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Nedan följer en översikt av kostnader och intäkter 2019 per fastighet.  

  

 

Sammanställning av lokalkostnader 

 

1.1 Vadstena församling  
 

Lokal 

Drift / 

år* 

Planerat 

underhåll/10 

år Int./år 

 

Ant. bokningar 

2019 

Klosterkyrkan 1854000 9 333 000   1749 

Hov kyrka 106 000 684 000   15 

Strå kyrka 86 000 1 080 000   10 

 

Församlingshem 

Vadstena 391 000 3 000 000 15000 

 

931 

Pastorsexp. Vadstena 200 000 1 500 000    
Kyrkoherdebostad 100 000 1 500 000 120000  uthyrd 

Trossboden 35 000 100 000    
      

1.2 Dals församling      

 

Nässja kyrka 79 000 598 000  

 

15 

Örberga kyrka 118 000 504 000   30 

Källstad kyrka 85 000 1 779 000   14 

 

Rogslösa kyrka 178 000 479 000  

 

46 

Väversunda kyrka 62 000 912 000   30 

Herrestad kyrka 106 000 797 000   16 

Herrestad 

församlingshem 70 000 1 000 000 75 000 

 

63 

 

Källstad 

församlingshem 50 000 200 000 60 000 

 

4 

Väversunda 

församlingshem 37 000 150 000  

 

7 

Örberga gården 23 000    15 

Hov bygdegård 15 000    5 

 

Rogslösa 

församlingshem 

 

50 000  

 

6 000 

 

 

15 



3  

  

Rogslösa pastorsexp 30 000 50 000 25 000  uthyrd 

Fattigstugan Nässja 20 000 100 000 20 000  korttidsuthyrning 

Rogslösa prästgård 85 000 100 000 

120 

000 

 

uthyrd 

      

      
*I kolumnen drift/år ingår alla kostnader utom planerat underhåll  
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2 Utmaningar och möjligheter i Vadstena pastorat  

Dagens civilsamhälle står inför en rad utmaningar. På nationell nivå syns växande klyftor, 

ökad segregation och bostadsbrist. Det i kombination med att livslängden ökar gör pressen 

på välfärdssystemet allt hårdare. Den psykiska ohälsan ökar, inte minst bland unga och äldre. 

Stress är också ett problem för många. *Det här är utmaningar som i olika omfattning och på 

varierande sätt påverkar förutsättningarna och behoven i de lokalsamhällen där pastoratets 

församlingar verkar.  

*Källa: Svenska kyrkans omvärldsrapport 2018, daterad januari 2019.  

När detta skrivs är vi mitt uppe i en pandemi som skakat om hela världen och påverkat oss 

alla på olika sätt. Vi har levt mer än ett år med restriktioner och rekommendationer, något 

som för många lett till ensamhet och ökad oro. Vi ser en ökad risk för psykisk ohälsa i 

pandemins spår.  

Utmaningar i ett allt mer sekulariserat samhälle  

En utmaning för Svenska kyrkan som helhet är att religion över tiden fått mindre och mindre 

plats i samhället. Sverige har blivit allt mer sekulariserat. Effekter av det ser vi på flera håll i 

verksamheten.  

Antalet gudstjänstbesökare i hela landet minskar och det som tidigare var givet för många 

kring dop, konfirmation, vigsel och begravning är inte alltid det idag. I Vadstena pastorat 

framträdde delvis en annan bild före pandemin. Den procentuella andelen av medlemmar 

som döptes, konfirmerades, vigdes och begravdes i pastoratet var då högre än för Svenska 

kyrkan som helhet, men minskade i linje med den nationella trenden. Dock fanns ett 

undantag: Andelen döpta barn ökade. Antalet gudstjänstbesökare i pastoratet minskade 

men förändringen sedan 2015 var betydligt mindre än på nationell nivå.   

Under 2020 har förutsättningarna att genomföra såväl förrättningar som gudstjänster varit 

mycket begränsade för Svenska kyrkan som helhet, så även för Vadstena pastorat. 

Statistiken visar att pastoratet ligger över riskgenomsnitten på andelen döpta och 

konfirmerade. Såväl antalet vigslar som begravningar minskade jämfört med 2019. Det här 

ser vi som en effekt av pandemin och vi tror att i takt med att samhället återhämtar sig 

kommer vi också att se flera kyrkliga handlingar i pastoratet.  

