
 

Verksamhetsplan 2020 
Uppsala Kristna Råd (UKR) strävar efter att vara ett uttryck för och verka för kristen enhet på 

lokalplanet och att genom Diakonicentrum vara ett stöd för ensamma främst äldre personer.  

Verksamhetsledaren har sitt kontor i Missionskyrkan och där finns också arbetsrum för volontärer. 

Totalt deltar ett 30-tal volontärer i verksamheten, ofta med ett pass i veckan. 

Styrelsen 
UKR:s styrelse fortsätter att sammanträda regelbundet och flyttar runt i olika församlingars lokaler 

varje gång. 

Ekumeniska aktiviteter 
UKR:s styrelse och verksamhetsledaren kommer i samverkan bl a att:  

-  fortsätta besöka medlemsförsamlingar och hålla kontakt med dem på olika sätt för  

informationsutbyte och för att lyssna in de olika behoven, 

-  vara delaktig i planering och utskick av den ekumeniska bönen i domkyrkan, 

- samordna och planera program, bönesamlingar och gudstjänst under Ekumeniska böneveckan 

för kristen enhet, 

-       vara delaktiga i föreläsningsserien Lika - Olika, som ges på stadsbiblioteket under oktober  

månad, 

- vara delaktig i samling och avslutningsgudstjänsten under den Globala veckan, 

Höstmöte 
UKR håller förutom årsmötet ett höstmöte, traditionsenligt, under oktober månad. Förslag på ämne 

mottages tacksamt. 

Information 
Hemsidan är aktuell och uppdateras av Anna-Tora Martin med jämna mellanrum. En enkel broschyr 

om UKR och Diakonicentrum förnyas under året.  

Diakonicentrum  
Diakonicentrum arbetar tillsammans med volontärer huvudsakligen med telefontjänst, 

medföljarverksamhet och besökstjänst. 

För att hålla nuvarande verksamhet igång och utveckla den, behövs nya volontärer som rekryteras 

då behovet uppkommer, vid avgångar mm och sprids genom nuvarande volontärer och deras 

kontakter, men även genom utåtriktad information. Verksamhetsledaren besöker/sänder 

information till olika församlingar/verksamheter, för att påminna om Diakonicentrums möjlighet att 

stödja och för att välkomna nya medarbetare.  

Volontärsamlingar och stödsamtal, i mindre grupper, kommer att genomföras varje termin.  Varje 

förmiddag kl 10 inbjuds den som vill att delta i fikagemenskap.  



Ett viktigt inslag under året är den volontärutflykt, som genomförs under slutet av sommaren, som 

en uppmuntran för våra volontärer. En Luciafest för volontärer och alla vi ringer till, uppmuntrar 

under slutet av höstterminen. Det är en samverkan med Rotary som sponsrar både vårutflykten och 

fikat till Luciafesten. 

Utbildningen, men även uppföljning av tidigare besökstjänstutbildning, genomförs under året genom 

Äldrenätverket och Sensus. 

En annan del av fortbildning av volontärer är den samverkan vi har med Akademiska sjukhuset, som 

sponsrar två föredrag per termin för våra ledsagare och Röda korsets sjukhusvärdar ,men även två 

luncher vid vår- och julavslutning.  

Diakonicentrums arbete innebär också 

- Arbete i Äldrenätverket med bland annat besökstjänstutbildningen, som erbjuds till alla 

församlingars volontärer varje vår.  

- Planering av ekumeniska diakonkonvent och inbjudningar till andra diakonala möten 

- Planering och genomförande av Jul i gemenskap 

Samverkansparter:  
Diakonicentrum kommer att fortsätta finnas med i de diakonala nätverk som Svenska kyrkans 

samordning driver och genom andra gamla och nya nätverk.  

En annan samverkanspart är Diakonistiftelsen Samariterhemmet som vill utveckla stiftelsens 

diakonala uppdrag genom sin diakon med bl a utbildningar och annat.  Där finns Äldrecenter som i 

viss mån möter samma målgrupp som Diakonicentrum, dvs de riktigt ensamma äldre. Under våren 

2020 räknar verksamhetsledaren med ett utökat samarbete med Åldrecentret.   

Kommunen satsar på att bli en ”Äldrevänlig stad” och genom samverkan med Äldreombudsmannen 

och en annan kommunanställd har vi påbörjat nya nätverk. UKR ser också fram emot fortsatt 

samverkan i nätverket LÖK:en, lokal överenskommelse med föreningslivet. 

I föreläsningsserien Lika – Olika samarbetar UKR med Förbundet Kristen Humanism, Sensus och Bilda. 

