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Equmeniakyrkan – En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen
adress: Box 14038, 167 14 Bromma  |  telefon: 08-580 031 00  |  e-post: info@equmeniakyrkan.se  

webb: www.equmeniakyrkan.se  |  www.facebook.com/Equmeniakyrkan

Equmeniakyrkan fördelar bidrag till församlingar genom medel från Nybyggarupprop. Ett fördelnings
råd, utsett av kyrkostyrelsen, beslutar om bidragsfördelning efter beredning i regionerna. Kyrkostyrel
sen har antagit kriterier för bidrag. Syftet med kriterierna är att de ska vara riktningsgivande vid pröv
ningen av ansökningar.

VID FRÅGOR KONTAKTA ANSVARIG VID KANSLIET  
ELLER ANSVARIG I DIN REGION: 

Kansliet
Klas Johansson, 070-317 43 58
klas.johansson@equmeniakyrkan.se

Regionerna 
Nord: André Jakobsson, 070-697 06 13
 bidrag.nord@equmeniakyrkan.se 
Mitt:  P-O Byrskog, 076-505 31 24 

bidrag.mitt@equmeniakyrkan.se
Svealand:  Helen Friberg, 070-312 44 74 

bidrag.svealand@equmeniakyrkan.se 
Stockholm: Jenny Dobers, 070-931 03 34 

bidrag.stockholm@equmeniakyrkan.se
Väst:  Elin Alm, 08-580 031 23   

bidrag.vast@equmeniakyrkan.se 
Öst:  Johan Einarsson, 0702-30 19 48   

bidrag.ost@equmeniakyrkan.se 
Syd:  Charlotte Thaarup, 072-302 77 00   

bidrag.syd@equmeniakyrkan.se 

Ansökan skickas helst digitalt till:  
bidrag. ”namn på regionen”@equmenia
kyrkan.se  
(T ex: bidrag.vast@equmeniakyrkan.se)

Eller via post till:  
Equmeniakyrkan, Församlingsbidrag,  
Box 14038, 167 14 Bromma 

INFO NYBYGGARUPPROP

INFORMATION

KRITERIER FÖR BEDÖMNING AV ANSÖKNINGAR

Kriterierna är indelade i två kategorier, som av-
ser bedömning av ändamålet och av mottagaren. 
Ändamålet kan vara en nybyggnation, utbyggnad, 
ombyggnad eller upprustning av befintliga lokaler.

Ändamålet
• Byggnationen/upprustningen ska vara ekono-

miskt försvarbar
• Byggnationen/upprustningen ska vara fram-

åtsyftande, och stärka den lokala församlingens 
möjligheter att verka.

• Satsningen ska ligga i linje med Equmenia-
kyrkans vision och teologiska grund

• Satsningen ska vara byggd på omvärldsanalys; 
t ex om församlingens betydelse i det omgivande 
samhället.

Mottagare
Obligatoriska kriterier
• Vision och konkreta målformuleringar
• Inriktning på att växa/utvecklas
• Otillräckliga egna ekonomiska resurser för  

ändamålet. 
• Ekonomisk plan för nertrappning av bidraget 

samt senaste resultat- och balansräkning ska 
bifogas. 

Bonuskriterier
• Relation med församlingshandledare
• Har eller söker starta barn- och ungdomsarbete
• Delaktiga i integrations- och mångfaldsarbete
• Delaktiga i Equmeniakyrkans liv och tjänst  
• Kyrkoavgiftsbetalare
• Ändamålet kan vara till nytta för någon annan 

församling.

Medel från nybyggarupprop  
utbetalas efter genomfört upprop. 
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