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2020 blev ett mycket speciellt år. Pandemin gjorde 

att mycket av kyrkans normala liv förändrades. Det 

blev svårt och ibland helt omöjligt för de troende att 

delta i mässan. Söndagsplikten upphörde att gälla, vil-

ket är något helt extraordinärt. En hel del katoliker, 

speciellt i vissa utsatta områden, har dött av Covid-19. 

Under året hade vi mer begravningar än någonsin, 

liksom ett stort antal utträden ur kyrkan. Dop, kon-

firmationer och vigslar minskade. Ändå ökade antalet 

registrerade katoliker till 125 287.

Samtidigt lärde sig våra församlingar att ställa om till 

digitala gudstjänster. Också på andra sätt försökte 

man hålla kontakt med församlingsmedlemmarna. Det 

karitativa arbetet förstärktes och genom SST fick man 

offentliga bidrag för att bistå nödställda liksom till det 

ordinarie arbetet i församlingarna. En speciell avdel-

ning, Caritas Ungdom, är också under uppbyggnad.

Stiftet har på olika sätt försökt främja evangelisatio-

nen under detta år, t.ex. genom att utnämna msgr An-

drés Bernar till biskopsvikarie för evangelisation. Den 

efterlängtade Katolska studiebibeln kunde ges ut och 

togs väl emot, också ekumeniskt. Under en vecka in-

vigdes tre nya kyrkor: Vår Fru av Fatima i Karlskrona, 

S:t Maximilian i Motala – och den Heliga Familjens 

kapell (inom Tensta kyrka som tillhör Equmeniakyr-

kan). Man började anpassa Akalla kyrka, som inköpts 

från Svenska kyrkan, så att det kan användas av den 

syrisk-katolska missionen som De Heliga Martyrernas 

kyrka.

Under året fick vi tillsammans med andra kyrkor och 

samfund inom Sveriges Kristna Råd fler möjligheter att 

bygga upp våra kontakter med myndigheterna. Pande-

min gjorde att dessa fick upp ögonen för trossamfun-

dens viktiga roll i en kristid. Ändå var det inte så lätt 

att få myndigheternas gehör för kyrkornas önskemål 

om bättre anpassade restriktioner för gudstjänstbesö-

kare. Under pingsttid kunde en ekumenisk digital re-

trätt ordnas för första gången, där c:a 600 personer 

deltog. Olika ekumeniska sammankomster och guds-

tjänster ordnades också för pandemins offer.

+ anders arborelius ocd
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väsentliga händelser
  
w ny pensionsplan
Den av Stiftsrådet beslutade nya pensionsplanen för våra prästpensioner som antogs i november 2019 

har trätt i kraft per den 1 januari 2020.

w katolsk studiebibel
Projektet Katolsk studiebibel initierades av biskopen år 2015 och under 2020 lanserades  Nya Testa-

mentet ur Bibel 2000 med katolska kommentarer. Syftet har varit att erbjuda en samlad tolkning och 
vägledning till läsning och förståelse av Bibeln utifrån katolsk lära och tradition. Varje bok har försetts 
med en inledning och kommentarer byggda på arvet från kyrkofäderna, koncilietexter, påvliga doku-
ment, katolsk bibelforskning och katolska kyrkans katekes. Arbetet med att färdigställa även Gamla 
Testamentet och dess deuterokanoniska böcker enligt samma principer pågår. 

w nya vägar till kommunikation
Corona-restriktionerna har fört med sig en snabb omställning till digitala lösningar på och utanför 
sociala medier. Stiftet har lanserat ett Instagramkonto för nyheter och information om katolska kyrkan 
liksom en Youtube-kanal för filmade betraktelser, böner och streamade mässor med kardinal Arboreli-
us. Man har dessutom initierat en populär föreläsningsserie på nätet, Inzoomat – Katolsk folkbildning 

online. Också många församlingar har börjat med streaming av mässor på sociala medier och på sina 
hemsidor.

