftets barnskyddsombud. Barnskyddsombudet 
ansvarar för att stiftets beredskapsplan mot sexuella 
övergrepp sprids och praktiskt genomförs i alla 
sammanhang där aktiviteter med barn och unga 
förekommer. Ombudet har rang av biskopsdelegat.   
Barnskyddsombudets tillsynsfunktion betyder att 
han kan uppmana enskilda församlingar, missioner, 
skolor, föreningar m.m. inom stiftets område att lämna 
uppgifter om hur de verkställer beredskapsplanen 
i praktiken. Han kan också kalla in dessa till möten 
om anpassningar och förändringar av pågående 
verksamhet. 
Barnskyddsombudet erbjuder utbildningar om
beredskapsplanen för personal och volontärer i 
kyrkans tjänst. En gång per år ska barnskydds-
ombudets arbete redovisas i en offentlig rapport.

världsungdomsdagar 
14 januari – 1 februari 2019 anordnade Stockholms 
katolska stift en pilgrimsresa till Världsungdomsdagen 
i Costa Rica och Panama för stiftets ungdomar. Totalt 
reste 67 pilgrimer från Sverige till Centralamerika 
och fick uppleva lokalt församlingsliv, utflykter, 
undervisning, bön och slutligen glädjen att fira 
mässa med påven Franciskus på ett enormt fält fullt 
av unga katoliker från hela världen. Denna den 34:e 
Världsungdomsdagen hade tagit sitt tema efter Marias 
ord »Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig 
som du har sagt«.

den katolska socialläran 
i svensk översättning 
I september 2019 gav Veritas Förlag ut den katolska 
socialläran i en svensk översättning. Socialläran är en 
central och grundläggande del av vår tro. Den består 
av påvliga encyklikor och andra officiella kyrkliga 
dokument och behandlar olika samhällsfrågor 
utifrån katolska kyrkans syn på vad en människa 
är, människans värdighet, hennes rättigheter och 
skyldigheter. Grunden till socialläran kommer 
från Bibeln där Jesus i handling visade att Gud vill 
rättvisa, barmhärtighet, kärlek och förlåtelse.  
Utgivningen av socialläran på svenska är viktig för 
vårt stift och det är en stor uppgift att nu sprida 
intresse och kunskap om vad socialläran betyder för 
alla katoliker.

franciskusdagen 2019 
För att minnas den helige Franciskus kärlek till djur 
och natur är det en gammal katolsk tradition att på 
Franciskusdagen välsigna djur. Katolska Pedagogiska 
Nämnden (KPN) arrangerade den 5 oktober 2019 för 
tredje gången Franciskusdagen i Kungsträdgården i 
Stockholm.  
Kardinal Arborelius firade en mycket välbesökt 
familjemässa utomhus med välsignelse av husdjur. 
Efteråt blev det familjefest med ponnyridning, 
hoppborg och fika till barnen. På scenen erbjöds 
sång och dans under ledning av konferencier Edward 
Blom.

motala, s:t maximilians 
kyrka och kloster 
I oktober utökade stiftet sin pastorala verksamhet 
genom att kardinal Arborelius välsignade S:t Maxi- 
milians kyrka och kloster i Motala. Fyra bröder 
från Gråbrödernas (Conventualfranciskanernas) 
orden kommer att bo i klostret och ansvara för 
mässfirandet.

nedskrivning av 
andel i dotterbolag 
Nedskrivning av samfundets aktier i det helägda 
dotterbolaget Stiftsgården Marielund AB har skett 
med ett belopp om 422 (1 982) tkr. Nedskrivning har 
skett till ett värde motsvarande dotterbolagets egna 
kapital 28 086 (28 507) tkr.

väsentliga händelser under r äkensk apsåret
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Malmö, Bispen 3
Under räkenskapsåret har Stiftet tillsammans med Vår Frälsares katolska församling i Malmö genomfört en dränering av 
marken samt iordningställt ett miljöhus avseende sophantering. 
Ekerö, tillbyggnad av stiftsgården Marielund
Under räkenskapsåret påbörjades en nybyggnation av Dominikansystrarnas del av fastigheten med tillhörande bibliotek, 
kapell och församlingssal. Slutbesiktningen sker i början av år 2020. 
Solna, S:t Josefs kapell
Under räkenskapsåret renoverades katolska kyrkogårdens kapell S:t Josef interiört. Renoveringen fortsätter under år 
2020 exteriört med fasad, tak och fönster. 
Göteborg, Kristus konungens församling
Under räkenskapsåret fortsätter renovering av kyrkans fasad och tak. 
Göteborg, Lorensberg
Delar av muren runt vår fastighet på Viktor Rydbergsgatan renoverades. 

underhålls- och reparationsarbeten 
har under räkenskapsåret utförts på nedanstående fastigheter  

förväntad fr amtida 
utveckling samt 
väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer

Utifrån erfarenheten av de senaste fem årens tillväxt 
för Stockholms katolska stift förväntas medlemsantalet 
fortsätta att öka i en takt om ca 2 000–3 000 medlemmar 
per år de närmaste fem åren. Den framtida utvecklingen 
ser således ljus ut. 
En väsentlig finansiell risk föreligger om investerings-
takten i Stockholms katolska stift är för hög, samtidigt 
som en lågkonjunktur skulle uppstå. Om detta scenario 
blir verklighet rubbas balansen i stiftets ekonomi, där 
intäkten förväntas minska i förening med fortsatt stora 
investeringskostnader. Det låga internationella ränteläget 
förväntas kvarstå. 
Tidigare års bidrag från våra internationella bidragsgivare 
till Stockholms katolska stift har under räkenskapsåret 
minskat kraftigt då behoven av bidrag fortsatt varit stora 
även i andra nordiska och baltiska länder. De kommande 
fem åren förväntas denna minskning av bidrag till stiftet 
att fortsätta.
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verksamhetens intäkter 
Kyrkoavgift