Inför Globala veckan samarbetar UKR dessutom med Life & Peace Institute. 

Eftersom verksamheten inte kan fungera utan ekonomiskt stöd så är vi tacksamma för fortsatt stöd 

från Uppsala kommun, genom ett verksamhetsbidrag och från Rotary, som bidrar till utflykter och 

samlingar. Men för att fortsätta och utveckla verksamheten behövs enskilda anslag från 

medlemsförsamlingarna och även medel från andra fonder, som ska sökas under våren, utöver 

medlemsavgiften till UKR.  

Slutord 
Verksamhetsplan 2020 skrevs innan corona-pandemin slog till under våren. Den nya situationen har 

fått konsekvenser för UKR:s verksamhet såtillvida, att mycket har fått ställas om och en del 

aktiviteter, såsom medföljarverksamhet och besökstjänst, har fått göra uppehåll, då många aktiva 

befinner sig i en riskgrupp. 

Andra uppgifter har dock tillkommit p.g.a. pandemin. Nämnas kan att verksamhetsledaren varit och 

är djupt involverad i den hjålpverksamhet som Röda korset och Svenska kyrkan bedriver, med stöd 

till äldre. Där finns också volontärer från UKR engagerade. 



Vår ambition är självklart att så snart situationen medger det, återgå till det normala. Men också med 

erfarenheter av nya sätt att arbeta, knyta kontakter och samverka, som den pågående pandemin fått 

oss att utveckla. 

Tillsammans kan medlemmarna i Uppsala Kristna Råd göra en märkbar skillnad och vara ett 

vittnesbörd om det kristna budskapet om kärlek och medmänsklighet - både inåt och utåt. 

  



Budget 2020    
     

  

Budget 
2020   

  Rambudget   

Intäkter  

2021 Resultat 
2019 

Resultat 
2018 

3100 Medlemsavgifter 50 000,00 51 850,00 45 400,00 

3282 Verksamhetsbidrag från kommunen, sökt bidrag 240 000,00 240 000,00 240 000,00 

3290 Övriga verksamhetsbidrag 0,00 70 000,00 24 000,00 

3740 Öresavrundning 0,00 8,60 18,06 

3982 Gåvor och kollekter från församlingar 7 000,00 6 764,00 22 986,16 

3989 Övriga erhållna bidrag 3 000,00 1 080,00 2 950,00 

3990 Övriga ersättningar och intäkter 0,00 1 105,00 17 920,00 

Summa Intäkter 300 000,00 370 807,60 353 274,22 

      
Rörelsens kostnader     
Övriga externa kostnader     
5010 Lokalhyra 0,00 -48 500,00 0,00 

5090 Övriga lokalkostnader -5 000,00 -200 000,00 0,00 

5220 Hyra av inventarier och verktyg 0,00 -38 841,48 -11 939,92 

5410 Förbrukningsinventarier -5 000,00 -6 469,00 -9 776,90 

5460 Förbrukningsmaterial -5 000,00 -1 054,00 -189,00 

5465 Livsmedel -6 000,00 -2 562,10 -3 154,75 

5810 Biljetter, resor mm -15 000,00 -3 833,00 -3 214,00 

5900 Reklam, PR och information -40 000,00 -50 934,00 -11 008,00 

6070 Representation (styrelse, årsmöte) -20 000,00 -35 397,91 -25 866,22 

6110 Kontorsmaterial -5 000,00 -300,20 -1 150,30 

6210 Telekommunikation -25 000,00 -19 991,00 -22 848,50 

6250 Porto -4 000,00 -1 759,00 -1 664,00 

6310 Försäkringar -2 000,00 -11 351,00 -16 548,00 

6420 Revisionsarvoden 0,00 0,00 -1 204,00 

6570 Bankkostnader -3 000,00 -3 029,20 -6 849,20 

6590 Övr externa tjänster -25 000,00 -50 536,00 -48 733,00 

6990 Övriga externa kostnader -100 000,00 -61 236,00 -17 000,00 

6992 Kostnader för volontärer -20 000,00 0,00 -112 994,00 

6993 Lämnade bidrag o gåvor * -20 000,00 -5 631,00 -11 462,00 

Summa övriga externa kostnader -300 000,00 -541 424,89 -305 601,79 

      

 Bidrag från pastoratet,2018 + 1:a halvåret 2019   224 502,00 476 000,00 

 Personalkostnader 2018 + 1:a Halvåret 2019   -301 815,44 -476 010,79 

      
Beräknat rörelseresultat 0,00 -247 930,73 47 661,64 

     

 * Lika-olika, Globala veckan, Kvinnorådet, ONE    
 