w vår fru av fatimas katolska kyrka i karlskrona
I september utökades den pastorala verksamheten i stiftet genom att kardinal Arborelius invigde Vår 
Fru av Fatimas katolska kyrka i Karlskrona. I samband med denna invigning lämnades kyrkan i gåva 

till Vår Fru av Fatimas katolska församling i Karlskrona.

w motala, s:t maximilians kyrka och kloster
I september invigde kardinal Arborelius den redan tidigare välsignade S:t Maximilians kyrka och klos-
ter i Motala. Fyra bröder från Gråbrödernas (Conventualfranciskanernas) orden bor i klostret och 
ansvarar för mässfirandet.

w kristi moders katolska församling i umeå
I december undertecknades en avsiktsförklaring mellan Svenska kyrkans pastorat i Skellefteå och Vår 
Moders katolska församling i Umeå, avseende ett kommande förvärv av »Den sjungande dalens kyr-
ka« i Skellefteå. Vår kapellförsamling har pga Trafikverkets arbete med Botniabanan blivit tvungen att 
upphöra med sin verksamhet och söka sig till en ny kyrka.

w förvärv av kyrka i akalla
I juni förvärvade stiftet Akallakyrkan i Kista. Kyrkan har anskaffats till förmån för den syrianska ka-
tolska kyrkans verksamhet.



5

Hur förmedlar vi ett budskap så att det verkligen når fram? Under 
denna föreläsning får du veta hur du kan utrusta ungdomar med 
vettiga argument för kyrkans hållning i kniviga frågor.   
Helena D’Arcy är chefredaktör för Katolskt Magasin och en av initiativ- 
tagarna till Catholic Voices Sverige. Hon var tidigare ordförande för 
Respekt, katolska kyrkans stiftsorgan för medicinsk-etiska frågor, och 
är mamma till sju barn mellan tjugo och två år, som gett henne en del 
gråa hår genom åren.  Anmälan på www.kpn.se

ZOOMLÄNK: https://zoom.us/j/9929013503
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de lokala församlingarna och deras med-
lemmar är nyckeln till allt karitativt arbete. Där-
för har biskop Anders Arborelius gett Caritas 
Sverige i uppdrag att på alla sätt stödja och upp-
muntra församlingarna i Stockholms katolska 
stift att bygga upp ett eget karitativt arbete på 
lokal nivå. Precis som det karitativa arbetet i 
församlingarna tar sig många uttryck vill vi på 
Caritas Sverige ge församlingarna stöd på olika 
sätt: med idéer, uppmuntran, utbildning och när 
det är möjligt med pengar.

I arbetet med migranter, flyktingar, asylsökande 
och offer för människohandel, liksom med att 
främja allas integration i vårt samhälle, har vi två 
parallella huvudinriktningar: praktisk hjälp och 
stöd till dem som flyr eller söker en ny framtid, 
och långsiktigt påverkansarbete både nationellt 
och internationellt. 

Caritas Sveriges mötesplats i Stockholm är en 
träffpunkt för nyanlända, asylsökande, kvot-
flyktingar, migranter och utsatta människor. Var-
je dag kommer besökare till mötesplatsen från 
alla världsdelar, framför allt länder som Irak, 
Afghanistan, Colombia, Nicaragua, El Salva-
dor, Venezuela, Syrien, Mongoliet, Kazakhstan, 
Kongo och Eritrea. Verksamheten har utvecklats 
ständigt. En ny grupp besökare som kommer till 
mötesplatsen är kvinnor som har bott i Sverige i 
många år men som av olika skäl inte har integre-
rats i samhället. Vårt mål är att underlätta inte-
grationen i det svenska samhället och att erbjuda 
en träffpunkt och gemenskap för dessa kvinnor 
och andra som lever i utkanten, eftersom det finns 
ett behov av en fysisk plats där alla är välkom-
na. Caritas Sverige bedriver svenskundervisning 

