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     Verksamhetsberättelse för 2021 
 

Inledning 
Verksamheten 2021 fortsatte att präglas av pandemin och påverkade delar av det gångna året. 

Situationen fick fortsatta konsekvenser för UKR:s praktiska arbete, men många delar gick ändå att 

genomföra under hösten 2021. En del aktiviteter, såsom medföljarverksamhet och besökstjänst 

förändrades, under den första delen av året, då många aktiva befann sig i en riskgrupp. 

Nya sätt att arbeta, knyta kontakter och samverka, som den pågående pandemin fått oss att 

utveckla, har fortsatt och utökats.  

Hösten formades efter dåvarande restriktioner och vi kunde genomföra både fler träffar och 

handledning för volontärerna i mindre grupper.  

Årsmöte 
Årsmöte för UKR var inplanerat till torsdagen den 22 april i Missionskyrkan, men då  coronapandemin 

omöjliggjorde alla större samlingar togs beslut om att inte sammankalla ett fysiskt årsmöte utan att 

istället genomföra det digitalt.  

Styrelse för Uppsala Kristna Råd 
UKRs styrelse består av elva ledamöter och vid årsmötet valdes följande: 

Lars Olof Fahlén, ordförande                                                                                                                         

Cecilia Fröjmark, vice ordförande                                                                                                                  

Sven-Eric Andersson                                                                                                                                               

Anna-Tora Martin                                                                                                                                                   

Jan Blom                                                                                                                                                                      

Anders Blåberg                                                                                                                                                         

Torbjörn Bådagård                                                                                                                                                

Harout Ekizean                                                                                                                                                      

Eva Moberg                                                                                                                                                                

Eva Åsjö                                                                                                                                                                

Sara Nilsson Edström                                                                                                                                                                 

Till styrelsen adjungeras dessutom: 

Verksamhetsledaren för UKR med Diakonicentrum 

Representanter för Uppsala Ekumeniska Kvinnoråd, för Ungdomsutskottet och för Universitetskyrkan 

Ekonomisk handläggare, Uppsala pastorat 
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Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet utsågs Sven-Eric Andersson till kassör och Anna-

Tora Martin till sekreterare i UKR:s styrelse 

Styrelsemöten under 2021 har ägt rum vid följande tillfällen: 

4 februari via videomöte 

25 mars via videomöte 

22 april via videomöte 

20 maj via videomöte 

9 september i Missionskyrkan 

21 oktober i Missionskyrkan 

2 december i Missionskyrkan 

Arbetsutskottet har under de perioder styrelsen inte kunnat sammanträda regelbundet sammanträtt 

via telefon- eller videomöten. Nödvändig information har löpande kommunicerats styrelsen. 

Personal 
Under året anställd personal inom UKR med Diakonicentrum; 

Annika Oreskovic, verksamhetsledare 

Därutöver har några personer varit timanställda för att se över verksamheten och erbjuda 

handledning för de volontärer som finns i verksamheten.  

Ekumeniska aktiviteter 
Den ekumeniska bönen i domkyrkan har fortsatt under hela året med avbrott vid jul och sommar. 

Den har nu blivit en naturlig och fortlöpande del av vår ekumeniska verksamhet. Varje onsdag kl 

17.30 under våren och 17.00 under hösten har inbjudits till bön i Bönens kapell. Bönen leds av 

frivilliga från i första hand styrelse men även medlemsförsamlingarna. De anställda i domkyrkan 

ställer upp med allt praktiskt och klockorna ringer varje gång när vi börjar.  

Under den Ekumeniska böneveckan för kristen kunde i år ingen gemensam gudstjänst arrangeras 

utan församlingskollegiet spelade in böner från de olika församlingarna som sedan sammanställdes 

och sändes på Youtube. 

Representant för Ungdomsutskottet var särskilt inbjuden till överläggning med styrelsen vid 

sammanträdet den 2 december, då kyrkornas ungdomsverksamhet och eventuella ekumeniska 

ungdomsträffar efter pandemin diskuterades. 

