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efter 2016 och 2017  då det hände mycket i vårt stift blev 2018 ett lite lugnare år. 
Samtidigt är det tydligt att den utveckling som pågått de senaste åren fortsätter. Varje år 
skrivs två till tretusen nya medlemmar in i våra församlingsregister, samtidigt som mellan 
femhundra och tusen personer träder ut ur Kyrkan. Detta faktum pekar på att många nya 
katoliker kommer till Sverige, men också på att förhållandevis många, inte minst i den andra 
generationen invandrare, också försvinner. Vi ser på många håll behov av både nya kyrkor och 
större kyrkor. Men samtidigt måste vi också anstränga oss mer för att stärka tron i den yngre 
generationen. Därför planeras nya kyrkor, t.ex. i Motala och Karlskrona. Därför byggs också 
församlingskyrkan i Lund ut. Därför har stiftet också anställt en ungdomskonsulent, som har 
det viktiga uppdrag att hitta vägar för att hjälpa de unga att bli kvar och genom sitt vittnesbörd 
förnya livet i våra församlingar.

Det senaste året har också inneburit att man har blivit mer medveten om det tragiska faktum 
att övergrepp på barn och minderåriga är så utbrett i stora delar av den katolska världen 
liksom i samhället i övrigt. Påven uppmanar just nu hela Kyrkan till bön och omvändelse, 
samtidigt som biskopar från hela världen samlas för att ta itu på allvar med detta fruktans-
värda missförhållande. Även om vi i vårt stift är relativt förskonade från detta, väljer stiftet att 
anställa ett barnskyddsombud, som skall arbeta för att förstärka och komplettera de före-
byggande åtgärderna, så att barn och unga kan erbjudas en säker och skyddad miljö i våra 
församlingar. Det är viktigt att vi alla ser allvaret i detta och genom vår bön och vårt engage-
mang hjälper Kyrkan i denna renings- och omvändelseprocess, så att inga barn och unga skall 
drabbas av detta onda.

+Anders Arborelius ocd
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Helgonreliker på besök i stiftet  
Under hösten 2018 fick stiftet ett speciellt besök. Då kom nämligen relikerna av helgonen 
Thérèse av Lisieux samt hennes föräldrar, Louis och Zélie Martin, till Norden. Relikerna var utställda 
i katolska kyrkor i Sverige samt Norge, Finland, Danmark och Island.  
Relikernas första anhalt i Norden var S:t Eriks katolska domkyrka i Stockholm den 28 september. 
Därefter reste man vidare till tretton platser runt om i Sverige, från Helsingborg i söder till 
Lannavaara i norr. Relikernas besök i Sverige avslutades i Uppsala den 2 november.  
Relikernas besök blev mycket uppskattat och omkring 4000 personer beräknas ha sett dem. 
Arrangör av relikbesöket i de nordiska länderna var den Nordiska Biskopskonferensen (NBK).

Präst- och diakonmöte  
Den 17-19 september hölls ett gemensamt möte på Lidingö för alla präster och diakoner som är 
verksamma i vårt stift. Mötets syfte var att förstärka bönegemenskapen och vänskapen men också 
att studera och samtala om aktuella ämnen.   
På mötet presenterades de kommande utgivningarna av socialläran och »Bibel 2000 med 
katolska kommentarer«. Man behandlade också stiftets beredskapsplan mot sexuella övergrepp 
på minderåriga.

Stiftsvallfärden 2018  
Den 25 augusti var det åter dags för katoliker från stora delar av Sverige att samlas i Vadstena 
för stiftsvallfärden 2018.   
Precis som tidigare år firades mässa på Borggården på Vadstena slott med kardinal Arborelius 
som huvudcelebrant. Mässan spelades in av Sveriges Radio P1 för sändning i radio i mars 2019.
»Katolskt torg« var denna gång förlagt till Hamnparken vid Vätterns strand. Där samlades utställarna 
i tält och erbjöd information och produkter.   
Stiftsvallfärdens tema var: »Var inte rädd Maria - du har funnit nåd hos Gud« (Luk 1:30) vilket också 
kardinalen talade om i sitt anförande på ungdomssamlingen i Birgittasystrarnas kyrka efter mässan.  
Från Birgittasystrarnas kyrka utgick sedan sakramentsprocessionen mot Blåkyrkan. I Blåkyrkan 
avslutades dagen med sakramentsandakt med lovsång och sakramental välsignelse.   
Denna gång ledde SUK förberedelserna och genomförandet av stiftsvallfärden med hjälp av 
ungdomsvolontärer. Ett varmt tack till dem men också till alla församlingar och pilgrimer, 
präster, diakoner och gudsvigda som bidrog till en mycket fin dag.