med hjälp av volontärer, erbjuder migrations-
rådgivning i samarbete med Rådgivningsbyrån, 
ger psykosocialt stöd, gemensam frukost och 
lunch, bistår med kontakter med myndigheter, 
och ordnar studiebesök och utflykter. Vi erbjud-
er kreativ verksamhet och kulturella aktiviteter 
och har även en klädkammare med secondhand-
kläder och ett matförråd. Till sin hjälp har man 
ett antal volontärer samt praktikanter som gör 
APL på mötesplatsen. Varje dag besöker 25–30 
människor mötesplatsen och därutöver sker ett 
stort antal oanmälda besök av migranter med 
olika behov. Till följd av pandemin har man un-
der året ställt om verksamheten för att fokusera 
mera på att lindra den akuta nöden bland utsatta 
genom bland annat utdelning av matvaror och 
ekonomiskt bistånd.

I arbetet med mycket utsatta människor finns en 
del som inte syns och som man inte talar så mycket 
om. Det är arbetet mot människohandel och det 
stöd som ges till offer för människohandeln. För 
Caritas Sverige är det en stor, men diskret, insats 
som under 2020 omfattat ett 30-tal kvinnor och 
ett 40-tal barn. Värdefullt för detta arbete var det 
stöd som kom från insamlingsstiftelsen Samver-
kan mot trafficking och från Bonifatiuswerk.

Insamlingar till olika biståndsprojekt utomlands 
är en mycket viktig del av det arbete som Caritas 
Sverige utför. Alla människor som har blivit drab-
bade av naturkatastrofer, blivit offer för väpnade 
konflikter, varit tvungna att fly sina hem, inte har 
nog att äta eller lever i fattigdom har rätt att få 
humanitärt stöd från dem som lever i en värld 
som är betydligt tryggare.

george joseph 
Generalsekreterare, Caritas Sverige

verksamhetsber ättelse 
för caritas sverige

foto: greger hat t
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stockholms katolska stifts verksamhetsår 
2020 blev ett år som få eller någon av våra med-
lemmar kunnat föreställa sig, till följd av pande-
mins utbrott i mars. Dess påverkan på vår kyrka 
drabbade till största del vår pastorala verksam-
het, med följden att mässfirandet i våra kyrkor 
fick reduceras eller helt ställas in. Våra kyrkor 
stängdes i princip helt under senare delen av året. 

Även stiftets finansiella verksamhet drabbades 
till en början av fallande finansmarknader i värl-
den, uteblivna hyresintäkter samt ett ökat behov 
av karitativa insatser. Efter stöd från bl.a. reger-
ingen och riksdagen kunde vid årets slut konsta-
teras att effekterna på Stockholms katolska stifts 
ekonomi blev begränsade. Pandemins slutgiltiga 
verkan på vår ekonomi kommer att framträda 
först under de kommande två åren, då den nu 
stigande arbetslösheten i vårt land även kommer 
att visa sig bland våra medlemmar. 

Till sist kan noteras att ett trendbrott nu visat 
sig i det att färre betalande vuxna medlemmar 
registrerar sig i vår kyrka. Stockholms katolska 
stift är dock fortfarande det stift som växer snab-
bast i Europa! Med gemensamma krafter får vi 
hoppas på att denna utveckling håller i sig!

Sedan stiftet under hösten 2018 förvärvat »Mu-
sikhuset« av Svenska kyrkan i Karlskrona, kun-
de kardinal Arborelius i september 2020 inviga 
Vår Fru av Fatimas katolska kyrka i Karlskrona. 
Byggnaden hade då genomgått en omfattande 
renovering och ombyggnation, där bl.a ett helt 
nytt kyrkorum uppförts i den tidigare gamla 
kyrksalen. En ny lägenhet till vår kyrkoherde 
på orten hade tillika inordnats i byggnaden. Vår 
församling kunde därmed flytta ifrån sin gamla 

fastighet på Lindesnäsvägen i stadens utkanter 
till Södra Kungsgatan 1 i de centrala delarna av 
Karlskrona.