Gåvor och insamlade medel
Nettoomsättning

Verksamhetsbidrag
Verksamhetens sidointäkter

Övriga intäkter 
Summa verksamhetsintäkter

verksamhetens kostnader 
Gåvor och förmedlade bidrag

Övriga externa kostnader
Personalkostnader

Avskrivningar
Förlust avyttring anläggningstillgångar 

Summa verksamhetskostnader
       

verksamhetsresultat

Resultat från finansiella investeringar 
Resultat från övriga värdepapper och 

fordringar som är anläggningstillgångar
Ränteintäkter och liknande resultatposter

Räntekostnader och liknande resultatposter 
Summa finansiella poster            

resultat före skatt              
skatt på årets resultat       

årets resultat

 
235 334

6 862
5 346 

23 758 
5 105
2 125 

278 530 
      

–100 714
–39 054

–111 767
–4 339

0 
–255 874            

22 656

 
 

8 099
492

–399  
8 192

30 848 

0         

 30 848

 
222 356

8 010
5 499

26 450
4 572
3 197 

270 084
      

–106 790
–41 203

–114 676
–4 311
–1 500 

–268 480           

1 604

 
 

4 005
1 235 

–1 014  
4 226

5 830 

0         

 5 830

koncernen
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koncernens 
balansr äkning

2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31
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17
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19
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nottillgångar  
Anläggningstillgångar

materiella anläggningstillgångar
Fastigheter

Förbättring på annans fastighet
Pågående nyanläggning

Markanläggning
Inventarier

Pågående om- och tillbyggnad  
summa materiella anläggningstillgångar  

finansiella anläggningstillgångar
Andelar i bostadsrättsförening

Andelar i intresseföretag
Andra långfristiga lånefordringar

Andra långfristiga värdepappersinnehav  
summa finansiella anläggningstillgångar    

summa anläggningstillgångar    
Omsättningstillgångar

varulager
Lager och pågående arbeten      

summa varulager
 

kortfristiga fordringar
Kundfordringar

Övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter     

summa kortfristiga fordringar   
Kortfristiga placeringar 

Kassa och banktillgodohavanden     
summa omsättningstillgångar   

summa tillgångar

         

209 224
0

45 693
1 305

565
0  

256 787  

11 500
5

50 835
79 637   

141 977    
398 764    

1 668      
1 668

 

1 116
543

2 808      
4 467   

0  
44 186     

50 321   

449 085

         

212 324
0

841
713
328

0  
214 206  

11 500
5

47 274
61 340   

120 119    
334 325    

1 499      
1 499

 

1 034
428 

1 730      
3 192   

16  
62 004     

66 711   

401 036

22 koncernen
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koncernens 
balansr äkning

2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31eget kapital och skulder  

eget kapital
Fria reserver

Ändamålsbestämda medel 
summa eget kapital

avsättningar
Avsättningar för pensioner
summa avsättningar

långfristiga skulder
Övriga skulder

summa långfristiga skulder

kortfristiga skulder
Förskott från kunder

Leverantörsskulder
Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
summa kortfristiga skulder      

summa eget kapital och skulder

  

  

205 614
7 009 

212 623

204 675 
204 675

  

300
300

   

1
9 024

16 917 
5 545

31 487  
  

449 085

                 

175 048
6 727 

181 775
   

185 886 
185 886

  

490
490

   

1
177 

23 283
9 424 

32 885      

401 036

not

23

          

24
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koncernen   fria   ändamålsbestämda 
  reserver medel 2019-12-31

Belopp vid årets ingång  175 048 6 727 181 775
Årets resultat  30 848  30 848
Erhållna gåvor med förbehåll  –7 095 7 095 0
Ianspråktagande av ändamålsbestämda medel 6 813 –6 813 0

Belopp vid årets utgång  205 614 7 009 212 623    

förändring av eget kapital

23koncernen
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 den löpande verksamheten   
  
 resultat efter finansiella poster  30 848 5 830 
 
 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:  0 4 900
 Avskrivningar  4 339 4 311
 Förändring av avsättningar  18 787 26 407   
 kassaflöde från den löpande verksamheten   
 före förändringar av rörelsekapital  53 974 41 448

 förändring i rörelsekapital    
 
 Ökning/minskning av fordringar  –1 273 1 557
 Ökning/minskning av kortfristiga skulder   –1 398 8 136
 Ökning/minskning av varulager  –169 108   
 kassaflöde från den löpande verksamheten  51 134 51 249 
    
    

 investeringsverksamheten

 Förvärv av materiella anläggningstillgångar  –46 921 –34 149 
 Ökning/minskning av finansiella anläggningstillgångar  –21 841 –10 890
 Försäljning av anläggningstillgångar  0 221   
 kassaflöde från investeringsverksamheten  –68 762 –44 818 
    
    

 finansieringsverksamheten

 Förändring upptagna lån  –190 0   
 kassaflöde från finansieringsverksamheten  –190 0   
 

 förändring likvida medel  –17 818 6 431

 likvida medel vid årets början  62 004 55 573

 likvida medel vid årets slut  44 186 62 004 

24 koncernen

2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

koncernens 
k assaflödesanalys
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verksamhetens intäkter 
Kyrkoavgift

Gåvor och insamlade medel
Nettoomsättning

Verksamhetsbidrag
Verksamhetens sidointäkter

Övriga intäkter 
Summa verksamhetsintäkter

verksamhetens kostnader 
Gåvor och förmedlade bidrag

Övriga externa kostnader
Personalkostnader

Avskrivningar 
Summa verksamhetskostnader

       
verksamhetsresultat

Resultat från finansiella investeringar 
Nedskrivning av andel i dotterbolag

Resultat från övriga värdepapper och 
fordringar som är anläggningstillgångar

Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter 

Summa finansiella poster            

resultat före skatt              
skatt på årets resultat       

årets resultat

 
235 334

6 862
1 233 

23 758 
6 105
1 950 

275 242 
      

–100 714
–37 642

–109 059
–4 339 

–251 754            

23 488

 
–422 

8 099
492

–809  
7 360

30 848 

0         

 30 848
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7, 8, 24   

 