Lika olika- alla på samma ort en föredrags- och samtalsserie om demokratins utveckling och 

utmaningar kunde genomföras i samarbete med Bilda, Förbundet Kristen Humanism i Uppland, 

Sensus och Uppsala Stadsbibliotek kunde, trots pågående pandemi.  Under oktober arrangeras tre 

föreläsningskvällar på Stadsbiblioteket med föredragshållarna Elena Namli, Gunilla Gunner och Ola 

Larsmo.  
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Globala veckan, ett viktigt arrangemang under november månad, genomfördes i Missionskyrkan 

under november månad. Globalgudstjänsten, som flyttats från 2020, hölls i Uppsala domkyrka i mars 

digitalt utan närvarande församling. Den sedvanliga Globalgudstjänsten hölls i november i samband 

med Globala veckan med närvarande gudstjänstbesökare. Dessutom arrangerade UKR tillsammans 

med Bilda, Förbundet Kristen Humanism i Uppland, Sensus och Life & Peace Institute en 

paneldiskussion med Jacke Sjödin som moderator under rubriken Kris som möjlighet - Kyrkornas roll i 

en ny tid.  

Inför julhelgen sattes en annons in, via Diakonicentrum, om julfirande i olika församlingar, i Uppsala 

Uppsalatidningen med rubriken Jul i Gemenskap. Detta år gällde ju inte heller Öppet hus då knappast 

någon församling hade ett vanligt öppet julfirande. 

Församlingsledarkollegiet 
Föreståndare och herdar för medlemsförsamlingarna träffades till frukost 2-3 ggr per termin.  

Information 
Styrelsen höll kontakt med medlemmarna genom att styrelseprotokoll skickades ut till 

församlingarnas kontaktpersoner och genom brev och inbjudningar inför särskilda arrangemang.  

På nätet finns information att tillgå via hemsidan, www.ukr.nu En viktig del av verksamhetsledarens 

arbete är att förmedla information både till och från de olika medlemsförsamlingarna. Detta sker 

huvudsakligen via epost.  

Diakonicentrum 
 Verksamheten bygger i första hand på telefontjänst, medföljarservice och hembesök eller 

promenader. Vi har blivit inbodda i våra lokaler i Missionskyrkan, telefontjänsten genomfördes 

genom att alla volontärer kunde komma för att ringa från Missionskyrkan eller ringa hemifrån. 

Tanken att Diakonicentrum ska samverka med Svenska kyrkans diakonala samordning har fortsatt. 

Kontakten fortsätter på olika sätt i nätverk och samverkansgrupper och annat praktiskt arbete. 

Dessutom är vår Verksamhetsledare anställd av Svenska kyrkan i Uppsala och ingår i arbetslaget vid 

Diakonins hus.  

Telefontjänst 
Under året var 19 volontärer engagerade i Telefontjänsten och ringde i genomsnitt 80 samtal per 

vecka. Dessa samtal är för några den enda personliga kontakt de har och därför mycket uppskattade. 

Volontärerna vittnar om att samtalen spelar en positiv roll för dem själva också, särskilt under dessa 

speciella år, med färre sociala kontakter överlag.  

Medföljning 
Har under pandemin inte varit aktuellt utan många äldre har sökt annat stöd och avbokat många av 

sina besök/resor som vi vanligtvis varit medföljare till.  

Besökstjänst 
Verksamheten har fortsatt på så sätt att besökarna har träffat de ensamma ute, då den möjligheten 

har funnits och bytt ut besök mot samtal, under hösten har möten kunnat genomföras igen. 

http://www.ukr.nu/
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Volontärer 
De volontärer som ringer hem till kontakter i Uppsala har fortsatt ringa och under året har 

verksamheten bytts ut då vissa av dem velat avbryta sitt ringande av personliga skäl. Nya volontärer 

har rekryterats och vi ser att vi under den här tiden fått in nya ringkontakter.  