Under sommaren avslutades etapp 2 i arbetet 
med att renovera S:t Josef:s kapell vid den ka-
tolska begravningsplatsen på Norra kyrkogår-
den i Solna. Denna andra etapp avseende den 
exteriöra delen av kapellet, där fasad och tak re-
noverades, skedde i samarbete mellan Stiftelsen 
katolska kyrkogården och Stockholms katolska 
stift. Projektet stöddes av Länsstyrelsen i Stock-
holm med ett antikvariskt bidrag om 1 700 tkr. 
Även hovstaterna lämnade ett generöst bidrag 
om 150 tkr till denna för stiftelsen så viktiga 
renovering. Jag vill passa på att tacka samtliga 
involverade personer som bidrog till att lycko-
samt fullborda detta projekt, så betydelsefullt för 
många människor. 

Arbetet med att utveckla och säkerställa un-
derhållsarbetet på vår stiftsgård i Marielund på 
Ekerö har under räkenskapsåret fortsatt med 
oförminskad takt. Nybyggnationen av Domini-
kansystrarnas tidigare byggnad avslutades under 
mars 2020. Denna nybyggnation bidrar till en 
ökning av stiftsgårdens kapacitet att ta emot fler 
gäster i framtiden. Byte och ommålning av ca 200 
fönster i huvudbyggnaden, liksom en ommålning 
av fasaden, har också utförts. Laetitia-huset to-
talrenoverades och kommer nu att användas för 
uthyrning men också i karitativt syfte. Under-
hållsarbetet fortsätter under 2021 i enlighet med 
den tidigare upprättade underhållsplanen, varvid 
huvudbyggnadens kök kommer att bytas ut för 
att möta den ökade tillströmningen av gäster till 
stiftsgården. Vidare kommer även fastighetens 
skog att förädlas.

f inansiell 
verksamhetsber ättelse
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fekten att pensionsskulden, som under de senaste 
7–8 åren stigit kraftigt, nu sakta planar ut.

Den finansiella risk som under verksamhetsåret 
till följd av den pågående pandemin blivit påtag-
lig i hela omvärlden, påverkar naturligtvis även 
stiftets ekonomi lika väl som andra organisatio-
ners. Det långsiktiga målet för stiftet är en sta-
bil ekonomi i balans, som skall klara av löpande 
investeringar i samtliga delar av vår verksamhet 
och dessutom stå emot akuta tillfälliga påfrest-
ningar. Osäkerheten vart världens ekonomi just 
nu är på väg är fortsatt stor, och många besluts-
fattare – inte minst inom politiken – har svårt att 
leda världen i rätt riktning inför framtiden. Det 
enda vi vet är att även i morgon är en ny dag!

Till slut vill jag framföra mitt stora tack till 
samtliga kollegor, på och utanför Biskopsämbe-
tet, som gjorde det möjligt att detta historiska 
år i pandemins tecken genomföra de aktiviteter 
vi i Stockholms katolska stift har fått uppleva 
under 2020. Ett speciellt tack till stiftsrådets, 
ekonomirådets och byggrådets ledamöter, våra 
församlingar, missioner, medlemmar, kunder och 
projektledare samt våra leverantörer. 

staffan livehed 
Finanschef

Kristi Moders katolska församling i Umeå teck-
nade i början av december 2020 en avsiktsför-
klaring med Skellefteå Pastorat om förvärv av 
»Den sjungande dalens kyrka« i Skellefteå. Vår 
kapellförsamling i Skellefteå hade mottagit be-
sked från Trafikverket att dess kapellkyrka skulle 
rivas till följd av utbyggnaden av Bottniabanan 
mellan Skellefteå och Luleå.

Vår kyrkas verksamhet fortsätter att växa även 
detta verksamhetsår. Per den 31/12 2020 hade 
stiftet 125 287 medlemmar registrerade i sitt 
medlemsregister. I denna fortsatta expansion 
krävs en ekonomi i balans, som är rustad för en 
fortsatt utveckling på ett flertal områden inom 
vår kyrka, men som också skall ha styrkan att 
klara av en framtida lågkonjunktur. Stiftets in-
vesteringar i materiella samt finansiella tillgångar 
kommer att fortsätta även under kommande år 
2021. Eventuella investeringar kommer att ske 
på strategiska platser i stiftet, där behovet av en 
ny kyrka eller lokal är som störst. Ekonomiska 
resurser kommer även att läggas på förvaltning 
och förädling av våra nuvarande fastigheter. 