   

18 
  

10, 19

10

11  

 

 
 

2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31 not 
222 356

8 010
1 523

26 450
5 572
3 020 

266 931
      

–106 790
–39 775

–112 031
–4 311

–262 907           

4 024

 
–1 982 

4 005
797 

–1 014  
1 806

5 830 

0         

 5 830

trossamfundets 
resultatr äkning

trossa mfundet



2626 trossa mfundet

2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31 not

tillgångar  
Anläggningstillgångar

materiella anläggningstillgångar
Fastigheter

Förbättringsutgifter på annans fastighet
Pågående nyanläggning

Markanläggningar
Inventarier

Pågående om- och tillbyggnad  
summa materiella anläggningstillgångar  

finansiella anläggningstillgångar
Andelar i bostadsrättsförening

Andelar i koncernföretag
Andelar i intresseföretag

Långfristig fordran koncernföretag
Andra långfristiga lånefordringar

Andra långfristiga värdepappersinnehav  
summa finansiella anläggningstillgångar    

summa anläggningstillgångar    
Omsättningstillgångar

varulager
Lager och pågående arbeten      

summa varulager
 

kortfristiga fordringar
Kundfordringar

Övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter     

summa kortfristiga fordringar   
Kassa och banktillgodohavanden     

summa omsättningstillgångar   

summa tillgångar

12

17

15

13

14

16

 

20      
18
                           

21     
19

      

22 

         

209 224
0

45 693
1 305

565
0  

256 787  

11 500
28 086

5
0

50 835
79 622   

170 048    
426 835    

1 653      
1 653

 

1 012
173

2 768       
3 953   
42 502        

48 108  

474 943

         

212 324
0

841
713
328

0  
214 206  

11 500
28 507

5
0

47 274
61 340   

148 626    
362 832    

1 480      
1 480

 

793
425 

1 717     
2 935   
60 735      

65 150   

427 982

trossamfundets 
balansr äkning



2727trossa mfundet

2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31eget kapital och skulder  

eget kapital
Fria reserver

Ändamålsbestämda medel 
summa eget kapital

avsättningar
Avsättningar för pensioner
summa avsättningar

långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag
Övriga långfristiga skulder

summa långfristiga skulder

kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

Skulder till koncernföretag
Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
summa kortfristiga skulder      

summa eget kapital och skulder

  

  

205 614
7 009 

212 623

204 675 
204 675

  

26 311
300

26 611
   

8 868
1 133

16 759
4 274

31 034  
  

474 943

                 

175 048
6 727 

181 775
   

185 886 
185 886

  

27 311
490
490

   

3
1 000 

23 134
8 383 

32 520      

427 982

not

23

          

24
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trossamfundet                                                       fria reserver   ändamålsbestämda medel 2019-12-31 

Belopp vid årets ingång  175 048 6 727 181 775
Årets resultat  30 848  30 848
Erhållna gåvor med förbehåll  –7 095 7 095 0
Ianspråktagande av ändamålsbestämda medel 6 813 –6 813 0

Belopp vid årets utgång  205 614 7 009 212 623    

förändring av eget kapital

trossamfundets 
balansr äkning
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2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

trossamfundets 
k assaflödesanalys

 

     

 den löpande verksamheten   
  
 resultat efter finansiella poster  30 848 5 830 
 
 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:  0 4 900
 Avskrivningar  4 339 4 310
 Nedskrivning aktier i dotterbolag  421 1 982
 Förändring av avsättningar  18 789 26 407   
 kassaflöde från den löpande verksamheten   
 före förändringar av rörelsekapital  54 397 43 429

 förändring i rörelsekapital    
 
 Ökning/minskning av fordringar  –1 019 1 293
 Ökning/minskning av kortfristiga skulder   –1 486 8 170
 Ökning/minskning av varulager  –173 127   
 kassaflöde från den löpande verksamheten  51 719 53 019 
    
    

 investeringsverksamheten

 Förvärv av materiella anläggningstillgångar  –46 921 –36 588 
 Ökning/minskning av finansiella anläggningstillgångar  –21 841 –10 814
 Försäljning av anläggningstillgångar  0 221   
 kassaflöde från investeringsverksamheten  –68 762 –47 181 
    
    

 finansieringsverksamheten

 Förändring upptagna lån  –1 190 0   
 kassaflöde från finansieringsverksamheten  –1 190 0   
 

 förändring likvida medel  –18 233 5 838

 likvida medel vid årets början  60 735 54 897

 likvida medel vid årets slut  42 502 60 735 



29

Allmänt
Års- och koncernredovisningarna upprättas med tillämpning 
av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
Redovisningsprinciperna är oförändrade sedan föregående år.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar trossamfundet Romersk-katol-
ska kyrkan, org. nr. 252002-6531, och det helägda dotterbolaget 
Stiftsgården Marielund AB, org. nr. 556589-5397. Koncernredo-
visningen är upprättad enligt förvärvsmetoden.

Stöd från offentliga myndigheter
Stöd som erhålls utan återbetalningsskyldighet intäktsförs vid 
erhållandet, medan stöd med återbetalningsskyldighet intäkts-
förs i den takt kostnaderna uppkommer.

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning 
beräknas bli betalt.

Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen 
erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som 
intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verk-
liga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas. Nedan 
beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker.

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter intäktsförs vid inbetalning av kyrkoavgift från 
skatteverket.

Gåvor och bidrag 
En transaktion i vilken organisationen tar emot en tillgång eller 
en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka motsvarande 
värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången 
eller tjänsten erhålls därför att organisationen uppfyllt eller kom-
mer att uppfylla vissa villkor och om organisationen har en skyl-
dighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är 
det ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.

Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. 
Gåvor av exempelvis aktier, fastigheter och konst intäktsre-
dovisas vid gåvotillfället. En gåva som intäktsförts redovisas 
antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på om gåvan 
förbrukas direkt eller inte. Gåvor som organisationen avser att 
stadigvarande bruka i verksamheten redovisas som anläggnings-
tillgångar. Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar. 
Gåvor värderas som huvudregel till verkligt värde. I de fall orga-
nisationen lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas 
gåvans värde med ersättningen.

Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget 
har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess villko-
ren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som hänför sig till en 
anläggningstillgång minskar anskaffningsvärdet. Erhållna bidrag 
värderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisatio-
nen fått eller kommer att få.

Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid försäljnings-
tillfället.

Fastigheter
Stiftets byggnader presenteras med stöd av:
K3 för ideella föreningar, registrerade trossamfund och stiftelser, 
Fastighetsägarföreningen, 
SABO rekommendationer.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde 
med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivningarna 
görs systematiskt över tillgångarnas förväntade nyttjandeperiod 
enligt förteckning: 
Avskrivningstider 
fastigheter 
Stomme  100–200 år
Tak   40–60 år
Fasad  20–40 år 
Fönster  20–40 år
VVS  20–30 år
Ventilation  20–30 år
Belysning  20–30 år
Elinstallation  20–30 år
Hiss  20–40 år
Orgel  50–100 år  
övriga avskrivningstider 
Inventarier och installation  5 år
Bilar  5 år
Markanläggningar  20 år

Inventarier
Inventarier aktiveras vid inköpskostnad överstigande ett halvt 
prisbasbelopp.

Finansiella anläggningstillgångar
Som finansiella anläggningstillgångar klassificeras de finansiella 
tillgångar som har en varaktighet som är längre än ett år. Bland 
de finansiella anläggningstillgångarna ingår stiftets andelar i 
bostadsrättsföreningar.
 Portföljvärdering tillämpas på de långfristiga värdepappers-
innehaven. Finansiella tillgångar värderas till anskaffningsvärde 
med avdrag för bestående värdenedgång.

not 1  redovisnings- och värderingsprinciper
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Varulager 
Varulagret har värderats efter anskaffningsvärdet med avdrag för 
inkurans med 20% per år. Varulagret består av böcker.

Kortfristiga placeringar
Som kortfristiga placeringar klassificeras tillgångar som har en var-
aktighet som är kortare än ett år. Placeringarna värderas individuellt. 
Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde 
och marknadsvärde.

Komponentredovisning av fastigheter, K3-regelverket
Från och med år 2014 är det ett krav att tillämpa en komponent-
metod vid redovisning av materiella anläggningstillgångar. Kravet 
på komponentredovisning regleras i Bokföringsnämndens allmänna 

råd. Enligt Bokföringsnämnden (BFN) är fastigheter sådana tillgångar 
som lämpar sig för komponentindelning. Komponentindelning av en 
fastighet innebär i korthet att en uppdelning inledningsvis görs på 
huvudkomponenterna, mark, markanläggning och byggnad. Byggna-
den delas i sin tur upp i betydande komponenter som stomme, tak, 
yttre och inre ytskikt, installationer etc.

Pensionsskuld präster
Pensionsskulden redovisas enligt redovisningsregelverket K3, i ba-
lansräkningen till verkligt värde. Under räkenskapsåret har stiftets 
ekonomiråd i samråd med stiftets revisorer fastställt en diskonte-
ringsränta om 1,75%. Detta för att ge en mer rättvisande bild av 
pensionsskulder över tid. Balansposten prövas årligen.

not 2  värdering
I nedanstående uppräknade tillgångsslag bedöms finnas betydande övervärde. 
Fastigheter, se not nr 12.
Andelar i bostadsrättsföreningar.
Andra långfristiga värdepappersinnehav, se not nr 19.

not 3  inköp och försäljning mellan koncernföretag
Inköp från dotterbolaget Stiftsgården Marielund AB har gjorts med 963 (588) tkr.
Ingen försäljning har skett till dotterbolaget.
Hyra erlagd av dotterbolag till stiftet uppgår till 1 000 tkr. Ränta avseende dotterbolagets fordran, har erlagts med 412 tkr.

not 4  gåvor och insamlade medel

Koncernen 2019  2018 Trossamfundet 2019 2018
Fundraising 0  106 Fundraising 0 106
Caritas 4 897  4 869 Caritas 4 897 4 869
Livets fond 361  317 Livets fond 361 317
Övriga gåvor 1 604  2 718 Övriga gåvor 1 604 2 718
Summa 6 862  8 010 Summa 6 862 8 010

not 5  bidrag

Koncernen         2019  2018  Trossamfundet        2019   2018
SST   6 606  6 499  SST 6 606   6 499
Bonifatiuswerk/Diasporakommissariat      12 432             17 777           Bonifatiuswerk/Diasporakommissariat  12 432   17 777
Övriga bidrag   4 720  2 174  Övriga bidrag 4 720   2 174
Summa   23 758  26 450  Summa 23 758   26 450

not 6  ideell verksamhet
I stiftet ingår ett antal råd och utskott som ekonomirådet, pastoralrådet samt juridiska rådet. Dessa råd samlas tre till fyra gånger per år 
beroende på råd och bistår stiftet med deras expertis. År 2019 uppgick det ideella arbetet till ca 2 858 (2 102) timmar. Arvode för detta ideella 
arbete utgår inte.

not 7  medeltalet anställda

 2019   2018
 Antal anställda Varav män  Antal anställda Varav män  
Trossamfundet 203  83%  208 84%
Dotterbolaget 5 77%  5 77%
Koncernen totalt 208   213 
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not 8  löner, andra ersättningar och sociala kostnader

not 9  leasing
  2019  2018 
Bilar    
Framtida minimileaseavgifter som ska erläggas 2 408  2 362
Förfaller till betalning inom ett år  1 479  1 280
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 930  1 082
Förfaller till betalning senare än fem år  0  0
Faktiska kostnader  1 844  1 304