Kyrkans plats i det offentliga rummet  

I ett sekulärt samhälle ska ingen religion väga tyngre än någon annan. Åsikterna om vilken 

plats kyrkan får ta i det offentliga rummet går också isär. Det märks inte minst när frågan 

kring kyrkans relation med skolan kommer upp. I Vadstena pastorat är församlingarna en 

naturlig del av det lokala samhällslivet och får därför en plats i det offentliga rummet. Ett 

exempel är det goda samarbetet med skolorna i pastoratet som byggts upp under flera års 

tid.  

Utmaningar ställer krav  

Som före detta statskyrka måste vi också förhålla oss till att antalet medlemmar sjunker. I 

Vadstena pastorat är medlemstappet uttryckt i procent mellan 2015 och 2018 mindre än på 
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nationell nivå. Trots det måste vi vara medvetna om att en negativ utveckling av antalet 

medlemmar också innebär lägre intäkter från kyrkoavgiften. Under pandemin har många 

företag fått drastiskt förändrade förutsättningar som medfört att människor förlorat sina 

arbeten eller kommer att göra det. Under 2020 var antalet aktiva utträden i pastoratet något 

lägre än riksgenomsnittet. Tillhörigheten på pastoratsnivå är högre än riksgenomsnittet. 

Sammantaget ställer detta krav på strategiska beslut kring verksamheten och påverkar även 

möjligheterna att värna och bevara kulturarvet i form av kyrkobyggnader och inventarier.  

Pastoratet har stora utmaningar. Men de betyder också möjligheter. Samtidigt ställer det krav på oss 

att vara närvarande i våra lokalsamhällen och öppna för förändringar.  

En pålitlig del av civilsamhället  

Att vara närvarande är att möta människor med respekt för varje individs situation och 

livserfarenheter, både tankemässigt och geografiskt. Vi tror att många idag söker efter en 

motvikt till det allt snabbare tempot i samhället. Här finns kyrkan som en plats där alla blir 

sedda och får vara som de är. En trygg plats som bjuder in till delaktighet, sprider hopp och 

där det finns möjlighet till samtal, reflektion över stort och smått samt någon att prata med 

när livet skaver. Vi välkomnar och tar emot många människor i aktivitetsprogram som 

”Gröna fingrar”, arbetsträning och praktik.   

När tempot är högt, alla rusar framåt och tiden av många uppfattas som linjär, kan 

kyrkoårets cirkulära rytm där årets högtider återkommer regelbundet förmedla ett lugn. 

Värdegrunden och det kyrkan står för gör oss till en pålitlig, trovärdig del av civilsamhället.  

Våra fokusområden  

Pastoratet har valt fem fokusområden. fyra av dessa vilar på en lokal grund. Till dessa 

kommer ett fokusområde av global karaktär.  

Gudstjänst  

I gudstjänsten möts människor och kan tillsammans finna hopp, lugn och trygghet i 

gemenskapen med Gud, varandra och sig själva.   

Kyrkan mitt i byn  

Att vara en närvarande del av det lokala samhället och bjuda in till delaktighet skapar också 

möten med människor.   

Andligt växande 

Vi vill verka för människors möjlighet till andligt växande.  

Ideellt medarbetarskap 

Vi ser det ideella medarbetarskapet som en viktig del i pastoratets framtid. Ideella krafter 

skapar engagemang, delaktighet och stolthet. Källstad är gott exempel på detta. 
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Kulturarvet 

Att värna och bevara vårt unika kulturarv med Heliga Birgittas Klosterkyrka, 8 stycken 

kyrkobyggnader med anor från1100 talet samt den mycket skyddsvärda miljön runt 

biskopshuset och Prostgården i centrala Vadstena förpliktigar och ansvaret vilar tungt på 

pastoratet. Detta är inte bara av lokalt intresse utan röner stor global uppmärksamhet. 

 

 

Ett pastorat med goda förutsättningar  

Flera positiva faktorer kan hjälpa oss på vägen: Det är högt i tak i pastoratet och det finns en 

öppenhet för att tänka nytt, inte minst när det gäller att hitta vägar till samverkan med andra 

aktörer i vår omgivning. Ett stort engagemang hjälper till att bygga levande församlingar. 