Våra prästers nya pensionsplan, som för första 
gången togs i bruk den 1/1 2020, har vid verk-
samhetsårets slut visat sig få den förväntade ef-

8
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koncernens 
resultatr äkning

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 efter finansiella poster

resultat före skatt 

årets resultat

2020–12–31

246 456 092
14 351 638
4 602 865

24 929 648
4 994 463
4 454 187

299 788 893

–153 841 643
–35 545 186
–94 678 557
–4 364 453
–1 162 500

–289 592 339

10 196 554

 
16 817 991

225 585
–2 486 505

14 557 071

24 753 625

24 753 625

24 753 625

2019–12–31

235 333 681
6 861 573
5 345 947

23 758 255
5 105 094
2 125 391

278 529 941

–100 713 514
–39 054 823

–111 766 445
–4 339 129

–

–255 873 911

22 656 030

 
8 098 774

492 067
–398 853

8 191 988

30 848 018

30 848 018

30 848 018

not

5

6

8

 

9

9
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eget kapital och skulder

eget kapital

Bundet eget kapital

Fria reserver
Ändamålsbestämda medel

Summa bundet eget kapital

summa eget kapital

avsättningar

Avsättningar för pensioner

summa avsättningar

långfristiga skulder

Övriga långfristiga skulder

summa långfristiga skulder

kortfristiga skulder

Leverantörsskulder
Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

summa kortfristiga skulder

summa eget kapital och skulder

koncernens 
balansr äkning

2020–12–31

262 368 876
–

1 819 866
502 721

264 691 463

11 500 000
5 000

90 458 179
48 204 148

150 167 327

414 858 790

1 617 582

1 617 582

1 830 852
50 973
75 069

3 082 538

5 039 433

54 056 763

54 056 763

60 713 778

475 572 568

2019–12–31

209 224 434
45 692 851
1 305 199

565 187

256 787 671

11 500 000
5 000

79 637 014
50 835 490

141 977 504

398 765 175

1 668 260

1 668 260

1 115 707
71 663

470 714
2 807 945

4 466 029

44 185 734

44 185 734

50 320 023

449 085 198

not

10–20
23
21
22

25

24
27

28

tillgångar

anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Fastigheter
Pågående nyanläggning

Markanläggning
Inventarier

Summa materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i bostadsrättsföreningar
Andelar i intresseföretag

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar

Summa finansiella anläggningstillgångar

summa anläggningstillgångar

omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter

Summa varulager m.m.

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar
Aktuella skattefordringar

Övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank 

Kassa och bank

Summa kassa och bank

summa omsättningstillgångar

summa tillgångar

10
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koncernens 
balansr äkning

2020–12–31

227 104 235
10 272 711

237 376 946

237 376 946

204 417 439

204 417 439

460 000

460 000

4 820 206
21 195 170
7 302 807

33 318 183

475 572 568

2019–12–31

205 614 304
7 009 017

212 623 321

212 623 321

204 674 901

204 674 901

300 000

300 000

9 024 985
16 917 255
5 544 736

31 486 976

449 085 198

eget kapital och skulder

eget kapital

Bundet eget kapital

Fria reserver
Ändamålsbestämda medel

Summa bundet eget kapital

summa eget kapital

avsättningar

Avsättningar för pensioner

summa avsättningar

långfristiga skulder

Övriga långfristiga skulder

summa långfristiga skulder

kortfristiga skulder

Leverantörsskulder
Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

summa kortfristiga skulder

summa eget kapital och skulder

not

10–20
23
21
22

25

24
27

28

not

29

30

31

11
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    246 456 tkr 
   10 079 tkr 
   11 897 tkr 
   2 100 tkr 
   6 016 tkr 
   8 561 tkr 
   4 994 tkr 
   1 113 tkr 
   1 849 tkr 
   3 762 tkr 
   17 044 tkr 