Kopiatorer, smartboard samt telefonväxel    
Framtida minimileaseavgifter som ska erläggas 597  477
Förfaller till betalning inom ett år  307  288
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 289  188
Förfaller till betalning senare än fem år  0  0
Faktiska kostnader  312  330 

Lokal och bostadshyror    
Framtida hyror som ska erläggas  26 300  23 967
Förfaller till betalning inom ett år  12 211  11 501
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 13 156  12 466
Förfaller till betalning senare än fem år   933  0
Faktiska kostnader  12 811  11 537

Hyresintäkter    
Framtida hyresintäkter som ska erhållas  17 411  19 063
Förfaller till betalning inom ett år  5 748  5 736
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 11 664  13 327
Förfaller till betalning senare än fem år   0  0
Faktiska hyresintäkter  6 105  5 736

 2019  2019 2018 2018
                     Löner och andra ersättningar  Sociala kostnader  Löner och andra ersättningar  Sociala kostnader 
   (varav pensionskostnader)   (varav pensionskostnader) 
Trossamfundet 57 013 44 618 54 427 53 634 
  (27 024)  (36 593) 
Dotterbolaget 2 008 842 1 905 740
  (259)  (191) 
Koncernen totalt 59 021 45 460 56 332 54 374 
  (27 283)  (36 784)   
Arbetsmarknadsbidrag 2019  2018  
Under året erhållet bidrag 220  185 
   Våra präster har möjlighet att även efter 75 års ålder, med tillstånd från biskopen fortsätta sin tjänstgöring som präst och avlönas då som »van-
lig« tjänstgörande präst. Flertalet av våra präster som är äldre än 75 år väljer denna möjlighet då man ser sitt yrke som en »kallelse«.  

 I de sociala kostnaderna ingår avsättning för pensioner till våra präster och särskild löneskatt på avsättningen. Utbetalda pensioner om 4 933 
 (4 608) tkr är avräknade från pensionsavsättningen.  
 Stiftet har inga övriga utfästelser om åtagande för pensionsskuld eller avgångsvederlag till personer i ledande ställning.

 2019 2018 
Män 7  7 
Kvinnor 0 0
Totalt 7 7 

Fördelning av män och kvinnor av styrelsens ordinarie ledamöter i ekonomirådet

31noter o ch specif ik ationer



32

not 10  intäkter och liknande poster samt resultat 
             från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

koncernen   2019  2018     
Utdelningar  2 994  2 581
Realisationsvinst  5 438  1 660
Realisationsförlust vid försäljning  –333  –236
Summa resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 8 099  4 005 

  
Ränteintäkter  149  551
Valutakursvinst   343  
Summa ränteintäkter och liknande poster  492  1 235

trossamfundet   2019  2018     
Utdelningar  2 994  2 581
Realisationsvinst  5 438  1 660
Realisationsförlust vid försäljning  –333  –236
Summa resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 8 099  4 005  
Ränteintäkter  149  113
Valutakursvinst   343  684
Summa ränteintäkter och liknande poster  492  797

not 11  räntekostnader och liknande poster

koncernen   2019  2018     
Valutakursförlust  –78  –81
Räntekostnader  –39  –466
Övriga finansiella kostnader  –282  –467
Summa räntekostnader och liknande poster –399  –1 014

trossamfundet   2019  2018     
Valutakursförlust  –76  –81
Räntekostnader  –451  –466
Övriga finansiella kostnader  –282  –467
Summa räntekostnader och liknande poster –809  –1 014  

not 12  fastigheter

koncernen   2019-12-31               2018-12-31    
Ingående anskaffningsvärden  221 554 160 228
Årets försäljning  0 –4 900
Årets anskaffningar  1 007 66 226
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 222 561 221 554 
Ingående avskrivningar  –9 230 –5 065
Årets avskrivningar  –4 107 –4 165
Återfört avskrivningar  0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar  –13 337 –9 230 
Utgående planenligt restvärde  209 224 212 324

trossamfundet   2019-12-31               2018-12-31    
Ingående anskaffningsvärden  221 554 160 228
Årets försäljning  0 –4 900
Årets anskaffningar  1 007 66 226
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 222 561 221 554 
Ingående avskrivningar  –9 230 –5 065
Årets avskrivningar  –4 107 –4 165
Återfört avskrivningar  0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar  –13 337 –9 230 
Utgående planenligt restvärde  209 224 212 324  
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not 12  fastigheter, forts.

nattugglan 11, stockholm   2019-12-31               2018-12-31    
Ingående anskaffningsvärden  97 024 90 000
Årets anskaffningar  0 7 024
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 97 024 97 024  
Ingående avskrivningar  –1 397 0
Årets avskrivningar  –1 397 –1 397
Återfört avskrivningar  0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar  –2 794 –1 397  
Utgående planenligt restvärde  94 230 95 627  
Taxeringsvärde  0 0 

lorensberg 10:6, göteborg   2019-12-31               2018-12-31    
Ingående anskaffningsvärden  13 902 13 902
Årets anskaffningar  0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 13 902 13 902  
Ingående avskrivningar  –3 347 –3 112
Årets avskrivningar  –284 –235
Återfört avskrivningar  0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar  –3 631 –3 347  
Utgående planenligt restvärde  10 271 10 557  
Taxeringsvärde  0 0 

ekerö-sundby 1:3, ekerö   2019-12-31               2018-12-31    
Ingående anskaffningsvärden  53 533 25 000
Årets anskaffningar  0 28 533
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 53 533 53 533  
Ingående avskrivningar  –1 457 0
Årets avskrivningar  –1 457 –1 457
Återfört avskrivningar  0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar  –2 914 –1 457  
Utgående planenligt restvärde  50 619 52 076  
Taxeringsvärde  23 713 21 501 

mariaudd 1:1, ekerö   2019-12-31               2018-12-31    
Ingående anskaffningsvärden  10 000 10 000
Årets anskaffningar  0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10 000 10 000  
Ingående avskrivningar  –66 0
Årets avskrivningar  –66 –66
Återfört avskrivningar  0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar  –132 –66  
Utgående planenligt restvärde  9 868 9 934  
Taxeringsvärde  5 656 5 656 

björnsätra 2, stockholm   2019-12-31               2018-12-31    
Ingående anskaffningsvärden  3 930 3 930
Årets anskaffningar  0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 930 3 930  
Ingående avskrivningar  –707 –590
Årets avskrivningar  –111 –117
Återfört avskrivningar  0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar  –818 –707  
Utgående planenligt restvärde  3 112 3 223  
Taxeringsvärde  0 0
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not 12  fastigheter, forts.

