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Årsberättelse  

Stockholms Frikyrkoråd, verksamhetsår 2017 

Under verksamhetsåret har styrelsen haft 7 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. 

• Våra ekonomiska ärenden med t.ex. löneutbetalningar och resultatrapporter mm sköts av  
ett externt företag, Payday. Samarbetet med Payday har fungerat på ett mycket praktiskt 
och tillfredsställande sätt. 

• Till stöd för sjukhuspastorerna har under året regelbundna samtal och möten 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. 

• Vid slutet av 2018 går sjukhuspastor MariAnne Ekedal i pension. Processen med att 
tillsätta en efterträdare har startat för att förhoppningsvis vara löst till sommaren. Ny 
sjukhuspastor på S:t Göran kan förhoppningsvis introduceras i dec 2018. 

 
Ekonomi 
 

• Under året har vi önskat få ett bidrag om 80kr/medl och år till Sjukhuskyrkans arbete. 
Totalt har vi  ”Fakturerat ”  945 280kr baserat på det antal medlemmar församlingar 
och kårer uppgivit till oss. ”Fakturan ”är ingen faktura utan bara ett sätt för Payday att 
kunna hantera ekonomiredovisningen. Under året har församlingarna och kårerna 
bidragit med 651 480kr. Vi är tacksamma för alla bidrag!  

• Gåvan som skänkts till Sjukhuskyrkans verksamhet från S:t Pauls metodist-
församling har under 2017 inneburit utökade tjänster på våra sjukhus. Karolinska 
Universitetssjukhusen har nu 100%, Södersjukhuset 80%, S:t Göran och Danderyd 75%.  
Under en längre tid skall gåvan förstärka arbetet. Gåvan får inte ersätta 
församlingarnas insatser, utan har gjort det möjligt att utöka tjänsterna på 5 av våra 
sjukhus.  

• Gåvan är avsedd att under en tid av 20 år  kunna utgöra ett komplement till 
församlingarnas insatser och administreras av Equmeniakyrkan. 
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Under 2017 har följande pastorer arbetat på de olika sjukhusen 
 
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge 100% 
Tjänsten innehas av Christina Wåhlin. Arbetsgivare och ansvarig församling 
är Södertörnkyrkan, Huddinge. 
 
Södersjukhuset 80% 
Sjukhuspastor är Christina Lindgren. 
 
S:t Görans sjukhus 75% 
Sjukhuspastor är MariAnne Ekedal. 
 
Karolinska Universitetssjukhuset Solna 100% 
Sjukhuspastor är Carl-Axel Sköldeberg. 
 
Danderyds sjukhus 75% 
Sjukhuspastor är Stefan Andersson. 
 
 
 
 
 

 
 
Styrelsen har under 2017 utgjorts av: 
Bengt Säker Ordf. 
Claes-Göran Ydrefors Vice ordf.  
Linda Andersson 
Anna-Lena Birkeland 
Elin Hammarberg 
Stig Nyman 
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, ha ett 
medkännande hjärta och få frambära tröstande ord, kan i vissa skeden av livet 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. 2018. 
För styrelsen 

 
Bengt Säker 
Ordf. 
 


