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1.

Inledning och avstämning sedan förra mötet

Lena redogjorde för skälen till att utredningen kommer att genomföras. Det handlar om hållbarhet i
de fyra perspektiven som finns i stiftets strukturpolicy nämligen: Pastoralt, ekonomiskt,
organisatoriskt och demokratiskt. Målbilden som Ragnar presenterat visar att det skulle kunna vara
ett pastorat i Heby kommun men vi ska utreda flera alternativ. Den första delen av utredningen
handlar om att stiftet som utreder detta träffar kyrkoherden och ordföranden i varje pastorat var för
sig för att prata om hur de sociologiska rörelserna ser ut, hur man ser på framtiden för kyrkan, vad
man gläds över och vilken slags samverkan man skulle önska med andra församlingar. Därefter möts
kyrkoherdar och ordföranden för alla församlingar i Heby kommun för att gemensamt reflektera
kring hållbarhetsfrågorna.
Ordföranden tycker att tidsplanen med ett verkställande av förändringarna redan 2017 är alldeles för
hastigt och ohållbart. Mer rimligt vore att satsa på den senare mandatperioden, år 2021. Liknelser
dras vid när Vittinge skulle byta till Heby kommun på 1970-talet och vilken tid det har tagit för det
nya tänket att befästa sig hos invånarna. På sina håll finns stora ”krondiken” runt kommunens orter
och för många är dessa svåra att överkomma. Enligt nuvarande tidsplan ska remissen komma ut
redan i höst och ett första förslag ska komma ut i vår. Detta upplevs för snabbt och panikartat med
risk för ett dåligt resultat.
Statistiken säger att en ny barnfamilj flyttar in i kommunen varje vecka, de måste vi satsa på och
vänta in, där finns inte det djupt rotade by-tänket.

2. Sociologin – en samtal om kommunen och församlingen
Vittinge församling består av två samhällen Morgongåva och Vittinge med omgivande landsbygd.
Man går i skolan i Vittinge och Morgongåva t.o.m. åk6. Årskurs 7-9 går i skolan i Heby. De flesta går
gymnasiet i Uppsala. Några går på gymnasiet i Sala och andra gymnasieorter. De flesta arbetar i
Uppsala men det finns några stora arbetsgivare i Morgongåva; Adlibris, Apotea samt Företagsparken
där Länsmuseet har sina samlingar och Tegelbruket i Vittinge. Det finns även några som arbetar med
skola och åldringsboende i Morgongåva. De flesta arbetar i Uppsala och även Stockholm. Det finns
även en del som kommer från Heby, Sala, Uppsala för att arbeta i Morgongåva.
Det finns en ICA affär i Morgongåva samt Karlssons varuhus. Annars handlar man i Uppsala (i
samband med arbetspendlingen). Vårdcentralen finns i Heby med BVC och Folktandvård samt
distriktssköterska som finns i Morgongåva.

1

Tidigare gjordes en omröstning om kommunen skulle tillhöra Uppsala eller Västmanlands län. Det
fanns en tydlig gräns mellan Vittinge, Östervåla och Västerlövsta och Nora. Det finns dock tydliga
gränser mellan alla församlingar/pastorat i kommunen.
En välkomsthälsning skickas till alla nyinflyttade.
UNT och Sala Allehanda är ortstidningar. I Vittinge läser de flesta UNT. Man samlar musikevenemang
som sker i kommen under sommartid i gemensamt informationsblad. Alla församlingar finns med och
Västerlövsta gör själva produktionen.
Församlingen köper begravningstransporter från Nora församling och man har en gemensam
fastighetsingenjör i kontraktet.
Man gör gemensamma utbildningar för samtliga församlingar i kommunen samt Norra Hagunda. Nu
senast KOLL.

3. Framtiden – Vad vi är stolta och glada över i församlingen. Vad vi önskar för
kyrkan om tio år.
Man är glada och stolta över många verksamheter och arbetet i församlingen fungerar mycket bättre
än vad det någonsin gjort. Barn- och ungdomsverksamheten nämns som ett exempel.
Man är också stolta över den positiva stämning som finns både bland personal och vid våra olika
aktiviteter. Det finns tillväxt underifrån då kyrkorådets yngsta medlem är 18 år och har fångats upp
från församlingens ungdomsverksamhet. Fler intresserade ungdomar som finns. Det finns en
ungdomsgrupp och även en grupp som utbildar sig till ledare. En av de yngre har valts in i kyrkorådet.
Det finns lokaler i Vittinge där man skulle kunna ha till barn och ungdomsverksamhet men den
nedlagda dagisverksamhetslokelen blev för dyr för församlingen. En lokal finns i Morgongåva som
församlingen har ett bra hyresavtal på.
På frågan om vad man längtar efter svarar ordföranden att visionen är att få fler att besöka kyrkans
gudstjänster. En önskan om större andel religionskunskap i skolan finns, det skulle påverka vår
återväxt positivt. Vi har god kontakt med skolan i dagsläget.
Man arbetar med att försöka göra vår kyrka mer inbjudande och anpassad för barn och tittar på hur
det skulle kunna göras i praktiken. Det är viktigt för oss att den positiva och fina känslan bland
personal och verksamheter bevaras.
Vittinge använder E & F ekonomikonsult i Avesta som hjälp med ekonomiadministrationen.

4. Indelningsförändringar
Vad en förändring skulle kunna medföra positivt – om den måste ske
Vittinge ser Nora som en eventuell samverkanspartner. Om en indelningsförändring verkligen är
nödvändig och måste ske, ligger Nora närmast till hands. Man upplever att de besitter samma
framåtanda, empati och lyhördhet samt att de i övrigt har mycket gemensamt.
Samverkan skulle kunna ge mindre sårbarhet avseende präster. Man skulle kunna få tillgång till fler
präster.
Man samarbetar gärna om det ger tillgång till ökad kompetens men priset får inte bli att den egna
församlingen dör ut.
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Farhågor
Om församlingarna slås ihop finns en rädsla att närheten och känslan för den lokala församling går
förlorad, risken blir stor att församlingen tappar medlemmar och förtroendevalda och att de dystra
prognoserna därför kommer bli verklighet.
En annan rädsla som finns är att den lilla församlingen i ett större sammanhang blir i minoritet och
med t.ex. ett lågt antal gudstjänstbesökare kommer det vara svårt för utomstående att finna motiv
till att satsa resurser på just mindre församlingar.
Från församlingshåll uttrycks rädsla att denna förändring kommer innebära nedskärningar på de
flesta fronter.

Områden som behöver utredas





Vad krävs för att Vittinge församling ska kunna fortsätta så som den är idag.
Vilka kan fördelarna komma att bli, både rörande ekonomi och arbetsmiljömässigt, vid en
förändring?
Vittinge församling vill ha förslag presenterade för, och vägledning i, hur de bör resonera
kring de olika förslagen som utredningen kommer att presentera.
Konsekvensanalyser av de olika förslag som utredningen kommer att komma fram till. (man
efterlyste en sådan på majmötet 2014.)

Vid pennan
Stefan Bosbach
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