bispen 3, malmö   2019-12-31               2018-12-31    
Ingående anskaffningsvärden  15 073 12 496
Årets anskaffningar  1 007 2 577
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 16 080 15 073  
Ingående avskrivningar  –1 780 –1 363
Årets avskrivningar  –316 –417
Återfört avskrivningar  0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar  –2 096 –1 780  
Utgående planenligt restvärde  13 984 13 293  
Taxeringsvärde  0 0 

bonde 28, karlskrona   2019-12-31               2018-12-31    
Ingående anskaffningsvärden  15 374 0
Årets anskaffningar  0 15 374
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 15 374 15 374  
Ingående avskrivningar  –290 0
Årets avskrivningar  –290 –290
Återfört avskrivningar  0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar  –580 –290  
Utgående planenligt restvärde  14 794 15 084  
Taxeringsvärde  0 0
 

motala eken 3, motala   2019-12-31               2018-12-31    
Ingående anskaffningsvärden  12 718 0
Årets anskaffningar  0 12 718
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 12 718 12 718  
Ingående avskrivningar  –186 0
Årets avskrivningar  –186 –186
Återfört avskrivningar  0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar  -372 –186  
Utgående planenligt restvärde  12 346 12 532  
Taxeringsvärde  0 0
 

renen 13, södertälje   2019-12-31               2018-12-31    
Ingående anskaffningsvärden  0 4 900
Årets försäljning  0 –4 900
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0  
Ingående avskrivningar  0 0
Årets avskrivningar  0 0
Återfört avskrivningar  0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar  0 0  
Utgående planenligt restvärde  0 0  
Taxeringsvärde  0 0

 
Utgående anskaffningsvärde  222 561 221 554
Utgående ackumulerade avskrivningar  –13 337 –9 230
Utgående planenligt restvärde  209 224 212 324
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not 13  markanläggningar
koncernen   2019-12-31               2018-12-31    
Ingående anskaffningsvärden  1 294 1 294
Årets anskaffningar  653 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 947 1 294  
Ingående avskrivningar  –581 –523
Årets avskrivningar  –61 –58
Utgående ackumulerade avskrivningar  –642 –581  
Utgående planenligt restvärde  1 305 713

trossamfundet   2019-12-31               2018-12-31    
Ingående anskaffningsvärden  869 641
Årets anskaffningar  653 228
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 522 869  
Ingående avskrivningar  –156 –98
Årets avskrivningar (muren)  –61 –58
Utgående ackumulerade avskrivningar  –217 –156  
Utgående planenligt restvärde  1 305 713
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not 14  inventarier och installationer
koncernen   2019-12-31               2018-12-31    
Ingående anskaffningsvärde  5 884 5 695
Årets inköp  408 410
Försäljning/utrangeringar  –637 –221
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 655 5 884 
Ingående avskrivningar  –5 556 –5 688
Försäljningar/utrangeringar  637 221
Årets avskrivningar  –171 –89
Utgående ackumulerade avskrivningar  –5 090 –5 556  
Utgående planenligt restvärde  565 328

trossamfundet   2019-12-31               2018-12-31    
Ingående anskaffningsvärde  4 377 4 576
Årets inköp  408 410
Försäljning/utrangeringar  –637 –609
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 148 4 377  
Ingående avskrivningar  –4 049 –4 569
Försäljningar/utrangeringar  637 609
Årets avskrivningar  –171 –89
Utgående ackumulerade avskrivningar  –3 583 –4 049  
Utgående planenligt restvärde  565 328

not 15  pågående nyanläggning
koncernen   2019-12-31               2018-12-31    
Ingående anskaffningsvärden  841 636
Årets anskaffningar  44 852 841
Överfört till fastighet  0 –636
Utgående ackumulerade anskaffningar  45 693 841

trossamfundet   2019-12-31               2018-12-31    
Ingående anskaffningsvärden  841 0
Årets anskaffningar  44 852 841
Överfört till fastighet  0 0
Utgående ackumulerade anskaffningar  45 693 841  
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not 16  pågående om- och tillbyggnad
koncernen   2019-12-31               2018-12-31    
Ingående anskaffningsvärden  0 3 040
Årets anskaffningar  0 0
Överfört till Karlskrona, Bonde 28  0 –3 040
Utgående ackumulerade anskaffningar  0 0

trossamfundet   2019-12-31 2018-12-31    
Ingående anskaffningsvärden  0 3 040
Årets anskaffningar  0 0
Överfört till Karlskrona, Bonde 28  0 –3 040
Utgående ackumulerade anskaffningar  0 0  

koncernen   2019-12-31               2018-12-31    
Ingående anskaffningsvärden  0 31 923
Årets anskaffningar  0 0
Överfört till fastighet  0 –31 923
Utgående ackumulerade anskaffningar  0 0  
Ingående avskrivningar  0 –1 889
Årets avskrivningar  0 0
Återfört avskrivningar  0 1 889
Utgående ackumulerade avskrivningar  0 0
Utgående bokfört värde  0 0

trossamfundet   2019-12-31               2018-12-31    
Ingående anskaffningsvärden  0 0
Årets anskaffningar  0 0
Överfört till fastighet  0 0
Utgående ackumulerade anskaffningar  0 0  
Ingående avskrivningar  0 0
Årets avskrivningar  0 0
Återfört avskrivningar  0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar  0 0
Utgående bokfört värde  0 0

not 17  förbättring på annans fastighet

not 18  aktier i dotterbolag

trossamfundet   2019-12-31               2018-12-31    
Ingående värden  61 408 61 408
Lämnade aktieägartillskott  0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 61 408 61 408  
Ingående nedskrivningar  –32 901 –30 918
Nedskrivningar av andel i dotterbolag  –422 –1 983
Utgående ackumulerade nedskrivningar  –33 323 –32 901  
Utgående bokfört värde  28 086 28 507