Foto: Claudia Lienert, Emanuel Sennerstrand, Paul de Feraudy
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Vårt arbete tillsammans med församlingarna fortsatte att 
utvecklas positivt. Många projekt som startat med den stora 
ankomsten av nyanlända 2015/16 fortsatte och vi kunde 
förmedla medel från bland annat SST till dem. Men också 
andra insatser i församlingarna för människor i olika utan-
förskap ökade – till exempel sjuka och gamla, hemlösa och 
de som drabbats av den dolda men ökande fattigdomen i 
vårt land. I många fall spelade ekumeniska samarbeten med 
andra kristna en viktig roll i detta.

Samarbete är viktigt även för Caritas Sveriges arbete för 
flyktingar och asylsökande. Det handlar främst om att hjälpa 
våra medmänniskor att hitta rätt i systemet och ge dem råd 
och juridiskt stöd, så att de kan finna det skydd de söker. 
Här samarbetade vi med bland andra Rådgivningsbyrån, 
FN:s organ UNHCR och Migrationsverket, liksom ekumeniskt 
med Sveriges Kristna Råd. 

I Stockholm fick vår »Mötesplats Caritas« allt fler besökare. 
Det handlade också där om nyanlända, men också andra 
behövande. Verksamheten bygger helt på det engagemang 
som våra praktikanter och volontärer visar då de ger kurser i 
svenska och personlig rådgivning. Själva gemenskapen på 
mötesplatsen är en viktig möjlighet för dem som kommer dit 
att »få vara hemma« någonstans. 

Det finns ytterligare en del av det arbetet, en som inte syns 
och som vi inte talar så mycket om. Det är det bistånd vi ger 
till offer för människohandeln. För oss är det en stor, men 
diskret insats. Värdefullt för arbetet var det stöd som kom 
framför allt från Bonifatiuswerk i Tyskland.

En annan viktig aktivitet är påverkansarbetet bland våra poli-
tiker och makthavare, men också bland allmänheten. 
Här spelar vår deltagande i ett treårigt EU-projekt – MIND 
– tillsammans med Caritas i 10 andra länder en viktig roll. 
Målet med det är att öka medvetenheten om relationen 
mellan migration och utveckling och om att skapa väl-
komnande samhällen i Europa med en väl fungerande 
integration. Vi ser också det deltagandet som en möjlighet 
att bidra till Agenda 2030 och till de hållbarhetsmål som är 
avgörande för att skydda vårt gemensamma hem. Med global 
social rättvisa som mål bidrar MIND till att sätta människan 
i centrum inom områdena migration och utveckling.

I början av 2018 började vår nyanställde kommunikatör sitt 
arbete. En första utmaning blev att arbeta fram vår nya hem-
sida (www.caritas.se) som kunde lanseras lagom till advents-
insamlingen. Under tiden togs också en efterlängtad informa-
tionsfolder fram och kunde sändas ut till våra församlingar.