Pastoratets ekonomi är för närvarande stabil, dock ser vi orosmoln i framtiden med 

minskade medlemsantal och ökade kostnader, en ekvation som inte går ihop. Vi står inför 

betydande underskott i närtid om inget görs. Kyrkorådet har flera förslag på åtgärder som 

handlar om att öka intäkter, minska kostnader och öka medlemsantalet. Den gemensamma, 

samlade kompetensen är hög och de förtroendevaldas engagemang stort. Sammantaget gör 

det oss väl rustade att möta nya förutsättningar och vara närvarande i ett samhälle i 

förändring.  

 

3 Kyrkofullmäktiges mål med lokalförsörjningen   

 

Visionsformulering 

Lokalförsörjningen i pastoratet skall vara medvetet planerad så att lokaler och 

verksamhetsmiljöer är ändamålsenliga för lägsta möjliga klimatpåverkan och kostnad. 

Vid lokalförsörjningsplaneringen skall våra fem fokusområden beaktas. 

• Kyrkan mitt I byn 

• Gudstjänst 

• Andligt växande 

• Ideellt medarbetarskap 

• Kulturarvet 

 

Övergripande målformulering 

Pastoratet skall vara en kyrka som vågar pröva nya vägar för att möta behoven i en 

föränderlig tid. 

Inriktningsmål 

Lokalkostnadernas andel av kyrkoavgiften får över tid uppgå till max 25 %. 

All energianvändning skall vara förnybar. 
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Minska energiförbrukningen med 2 % per år. 

Använda lokala entreprenörer och leverantörer så ofta det är möjligt. 

Strategiformulering 

Pastoratet skall samverka med andra fastighetsägare för att tillgodose behovet av 

lokaler. 

Pastoratet skall koncentrera sitt ägande och förvaltande till kyrkobyggnader samt lokaler 

där det bedöms finnas ett långsiktigt behov. 

 

 

Antagen av Vadstena och Dals församlingars kyrkofullmäktige 20210225 

  

4 Vårt bestånd och behov av lokaler   

Församlingsråden i Vadstena och Dals församlingar har funderat över följande frågor:  

Frågeformulär till församlingsråden i Vadstena och Dals församlingar 

 

1. Beskriv verksamhetens användning av lokalerna i stora drag. Ex. Barnverksamhet, 
körövningar etc. 

 

2. Är lokalerna ändamålsenliga och funktionella för verksamheten? Om inte på vilket 
sätt? 

 

3. Hur ofta används lokalerna ? Dagligen, några gånger i veckan, några gånger i 
månaden, några gånger i kvartalet, aldrig/mycket sällan. 

 

4. Hur många deltagare/besökare vistas I byggnaden en genomsnittlig vecka? 
 

 

5. Hur påverkas lokalbehovet utifrån de prioriterade målen? 

 

6. Hur ser församlingen på framtida lokalbehov de kommande 10 åren och längre? 
 

7. Övriga synpunkter när det gäller framtida lokalförsörjning? 

 

8. Har lokalerna symboliskt och emotionellt värde? På vilket sätt? 
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9. Finns det andra lokaler i församlingen som kan användas? 

 
10. Kan några lokaler avyttras? 

 
11. Finns det intresse lokalt att överta någon lokal? 

 
12. Kan någon byggnad ändras, byggas om för att bli mer kostnadseffektiv? 

 

Vadstena klosterkyrka, Hov kyrka, Strå kyrka 

Församlingshemmet Vadstena, Pastorsexpedition Vadstena, Kyrkoherdebostaden, 

Biskopshuset, Trossboden, Hov bygdegård 

 

Nedan redovisas svaret från församlingsråden.  

4.1 Dals församling  

I Efter diskussioner rörande lokalfrågan, bland medlemmarna i Dals församlingsråd, har 

nedanstående åsikter/önskemål framkommit. 

I diskussionerna har vi utgått från frågeformuläret, som vi erhöll från Pär Martinsson 

(fastighetschef) 

Herrestadgården, som ligger mitt i Dals församling , är en lokal som används av människor 

boende i samtliga socknar. Den utgör en väsentlig del av den gamla kyrkbyn med Sveriges 

äldst daterade kyrka. Här hålls våra församlingsråd. Dalskören övar här. 

Sockenöverskridande verksamheter så som "De äldres dag", kyrkfrukost vid  Kristi 

himmelsfärd, kyrkvärdsträffar och arrangemang för ideella krafter är ytterligare exempel på 

hur Herrestadgården används. Dessutom brukas lokalerna vintertid för gudstjänster. 