Uppgifter om dotterbolagets organisationsnummer och säte:
Stiftsgården Marielund AB
Organisationsnummer: 556589-5397
Säte: Ekerö  
 Kapitalandel  Rösträttsandel Antal andelar Eget kapital Bokfört värde
Stiftsgården Marielund AB 100% 100% 1 000 28 086 28 086
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not 19  långfristiga värdepappersinnehav

koncernen   bokfört värde               marknadsvärde övervärde 
Aktier
Ingående balans 2019-01-01  61 340 102 874 41 534  
Anskaffning  17 348  
Försäljning  –7 151  
Utgående balans 2019-12-31  71 537 148 822 77 302  
Private Equity
Ingående balans 2019-01-01  0 0 0  
Anskaffning  8 100  
Försäljning  0  
Utgående balans 2019-12-31  8 100 8 100 0

trossamfundet   bokfört värde               marknadsvärde övervärde 
Aktier
Ingående balans 2019-01-01  61 340 102 874 41 534  
Anskaffning  17 333  
Försäljning  –7 151  
Utgående balans 2019-12-31  71 522 148 822 77 302  
Private Equity
Ingående balans 2019-01-01  0 0 0  
Anskaffning  8 100  
Försäljning  0  
Utgående balans 2019-12-31  8 100 8 100 0

Private Equity har under året införskaffats till ett värde av 8 100 tkr. Vid trossamfundets val av investeringar i värdepapper är hållbarhet en mycket viktig aspekt. 
Trossamfundet har idag en värdepappersportfölj med långsiktigt hållbara bolag som erbjuder marknaden produkter som stöttar utvecklingen för en bättre värld.

not 20  andelar i bostadsrättsförening

koncernen   2019-12-31               2018-12-31    
Ingående anskaffningsvärden  11 500 11 500
Årets förändring  0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 11 500 11 500  
trossamfundet   2019-12-31               2018-12-31    
Ingående anskaffningsvärden  11 500 11 500
Årets förändring  0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 11 500 11 500
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not 21  andra långfristiga lånefordringar

koncernen   2019-12-31               2018-12-31    
Ingående anskaffningsvärde  47 274 39 438
Årets förändring  3 561 7 836
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 50 835 47 274

trossamfundet   2019-12-31 2018-12-31    
Ingående anskaffningsvärde  47 274 39 438
Årets förändring  3 561 7 836
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 50 835 47 274 
Anställda präster avseende lån till bostadsrättslägenheter

not 22  förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

koncernen   2019-12-31               2018-12-31    
Förutbetalda hyror  2 134 1 167
Försäkringspremier  174 197
Övriga poster  500 366
Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 808 1 730

trossamfundet   2019-12-31 2018-12-31    
Förutbetalda hyror  2 134 1 167
Försäkringspremier  174 197
Övriga poster  460 353
Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 768 1 717

koncernen/trossamfundet   2019-12-31               2018-12-31    
Ingående ändamålsbestämda medel  6 727 7 272  
Insamlat ändamålsbestämda medel  
Caritas  4 897 4 869
Livets fond  361 317 
Ansgars gåva  47 77
Övrigt  1 790 34  
Utbetalt ändamålsbestämda medel  
Caritas  –4 842 –4 625
Livets fond  –393 –516
Ansgars gåva  0 0
Övrigt  –1 578 –701  
Utgående ändamålsbestämda medel  7 009 6 727

koncernen/trossamfundet   2019-12-31               2018-12-31    
Fördelning ändamålsbestämda medel  
Caritas  1 500 1 445
Livets fond  318 350
Ansgars gåva  1 202 1 156
Övrigt  3 989 3 776  
Utgående ändamålsbestämda medel  7 009 6 727  

not 23  ändamålsbestämda medel
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not 24  avsättningar för pensioner
   2019-12-31               2018-12-31    
Avsättningar  204 675 185 886
Summa  *204 675 *185 886  
Avsättning enligt beräknad pensionsskuld   
Kapitalvärdet per 2019-12-31 har beräknats efter grunder fastställda av Finansinspektionen
(FFFS 2007:31) men med annan diskonteringsränta. Stiftets ekonomiråd har beslutat att kapitalvärdet ska beräknas med bruttodiskonteringsränta på 1,75 %. Syftet 
med beslutet är att pensionsskulden ska bli mer stabil och transparant samt leda till en mer rättvisande värdering av de långa pensionsåtagandena. Pensionsskulden har 
beräknats av Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt som ett oberoende företag.  
I avsättningar till pensioner till präster ingår särskild löneskatt med 24,26%.

koncernen/trossamfundet        
Ingående pensionsskuld 2013-01-01  17 151
Justering pensionsskuld i ingångsbalansräkningen 72 437
Pensionsskuld 2013-01-01  89 588  
Förändring avsättning pension 2013-12-31  2 385
Utgående bokförd avsättning  91 973  
Förändring avsättning pension 2014-12-31  632
Utgående bokförd avsättning  92 605  
Förändring avsättning pension 2015-12-31  25 376
Utgående bokförd avsättning  117 981  
Förändring avsättning pension 2016-12-31  12 474
Utgående bokförd avsättning  130 455  
Förändring avsättning pension 2017-12-31  29 024
Utgående bokförd avsättning  159 479  
Förändring avsättning pension 2018-12-31  26 407
Utgående bokförd avsättning  185 886  
Förändring avsättning pension 2019-12-31  18 789
Utgående bokförd avsättning  204 675

*
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not 25  upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
koncernen   2019-12-31               2018-12-31    
Semesterlöneskuld  2 064 1 683
Sociala avgifter  642 526
Förskottsbetalda hyror  995 1 377
Förutbetalda intäkter leasing  0 362
Övriga upplupna kostnader   1 844 5 476
Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 545 9 424

trossamfundet   2019-12-31               2018-12-31    
Semesterlöneskuld  1 309 983
Sociala avgifter  409 309
Förskottsbetalda hyror  995 1 379
Förutbetalda intäkter leasing  0 362
Övriga upplupna kostnader   1 561 5 350
Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 274 8 383
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not 26  väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Ny pensionsplan 
Stiftsrådet beslöt under november 2019 att anta en ny pensionsplan för våra prästpensioner. Den nya pensionsplanen 
träder i kraft per den 1 januari 2020. 