Henrik Alberius op

för caritas sverige var 2018 ett år då vi återigen kunde glädjas över 
den stora givmildhet som våra församlingsmedlemmar och andra visar. 
Året var svårt för människor på många ställen i världen på grund
av väpnade konflikter och naturkatastrofer, vilka ibland kunde hänföras 
direkt till klimatförändringarna. I fjol koncentrerade vi vårt bistånd till 
ett mindre antal länder som kunde få stöd med större belopp. Så t.ex. 
sände vi 2,5 miljoner kronor för att stödja återuppbyggnaden av Aleppo 
i Syrien, sedan ett visst lugn kommit till den av kriget förstörda staden. 
Också till Bangladesh kunde vi förmedla en stor summa (1,6 miljoner) 
för att stötta arbetet med att återställa hem, vägar och åkrar efter de svåra 
översvämningarna 2017. Även till bland andra det av krig och torka 
plågade Sydsudan sände vi bistånd, liksom till Grekland för att säkra 
undervisning för flyktingbarn.

Verksamhetsberättelse 
för Caritas Sverige
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Stiftets Hellgrenska hus på Götgatan i Stockholm, inklusive 
dess innergård, renoverades under året varsamt i en andra 
etapp av en mycket omfattande totalrenovering av fasad, 
plåttak och stentrappor som har pågått sedan 2017.

Stiftet blev under verksamhetsåret 2018 lagfaren ägare till 
»Musikhuset« i Karlskrona, men också ägare till en ny kyrka 
i Motala. Johanneskyrkan i Södertälje lämnades i gåva till 
de syriska katolikerna. 

För vår stiftsgård Marielund på Ekerö påbörjades under 
hösten 2018 arbetet med att projektera för en nybyggnation 
av Dominikansystrarnas tidigare del av fastigheten. 
Denna nya byggnad beräknas stå klar under hösten 2019.       

I Kristi Lekamens katolska församling i Visby slutfördes under 
verksamhetsåret den tidigare påbörjade totalrenoveringen 
av församlingens kyrka, prästbostad och församlingshus. 

Stiftet har i sin fastighet Bispen 3 i centrala Malmö till-
sammans med Vår Frälsares katolska församling genomfört 
en omfattande renovering av fastighetens samtliga avlopp, 
färskvattenledningar samt fyra nya toaletter. 

Stiftets karitativa insatser genom bl. a. utdelning av 
insamlade medel från Caritas, Livets fond och PLA uppgick till 
ca 15 mkr. Vårt 90-konto har fortsatt bidragit till människors 
vilja och generositet att bidra med gåvor till de mest utsatta.

Stiftets finanser har de senaste 5-6 verksamhetsåren i takt 
med ett fortsatt ökat medlemstal resulterat i att våra för-
samlingar, missioner och övriga verksamheter fått se sin 
del av kyrkoavgiften öka med 30-35 %. Samtidigt som detta 
naturligtvis är mycket glädjande innebär det på sikt att dessa 
verksamhetsgrenar i en framtid kommer att få ta ett större 
ansvar för det egna underhålls- och renoveringsarbetet av 
sina fastigheter. Under det gångna året investerade stiftet 
ca 90 mkr i fastigheter, renoverings- och underhållsarbeten. 
Våra församlingars underhållsskuld avseende sina fastigheter 
har sedan 2014 i jämförelse med 2018, minskat med 40 %.

Stiftets ekonomi förbättras i takt med att vår kyrka växer och 
att medlemsantalet ökar. Antal medlemmar uppgick den sista 
december 2018 till ca 121 000. Den tillväxt vi ser innebär 
dock också stora ekonomiska utmaningar i form av ökade 
kostnader. Ett större antal medlemmar kräver resurser i 
form av fler präster, större lokaler, fortsatt underhåll och 
renoveringsarbete av våra fastigheter. 

det gångna året i Stockholms katolska stift har präglats av fortsatt 
stor aktivitet och betydande investeringar i våra tre största verk-
samheter: den karitativa, den pastorala och den finansiella. 
Investeringar har skett i såväl fastigheter och hyrda lokaler som 
nyanställd personal inom samtliga verksamheter. Dessa inves-
teringar är nödvändiga då Stockholms katolska stift fortsätter att 
växa med ca 2000-3000 medlemmar per år. Sedan år 2000, då 
kyrkan skildes från staten, har vårt medlemstal tredubblats.

2018 – ett verksamhetsår med 
fortsatt tillväxt i ekonomisk balans!