 1  kyrkoavgifter 246 456 tkr 
 2  statsbidrag 10 079 tkr 
 3  bidrag från tyskland 11 897 tkr 
 4  övriga bidrag 2 100 tkr 
 5  gåvor till caritas 6 016 tkr 
 6  övriga gåvor 8 561 tkr 
 7  hyresintäkter 4 994 tkr 
 8  veritas förlag 1 113 tkr 
 9 stiftsgården marielund 1 849 tkr 
 10  övriga intäkter 3 762 tkr 
 11  finansiella intäkter/kostnader 17 044 tkr 
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koncernens 
intäkter 2020

 1  kyrkoavgifter 246 456 tkr 
 2  statsbidrag 10 079 tkr 
 3  bidrag från tyskland 11 897 tkr 
 4  övriga bidrag 2 100 tkr 
 5  gåvor till caritas 6 016 tkr 
 6  övriga gåvor 8 561 tkr 
 7  hyresintäkter 4 994 tkr 
 8  veritas förlag 1 113 tkr 
 9 stiftsgården marielund 1 849 tkr 
 10  övriga intäkter 3 762 tkr 
 11  finansiella intäkter/kostnader 17 044 tkr 

summa 313 871 tkr
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                              7 463 tkr
                             3 547 tkr
                     2 583 tkr
                            2 104 tkr
                                               41 781 tkr
                          4 619 tkr
                              15 222 tkr
    

    67 696 tkr
         136 tkr
          2 845 tkr
                                          122 993 tkr
    rd 
    22 957 tkr 
      3 297 tkr
      2 101 tkr
        7 755 tkr

 9  
 10  karitativ och social verksamhet        –7 463 tkr
 11  caritas projektutbetalningar  –3 547 tkr
 12  prästutbildning och fortbildning   –2 583 tkr
   13   veritas förlag  –2 104 tkr
 14  fastigheter                                              –41 781 tkr
 15  stiftsgården marielund  – 4 619 tkr
 16  övriga katolska verksamheter         –15 222 tkr
    *) Årets förändring av prästernas pensionsskuld –257 tkr

                                                                                                                                       4                                                                                             
            

          
        

       
       

      
 

 1  biskopsämbete inkl officialatet* –41 423 tkr
 2  råd      –136 tkr
    3  avskrivningar   –4 364 tkr
 4  församlingar                                       –122 993 tkr
 5  nationell själavård 
   samt orientalisk-katolska kyrkor –22 957 tkr 
 6  särskild själavård     –3 299 tkr
 7  bidrag till ordnar   –2 101 tkr
 8  pensioner till präster inkl. bostäder    –7 755 tkr

7  
    

 8 
    

    
   9

    
    

   1
0  

    
 11

   1
2  

13
    

    
    

     
     

     
     

     
 14

      

      
      

       
       

        
      15                 16                                                                                     1                                        
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nämnder och utskott                            –6 770 tkr

6  
   

2
55

3

koncernens 
kostnader 2020

13

summa -289 117 tkr
summa 313 871 tkr
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  antal medlemmar 125 287 123 930

  antal biskopar 1 1 

  antal präster   av dessa är 87 stiftspräster och 82 ordenspräster 169 172
  
  antal icke prästvigda bröder i ordnar 9 9

  antal ständiga diakoner 31 29 

  antal ordenssystrar 140 145 

  dop i stiftet 945 1 151

  första kommunion 560 746

  konfirmation 530 849 

  konversion 71 82 

  vigsel  195 305

  avlidna 626 590

  utträdda 1 101 1 006 

  utvandrade 551 598 

  antal församlingar 44 44

uppgifter för perioden 2020–01–01 – 2020–12–31

2020            2019 

statist ik för
stockholms k atolsk a st ift
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uppgifter för perioden 2020–01–01 – 2020–12–31

2020            2019 
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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.

  

stockholms katolska stift 
dioecesis holmiensis 

organisationsnummer 252002-6531