Förvärv av fastighet i Nacka 
Stiftet har under våren 2020 träffat avtal om att förvärva en fastighet i Nacka av Kapucinerbröderna.

Stiftsvallfärd, Vadstena 
Den 5 september 2020 är det åter dags för katoliker från stora delar av Sverige att samlas i Vadstena för stiftsvallfärd. Stift-
svallfärdens tema blir: »Vi behöver den helige Andes ljus och kraft för att bli en mer utåtriktad och evangeliserande kyrka«. 
Precis som tidigare år firas mässa på Borggården på Vadstena slott med kardinal Arborelius som huvudcelebrant. »Ka-
tolskt torg« förläggs som 2018 till Hamnparken vid Vätterns strand. Där kommer utställarna att samlas i tält och erbjuda 
information och produkter. Från Birgittasystrarnas kyrka utgår sedan sakramentsprocessionen mot Blåkyrkan. I Blåkyrkan 
avslutas dagen med sakramentsandakt med sakramental välsignelse. 
Stiftsvallfärden hålls vanligtvis vartannat år och samlar ca 2 000 deltagare. 

Mötesplats 
Sedan 2016 driver Caritas en samlingsplats för nyanlända, asylsökande, kvotflyktingar, arbetskraftsinvandrare och andra 
migranter i lokaler som delas med den spanska missionen på Blekingegatan 28A i Stockholm. Tillhörigheten till Caritas 
utgör en stor tillgång för mötesplatsen i ett flertal avseenden. Caritas, kyrkans karitativa verksamhet i hela världen, innebär 
global igenkänning och många besökare uppger att de hittat till mötesplatsen just genom att söka på Caritas via webben.   
Under räkenskapsåret kommer mötesplatsen att flytta in i nya lokaler i det nyrenoverade Medborgarhuset på Södermalm, 
i direkt anslutning av vår domkyrka.

Invigning av Vår Fru av Fatima kyrka i Karlskrona 
Vår Fru av Fatima kyrka i Karlskrona invigs av kardinal Anders Arborelius ocd fredagen den 1 maj. 
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not 26  väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Eventualförpliktelser 
Private Equity 21 254 tkr.

not 27  eventualförpliktelser/tillgångar
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Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat 
samt av kostnader, intäkter och kyrkans ekonomiska ställning.

Stockholm den 3 mars 2020

Anders Arborelius
Biskop

Pascal René Lung
Generalvikarie ordförande

Stjepan Biletic     Anders Blomqvist
Kansler      Styrelseledamot

Per Jungkvist     Per Lundberg
Styrelseledamot     Styrelseledamot

Magnus Schultzberg     
Styrelseledamot     

Min revisionsberättelse har lämnats den 3 mars 2020.

Jonas Grahn
Auktoriserad revisor
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göteborg, kristus konungens församling. Under räkenskapsåret fortsatte renoveringen av kyrkans fasad och tak.

göteborg, lorensberg. Delar av muren runt vår fastighet på Viktor Rydbergsgatan renoverades.

44 appendix
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malmö, bispen 3. 
Under räkenskapsåret har Stiftet tillsammans med Vår Frälsares katolska församling i Malmö genomfört en dränering av 
marken samt iordningställt ett miljöhus avseende sophantering.

karlskrona, förvärv av kyrka 
Den 16 maj 2018 blev stiftet lagfaren ägare av ”musikhuset” i Karlskrona. Under 2019 färdigställdes en prästbostad. 
Renoveringen av fastigheten pågick under räkenskapsåret och invigningen av vår nya kyrka är planerad till våren 2020.

45appendix
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lund, s:t thomas av aquino församling 
Den första advent 2019 invigdes församlingens nya kyrkorum av kardinal Arborelius. Kyrkorummets kapacitet utökades med 
ca 120 platser. Renoveringen utfördes i huvudsak i församlingens egen regi.

motala, s:t maximilians kyrka och kloster 
I oktober utökade stiftet sin pastorala verksamhet genom att kardinal Arborelius välsignade S:t Maximilians kyrka och 
kloster i Motala. Fyra bröder från Gråbrödernas (Conventualfranciskanernas) orden kommer att bo i klostret och ansvara för 
mässfirandet.

appendix avseende
förvärv samt om-
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solna, s:t josefs kapell 
Under räkenskapsåret renoverades katolska kyrkogårdens kapell S:t Josef interiört, i en etapp 1.  
Renoveringen fortsätter under år 2020 exteriört med fasad, tak och fönster.

47appendix

ekerö, tillbyggnad av stiftsgården marielund 
Under räkenskapsåret påbörjades en nybyggnation av Dominikansystrarnas del av fastigheten med tillhörande bibliotek, 
kapell och församlingssal. Denna nybyggnation kommer att färdigställas under februari 2020. Stiftsgården Marielunds gamla 
kapelltak ersattes efter ca 60 år med ett helt nytt tak.
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stockholms katolska stift
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organisationsnummer 252002-6531
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katolska kyrkan är världens största kristna samfund. 

den är spridd över hela världen och har

nästan 1,3 miljarder medlemmar. kärnan i den 

katolska människosynen är att varje människa är 

skapad till guds avbild för att gud har önskat just henne.