Verksamhetsberättelse 
för Caritas Sverige

Stiftets finanser
verksamhetsåret 2018
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Stiftsledningens arbete med att försöka uppnå och behålla en 
ekonomi i balans, samtidigt som en utveckling av stiftet sker, 
bör fortsatt prioriteras. Den fortsatta investeringstakten inom 
samtliga verksamhetsgrenar skall fortsätta inom ramen för 
stiftets mål att behålla en långsiktig solid ekonomi. Samtliga 
medarbetares insatser i stiftet under detta verksamhetsår och 
att vi tillsammans tagit vårt ansvar för vår kyrka är central, 
även ur ett ekonomiskt framtida perspektiv. 

Det ekonomiska målet inför kommande verksamhetsår är i 
första hand att genomföra nybyggnationen på stiftsgården 
Marielund, samt inreda fyra kyrkorum på olika platser i stiftet. 
Vår karitativa verksamhet kommer att prioriteras, genom bl. a. 
fortsatt utvidgning av dess lokaler.  

Trossamfundet Romersk-katolska kyrkan har under räken-
skapsåret genomfört en större konsolidering av sitt fastig-
hetsinnehav inom koncernen. Moderbolaget förvärvade i juni 
resterande del av nämnda fastighetsinnehav i dotterbolaget 
Stiftsgården Marielund AB. Tanken med denna transaktion är 
att moderbolaget helt kommer att ansvara för stiftets fastig-
hetsinnehav, samtidigt som Stiftsgården Marielund AB nu blir 
ett rent driftsbolag och får möjlighet att fokusera på sin egna 
unika verksamhet. Transaktionen har inneburit att en fordran 
respektive skuld har uppkommit under året mellan moder- 
och dotterbolag om ca 29 mkr per den 31/12 2018. 

Trossamfundet Romersk-katolska kyrkans pensionsskuld till 
våra präster ökade under räkenskapsåret med ca 26 mkr och 
uppgick vid räkenskapsårets slut till 186 mkr. Trossamfundet 
Romersk-katolska kyrkan redovisar sin ekonomi i enlighet 
med K-3-regelverket.      
 
Den ekonomiska osäkerheten i vår omvärld fortsatte även 
under 2018, både nationellt och internationellt. Flertalet 
erfarna nationalekonomer, inklusive ekonomer i vår egen 

Riksbank, har svårt att förklara vart vår ekonomi och inflation 
verkligen är på väg. Vid utgången av räkenskapsåret 2018 vet 
vi fortfarande inte hur handelskonflikten mellan USA och Kina 
eller Storbritanniens väg ut ur EU kommer att påverka vår 
omvärld. Det dröjde ca 6 månader innan Sverige fick en ny 
regering efter riksdagsvalet i september. Sådana händelser 
i omvärlden påverkar naturligtvis även vårt samfund där det 
ställs högre krav på en medveten försiktighet gällande den 
ekonomiska förvaltningen av våra medlemmars pengar.

Våra tidigare så generösa donatorer i omvärlden har fortsatt 
att ge vår kyrka stöd men detta år i betydligt mindre skala. 
Denna minskning är naturlig och rättvis då man har valt att 
ge ett större stöd till flera mer ekonomiskt utsatta nationer 
som Danmark, Finland och de baltiska staterna. Vi är väldigt 
tacksamma för det stöd vi fått genom åren, samtidigt som 
vi nu tvingas att finansiera större byggnadsprojekt på egen 
hand.

En realistisk ekonomisk inriktning för oss är tillväxt inom 
samtliga verksamheter med bibehållen ekonomisk balans, 
där målet är att stiftet i en snar framtid skall stå på egna 
ekonomiska ben. Med gemensamma krafter och kloka beslut 
är detta möjligt att nå.

Tack käre biskop Anders, övriga ledamöter i stiftsråd, eko-
nomiråd och byggråd, som gjort det möjligt för oss alla i 
Stockholms katolska stift att under året ta del av och påverka 
vår unika organisation.           

Tack även till samtliga våra kunder och leverantörer som 
medverkat till vårt stifts tillväxt även detta år. 