Griftegårdens personal har tillgång till Herrestadgården. Kyrkobesökare har möjlighet att 

nyttja byggnadens toalett. 

Herrestadgården är även möjlig att hyra, vilket bl.a. förekommer vid dop, 

minnesstunder, bröllop, födelsedagar osv. 

1. Lokalerna är funktionella, handikappsanpassade med stora användbara ytor. 

Det finns ett fungerande kök, med en effektiv diskmaskin och gott om inventarier så 

som glas, porslin o.dyl. 

Sist men inte minst bör framhållas att bergvärmeanläggningen på ett  kostnadseffektivt sätt 

gör det möjligt att alltid ha uppvärmt, vilket skapar  förutsättningar för ett flexibelt 

användande. Husets övervåning är nyligen omgjord till en fungerande lägenhet, i syfte att 

skapa intäkter, vilket också sker då den är uthyrd till en årshyra av 102 000 kronor. 
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Sammantaget gör detta att Herrestadgården är lämplig för såväl kyrkliga 

sammankomster som för annan verksamhet. 

2. Herrestadgården används en gång i veckan för körövningar och en gång i 

månaden för församlingsråd. Kontinuerligt använder griftegårdspersonalen huset som 

personalrum. Vintertid, då kyrkan inte värms upp, hålls gudstjänsterna i lokalen. 

Uthyrning till privata evenemang är något som vi tror skulle kunna öka. 

3. En genomsnittlig vecka vistas ca 30-35 personer i lokalen, representanter från 
samtliga socknar i Dal. 

4. Vår åsikt är att Herrestadgården är viktig och att dess existens är en del i att de 

prioriterade målen kan uppnås. Vi värnar om "kyrkan mitt i byn". Vi vill skapa 

förutsättningar för ett andligt växande. Att ha en samlingsplats i anknytning till kyrkan, 

en plats där alla känner sig hemma, tror vi kan uppmuntra ideella krafter att bidra till 

en levande landsbygd, med kyrkan i centrum. 

6-7. Att sia om framtiden är inte lätt vilket vi, inte minst i dessa dagar, blivit varse. 

Konstateras kan, trots allt, att Dals församling representerar en relativt levande 

landsbygd. Yngre har möjlighet att flytta in bl.a. på grund av att digitaliseringen 

underlättar ett liv utanför storstäderna. Vi måste se positivt på framtiden och värna om 

att inte rasera de mötesplatser vi har. Tvärtom bör vi kämpa för att utveckla dem. Att 

marknadsföra de byggnader som finns ser vi som en mission. Vi känner inget behov 

av andra byggnader såsom Våga Gård. Att hasta fram beslut under stress i 

pandemitider känns inte bra. 

8. Herrestadgården, såväl som övriga församlingshem i Dal har ett stort symboliskt och 

emotionellt värde. Våra kyrkbyar är ett kulturarv, som vi vill värna om. Det är värdefullt 

med en samlingslokal i anslutning till kyrkan. Herrestad är kyrkbyn mitt i Dals 

församling. Tidigare generation har offrat tid och engagemang för att skapa något att 

lämna till eftervärlden. Låt oss få möjlighet att föra detta vidare. 

9-10. I Dals församling finns även församlingshem i Källstad, Rogslösa , Väversunda samt 

"Nässja fattigstuga". 

Örberga sockengård används också för kyrkliga verksamheter. 

Rogslösa församlingshem och "Nässja fattigstuga" är båda trevliga byggnader men 

inte ändamålsenliga som träffpunkt för större samlingar och därmed inte lika 

intressanta att behålla som församlingshem. Driftskostnaden för Rogslösa är 

dessutom jämförelsevis hög. Skulle lokalerna vara lämpliga att användas i 

Pilgrimscentrums regi med tanke på den geografiska placeringen? Möjlighet att 

bereda sängplatser finns och enklare måltider kan tillredas. I Rogslösa finns också 

en hembygdsgård och en bygdegård båda kommunägda men i viss utsträckning 

möjliga för uthyrning utöver den verksamhet som redan finns där. 
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Källstad församlingshem har intäkter från hyreslägenhet och används företrädesvis 

av sockenborna, vilka bär ett stort ansvar för sin kyrka och sitt församlingshem. 

Församlingshemmet är en plats som bidrar till gemenskapen främst mellan 

sockenborna. 

Väversunda församlingshem är ändamålsenligt och funktionellt. Det används på ett 
traditionellt sätt och är en tillgång, beläget i anslutning till kyrkan. 