Diakonala områden/Nätverk 
Under året har nya nätverk startat, bland annat så har UKR sökt pengar med NybyVision för att starta 

en mötesplats för nysvenska äldre som hamnat ”mellan stolarna”, eftersom de inte riktigt har den 

svenska som krävs för att få arbete och saknar utbildning och möjligheter till att tillgodogöra sig den 

på grund av sina tillkortakommande vad gäller språket.  

Ekumenisk diakonal träff ska fortsätta under kommande år, det ska fylla rollen av att stötta varandra 

i dessa speciella tider och utveckla verksamheter. 

Under hela året har verksamhetsledaren också ingått i nätverket ”Kyrka på stan”. Då har flera 

diakoner och även några volontärer, från flera församlingar, gått ut och mött människor för samtal.   

De platser vi varit på är allt från stadsparken till kyrkogården. Under Allhelgona var ”Kyrka på stan” 

ute och delade ut ljus och pratade med människor på stan.    

Övrigt 
Diakonicentrums verksamhet är en ekumenisk verksamhet i sig och det känns angeläget att vi känner 

till vad som händer i Uppsalas kyrkor/församlingar, för att bidra till mera kunskap och nätverkande 

kyrkorna emellan. Samverkan över församlingsgränserna tror vi är en viktig, framkomlig väg för ökad 

förståelse mellan människor. Tillsammans möter vi de olika sociala och diakonala behov som finns i 

vår stad. Styrelsen strävar efter att UKR genom det ekumeniska arbetet ska "göra skillnad" 

församlingarna emellan och i relationen mellan församlingarna och det omgivande samhället. 
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Uppsala Kristna Råd    

817601-8508    

Resultaträkning    

    

    

Verksamhetens intäkter Not 2021 2020 

Medlemsavgifter  53 850 52 850 

Verksamhetsbidrag 1 240 000 240 000 

Övriga verksamhetsintäkter 2 2 983 8 934 

Summa verksamhetens  intäkter  296 833 301 784 

     

Verksamhetens kostnader     
Kostnader för varor, material och vissa tjänster 

 

0 0 

Övriga externa kostnader 3 -332 325 -307 750 

Personalkostnader 4 0 0 

Avskrivningar av anläggningstillgångar 5 0 0 

Summa verksamhetens kostnader 

 
-332 325 -307 750 

     
Verksamhetens resultat 

 
-35 492 -5 966 

     
Resultat från finansiella investeringar     
Utdelning, värdepapper  0 0 

Värdeförändring, värdepapper  0 0 

Ränteintäkter  0 0 

Räntekostnader   0 0 

Förvaltningsavgift, värdepapper   0 0 

Resultat efter finansiella poster  -35 492 -5 966 

     

Årets resultat  -35 492 -5 966 
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Uppsala Kristna Råd 

817601-8508    

    

    

Balansräkning    

    

TILLGÅNGAR 

   

  Not 2021-12-31 2020-12-31 

Anläggningstillgångar     
Inventarier 5 0 0 

Värdepapper 6 388 850 388 850 

Summa anläggningstillgångar  388 850 388 850   
  

 

     

Omsättningstillgångar     

Övriga fordringar  38 118 38 118 

Förutbetalda kostnader och upplupna 

intäkter 7 0 8 819 

Kassa och bank   789 142 855 761 

Summa omsättningstillgångar  827 260 902 698 

     

Summa tillgångar  1 216 110 1 291 548 

     

     
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

 
  

 

        

Eget kapital 8    

Balanserat resultat  1 210 910 1 216 876 

Årets resultat   -35 492 -5 966 

Summa eget kapital  1 175 418 1 210 910 

     

     

Kortfristiga skulder     

Leverantörsskulder  40 692 32 811 

Övriga kortfristiga skulder  0  
Upplupna kostnader och förutbetalda 

intäkter 9 0 47 827 

Summa kortfristiga skulder  40 692 80 638 

     
Summa skulder och eget kapital  1 216 110 1 291 548 
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Uppsala Kristna Råd     

817601-8508     

       

Redovisningsprinciper     

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde.    