Stockholm i februari 2019

Staffan Livehed
Finanschef
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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

 
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

 
204 082
112 858

5 161
29 743

5 678
3 474 

360 996 

 
–159 471

–30 515
–108 570

–3 196
0 

–301 752

59 244

 
 

7 313
97

-548 
6 862

66 106 

0 
 

66 106

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

Koncernens resultaträkning
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Koncernens balansräkning

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31TILLGÅNGAR  

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

     

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

       

155 163
30 034

636
771

7
3 040 

189 651
 

11 500
5

39 438
58 286 

109 229    
298 880

 

1 607 
1 607

 

1 245
672

2 832 
4 749    

16 
55 573    

61 945   
360 825
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Koncernens balansräkning

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31EGET 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
Skatteskulder

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

      

175 048
6 727

181 775
 

185 886
185 886

 
  

490
490

 

1
177
142

23 141
9 424

32 885    

401 036

      
   

168 673
7 272

179 945
 

159 479
159 479

 

506
506

 

1
1 156

288
17 879

5 571
24 895    

360 825
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Koncernens intäkter 2018

 1  Kyrkoavgifter	 222 356	tkr 
 2  Statsbidrag	 6 499	tkr 
 3 	 Bidrag	från	Tyskland	 17 777	tkr 
 4  Övriga	bidrag	 2 174	tkr 
 5 	 Insamlat	till	Jungfru	Maria	kyrka	 106	tkr 
 6  Gåvor	till	Caritas	 4	869	tkr 
 7 	 Övriga	gåvor	 3	034	tkr 
 8  Hyresintäkter	 5	572	tkr 
 9 Veritas	Förlag	 1	523	tkr 
 10  Stiftsgården	Marielund	 3	153	tkr 
 11 	 Övriga	intäkter	 3 021	tkr 
 12  Finansiella	intäkter/kostnader	 4	227	tkr 

                                                                                     Summa 274 311 tkr 
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Koncernens kostnader 2018

 1 	Biskopsämbete	inkl	officialatet	 	 31 063	tkr
 2  Råd	 	 4	179	tkr
    3  Prästpensionsskuld	 	 26	407	tkr
 4 	Avskrivningar	 	 4	311	tkr
 5  Gåva	kyrkan	 	 4	900	tkr
 6  Församlingar	 	116	392	tkr
 7  Nationell själavård 
	 		samt	orientalisk-katolska	kyrkor	 	 22	570	tkr
 8  Särskild	själavård	 	 3	207	tkr
 9  Bidrag	till	ordnar	 	 5 306	tkr

 10  Pensioner	till	präster	inkl	bostäder	 	 	5	123	tkr
 11  Övriga präster       720 tkr
 12  Nämnder	och	utskott	 	 	7	093	tkr
 13  Karitativ	och	social	verksamhet	 	 	8	998	tkr
 14  Caritas	projektutbetalningar	 	 	5 860	tkr
 15  Prästutbildning	och	fortbildning	 	 	3	354	tkr
 16 	Veritas	Förlag	 	 	2 033	tkr
 17 	Fastigheter	 	 	7	488	tkr
 18		Stiftsgården	Marielund	 	 	6	601	tkr
 19  Övriga	katolska	verksamheter	 	 	2	875	tkr
 
                                                                     Summa  268 480 tkr
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    2018  2017
     
  Antal medlemmar 121 274 119 001

  Antal biskopar 1 1 

  Antal präster   Av dessa är 81 stiftspräster och 87 ordenspräster 168 168
  
  Antal icke prästvigda bröder i ordnar 10 9

  Antal ständiga diakoner 28 30 

  Antal ordenssystrar 148 148 

  Dop i stiftet 1186 1188

  Första kommunion 705 609

	 	 Konfirmation 667 771 

  Konversion 112 112 

  Vigsel  311 301

  Avlidna  560 530

  Utträdda  1004 1008 

  Utvandrade 600 518 

  Antal församlingar 44 44
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Organisationsnummer 252002-6531  

www.katolskakyrkan.se

 
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.