Örberga sockengård ägs av en sockengårdsförening. Gården hyrs ut till bl.a. kyrkan 

och därmed möjliggörs kyrkliga aktiviteter så som gudstjänster vintertid, 

kyrkfrukostar, kyrkkaffe, minnesstunder o.s.v. Griftegårdens personal använder 

lokalen. Kyrkobesökarna har tillgång till toalett. 

 

 

 

 

11-12. Vi tror inte att det finns intresse lokalt att ta över någon fastighet, men det är en stor 

fråga som vi inte har underlag nog att besvara. 

I Herrestad och Källstad har ombyggnad redan skett i syfte att bli mera kostnadseffektiva. 

Lägenheter har iordningställts och hyrts ut. I Herrestad har bergvärme installerats. När Nässja 

församlingshem såldes, till marknadsmässig nivå, fanns ekonomiska möjligheter till detta. Vid 

framtida underhållsarbete av  byggnaderna förutsätter vi att offerter tas in från lokala 

entreprenörer i möjligaste mån. De presenterade kalkylerna är ännu så länge 

schablonbelopp. 

 Sammanfattning och framtidsutsikter 

Vi önskar behålla: Herrestadgården 

Källstad församlingshem 

Väversunda församlingshem 

samt möjligheten att använda även Örberga sockengård till kyrkliga 

aktiviteter. 

Vi tycker att ovannämnda byggnader bör marknadsföras. De kan användas på flera sätt och 

inbringa större intäkter än vad som är fallet nu. Skulle nya verksamheter kunna drivas i 

kyrkans regi? Fastigheterna lever i dagsläget ett alltför anonymt liv. Ett prospekt, över 

byggnaderna men också över Hembygdsgården och Bygdegården, skulle kunna 

uppmärksamma flera på, vilka lokaler som kan erbjudas inom Dals församling. Det skulle 

tydligt framgå att alla är av olika karaktär och därmed passar att nyttjas i skilda sammanhang. 

Vi ser nya användningsområden så som kursverksamhet, stickcaféer, bokcirklar, 

matlagningskurser, replokal för musiker osv. Kyrkan och dess byggnader skulle bli en naturlig 

del av samhället. 

Vårt budskap är att de hus som avyttras idag, aldrig kommer tillbaka till kyrkan! ! 
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Dals församlingsråd: Annsofie 

Axelsson 

Gerd Gustafsson Ulla 

Hintze Nilsson 

Berit Karlsson 

Elisabet Pettersson 

Ingrid Pettersson Ann-Britt 

Rosén 

Gunilla Sandberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Vadstena församling 

 Vadstena församlingsråd lämnar följande svar på frågorna. 
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FR 5 333 

Frågor angående användning av lokaler 
Församlingsrådet besvarade frågor angående användning av lokaler, i första hand 
församlingshemmet i Vadstena. 

Hur mycket lokalerna används framgår av bokningar. 

Församlingshemmet är inte särskilt tillgängligt för dem med särskilda behov. 

Det bedömdes att ca 150 personer besöker församlingshemmet under en vecka. 

Vikten av att församlingen har ett eget "hem" betonades. Det behövs mötesplatser för små och stora 
grupper. En hemmiljö är viktig. 
Den byggnad som skulle kunna avvaras ansågs vara pastorsexpeditionen. Förutsättningen är att det 

kan anordnas ersättningslokaler. 

Trossboden vid Klosterkyrkan kan vara av intresse att hyra. 

Ombyggnad av prostgården diskuterades. Kan det bli ett kyrkans hus? 

FR 5 334 

Erfarenheter från sommaren 

Betonades vikten av att samla olika intressenter till samråd i god tid inför kommande 

sommarsäsong. Trädgårdsserveringen kan få en annan utformning nästa sommar. 

FR 335 

Processionskors 

Meddelades att det nya processionskorset invigdes den 12/9. Gudrun B Hovnert fick i uppdrag att 

inköpa en extra fot till korset. 

FR 336 

Val av ny kyrkvärd 

Till ny kyrkvärd utsågs Patrik Hagman. 

FR S 337 

Ikonutställning 

Utställning med ikoner av Mats Hermansson kommer att visas under 6 veckor i Klosterkyrkan. 

Vernissage den 18/9. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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5 Vad behöver vi göra?  

