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Årsberättelse  

Stockholms Frikyrkoråd, verksamhetsår 2016 

Under året har styrelsen haft 5 protokollförda  sammanträden dessutom telefon och 
mejlkontakter då behov uppstått. 
Inga förändringar har skett under året gällande sjukhuspastorer eller tjänstgöringsgrad. 
 
 
 

Arbetsgivaransvar 
 

• Styrelsen har arbetsgivaransvar och anställningsavtal för fyra av sjukhuspastorerna. 
Tjänsten i Huddinge ligger kvar hos Södertörnkyrkan. 

• Ett externt företag, Payday sköter de ekonomiska ärendena som t.ex. löneutbetalningar 
och resultatrapporter. Rent praktiskt har det fungerat utmärkt. 

• Under året har regelbundna samtal och möten till stöd för sjukhuspastorerna ägt rum. I 
flera fall har styrelsen deltagit i samtal med  samarbetsparter i Sjukhuskyrkan om 
arbetssituationen för våra sjukhuspastorer. Dessa samtal har förts i en anda av välvilja 
och samförstånd omkring Sjukhuskyrkans viktiga uppgift på våra sjukhus. 

• I kontakter med församlingarna har det blivit flera positiva gensvar för ökat stöd till 
Sjukhuskyrkans arbete. 

• På sensommaren fick vi det glädjande beskedet att en större gåva skänkts till 
Sjukhuskyrkans verksamhet från S:t Pauls metodistförsamling. Under en längre tid skall 
gåvan förstärka arbetet. Gåvan får inte ersätta församlingarnas insatser utan skall 
möjliggöra en utökning av tjänster.  

• Gåvan administreras av Equmenia och är avsedd att under en tid av 20 år  kunna utgöra 
ett komplement till församlingarnas insatser. 

• Med S:t Pauls gåva har vi kunnat fatta beslut om att efter 1/1 2017 utöka tjänsterna 
på våra sjukhus. Karolinska Universitetssjukhusen får nu 100%, Södersjukhuset 
80%, S:t Göran och Danderyd 75%. 
  

Under 2016 har följande pastorer arbetat på de olika sjukhusen 
 
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge 90% 
Tjänsten innehas av Christina Wåhlin. Arbetsgivare och ansvarig församling 
är Södertörnkyrkan, Huddinge. 
 
Södersjukhuset 50% 
Sjukhuspastor är Christina Lindgren. 
 
S:t Görans sjukhus 50% 
Sjukhuspastor är MariAnne Ekedal. 
 
Karolinska Universitetssjukhuset Solna 80% 
Sjukhuspastor är Carl-Axel Sköldeberg. 
 
Danderyds sjukhus 50% 
Sjukhuspastor är Stefan Andersson. 
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Stadgearbete 
 

• Styrelsen har under året arbetat med stadgarna för att bättre spegla Stockholms 
Frikyrkoråds ansvar och arbete med Sjukhuskyrkan i Stockholm. Planen är att kunna ta 
nya stadgar som tydligare motsvarar dagens situation. 

 

 
 
Styrelsen har under 2016 utgjorts av: 
Bengt Säker Ordf. 
Claes-Göran Ydrefors Vice ordf.  
Malin Cederholm Sekr. 
Linda Andersson 
Charlotte Nordling 
Stefan Åsander 
Adjungerad: Carl-Axel Sköldeberg 
 
Slutord 
 
Sjukhuskyrkan och våra sjukhuspastorer fyller en viktig uppgift i Guds rike. På sina arbetsplatser 
inom sjukvården får de möta människor i olika krissituationer. Att vara ett lyssnande öra, 
medkännande hjärta och få frambära tröstande ord, kan i vissa skeden betyda allt för den som har 
behov av det.  Vi innesluter våra sjukhuspastorer i våra förböner och tackar Gud för dem. 
 
Till denna årsberättelse finns kompletterande berättelser från våra sjukhuspastorer. 
Stockholm febr. 2017 
För styrelsen 

 
Bengt Säker 
Ordf. 
 