Värdering av värdepapper sker till det lägsta av anskaffningsvärde och    

marknadsvärde.      

       

Not       

1 Verksamhetsbidrag  2021 2020  

 Uppsala pastorat  0 0  

 Uppsala pastorat, hyresbidrag 0 0  

 Uppsala kommun  240 000 240 000  

 Uppsala Missionsförsamling 0 0  

 Österledskyrkan  0 0  

 Hela Människan  0 0  

 Danmark Funbo församling 0 0  

   Totalt 240 000 240 000  

        

2 Övriga verksamhetsintäkter     

  Övrigt  0 0  

   Totalt 0 0  

        

 Gåvor och kollekter från medlemsförsamlingar med     

  Gamla Uppsala församling 1 140 210  

  Eriksberg kyrkan  50 1 659  

  Uppsala Baptistförsamling 0 6 565  

  Helga Trefaldighets församling 1 573 0  

  Tunabergs kyrkan  220 0  

  Österledskyrkan  0 500  

   Totalt 2 983 8 934  

        

        

3 Övriga externa kostnader     

  Extra personal  41 840   

  Lönekostnad för samarbete med Uppsala pastorat 42 000 37 818  

  Ersättning till Uppsala pastorat enligt avtal 100 000 100 000  

   Totalt 142 000 137 818  

       

       

4 Medeltal anställda under året    

 Kvinnor 0    

 Män 0    
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Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 

       

  2021 2020  

  

Löner och andra 

ersättningar 

Sociala kostnader (varav 

pensionskost-nader) 

Löner och 

andra 

ersättningar 

Sociala 

kostnader (varav 

pensionskost-

nader) 
 

  0 0 0 0  

    0   0  

       

       

5 Inventarier   2021 2020  

 Ingående anskaffningsvärde 0 0  

 Inköp  0 0  

 Utrangering  0 0  

 Utg. ack anskaffningsvärde 0 0  

        

 Ingående avskrivningar 0 0  

 Årets avskrivningar  0 0  

 Utrangering  0 0  

 Utg ack avskrivningar  0 0  

        

 Utgående planenligt restvärde 0 0  

       

       

6 Värdepapper     

 Värdepapper har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde eller marknadsvärde.  

       

 Innehav Anskaffn värde Marknadsvärde Bokfört värde Förändring 

 Kapitalinvest 252 214 1 002 315 252 214 0 

 Obligationsfond  17 771 20 393 17 771 0 

 Ethica Sverige 118 865 299 816 118 865 0 

 Summa  388 850 1 322 524 388 850 0 

       

       

7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  2021 2020 

 Hyreskostnader för kommande år  0 0 

 Övrigt     0 8 819 

     0 8 819 

       

       

8 Eget kapital   

Balanserat 

resultat 

Årets 

resultat 

 Ingående balans   1 216 876 -5 966 

 Omföring resultat år 2020  -5 966 5 966 

 Årets resultat   -35 492 -35 492 

 Utgående balans   1 175 418 -35 492 
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9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  2021 2020 

 Upplupen semesterlöneskuld inkl soc avg     

 Övrigt     0 47 827 

     0 47 827 

 

 

 

 

 

Uppsala den  

Uppsala Kristna Råds styrelse 

 

Lars Olof Fahlén, ordförande Cecilia Fröjmark, vice ordförande  

 

 

Sven-Eric Andersson  Sara Nilsson Edström 

 

 

Jan Blom Anders Blåberg 

 

 

Torbjörn Bådagård Harout Ekizian 

 

 

Anna-Tora Martin Eva Moberg  

 

 

Eva Åsjö 

 