Under arbetets gång har fyra tydliga spår utkristalliserats:  

• Kyrkorna är självklara  

• Församlingshemmen ska utvecklas  

• Samverkan med andra fastighetsägare 

• Det är viktigt med närvaro där ”folk finns”  

 

Utifrån dessa spår har fastighets och kyrkogårdsutskottet arbetat vidare med dessa frågeställningar:  

• Hur kan vi utveckla våra församlingshem på ett ändamålsenligt och ekonomiskt sätt?  

• Kan vi samverka med Våga gård och hyra in oss i deras lokaler i Rogslösa? 

• Vad blir konsekvenserna för vårt övriga fastighetsbestånd och verksamheten om vi etablerar 

oss ”där folk finns”?  

• Kan lokala fonder stå för underhåll och drift av församlingshem? 

• Kan begravningsverksamheten hyra lokaler av församlingen till kyrkogårdsarbetarna? 

 

 Resultatet av diskussionerna i sammanfattning:  

Hur kan vi utveckla våra församlingshem på ett ändamålsenligt och ekonomiskt sätt?  

• Vi kan öka nyttjandegraden på våra församlingshem genom ökad uthyrning, men det kräver i 

flera fall att lokalerna byggs om/byggs ut.  

• Marknadsmässiga hyror är viktigt  

• Hitta lokala samarbetspartners att samverka med för att öka nyttjandegraden  

• Viktigt att lokalerna är ändamålsenliga och miljöanpassade med solceller och laddstolpar.  

• Församlingshemmen ska vara ”levande hus” – vi måste visa att de finns och det ska vara 

enkelt att boka.  

 

Vad blir konsekvenserna för vårt övriga fastighetsbestånd och verksamheten om vi etablerar oss ”där 

folk finns”?  

• Det lokaler som inte längre finns ”mitt i byn” när vi etablerar oss på annat håll hyrs ut eller 

används för annan verksamhet.  
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 Åtgärdsplan  
Åtgärdsplanen har tagit utgångspunkt i tidigare kapitel i Lokalförsörjningsplanen och det som 

kommit fram vid workshops och diskussioner i kyrkorådet.  

De lokaler som omfattas av planen är de där kyrkorådet ser att det finns en möjlighet att göra 

åtgärder som både leder till en högre nyttjandegrad och en god ekonomi. De lokaler som inte 

omfattas av åtgärdsplanen fyller en stor funktion i såväl församlings- som  

begravningsverksamheten. Vi ska se till ha en god driftsekonomi i även dessa lokaler och arbeta 

aktivt med vård- och underhållsplaner.  

  

Gemensamma åtgärder som inte är beroende av en specifik lokal  

Område  Åtgärd  Slutdatum  

Uthyrning, prissättning  
Vad är en rimlig prisnivå vid uthyrning av 

våra lokaler som de ser ut just nu?  
  

Uthyrning, process  

Hur kan vi lyfta fram våra församlingshem 
och visa att de finns?  
Kan vi göra processen att hyra enklare? 

Kan vi ha en husmor/husfar som hanterar 

bokningar och finns på plats i lokalen?  
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Vadstena församling  

Lokal  Åtgärd  Slutdatum  

Tross boden 

Utred frågan om nytt kök, anpassning för 

Casa, fik,  2021-12-01 

Församlingshemmet i 

Vadstena  

Utred frågan om kallställning vintertid, 

uthyrning sommartid som gruppboende, 

evenemang, kalas mm. På sikt behöver ett 

långsiktigt strategiskt beslut fattas om 

användandet. 

2022-12-31  

Biskopshuset 

Utred frågan om möjliga 

inkomstbringande aktiviteter, guidning, 

café, event, fester 
2022-12-31 

Prostgården 

Utred frågan om ekonomioptimering på 

intäktssidan. Bostäder, diakonicentrum, 

församlingshem, Kontor etc. 
2022-12-31 

Röda gårdshuset 

Utred frågan om det kan användas som 

bostad. 2022-12-31 

Pastorsexpeditionen 

Vadstena 

Utred frågan om om och tillbyggnad till 

kommersiell fastighet, lägenheter, kontor. 2022-12-31 

Klosterkyrkan 

Projektering och tillståndsansökan 

avseende ‘invändig entré efter Per 

Rydbergs förslag. 
2022-06-01 

Hovs bygdegård 

Uthyrning till begravningsverksamheten 
Från och med 

budget 2022 
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Dals församling  

Lokal  Åtgärd  Slutdatum  

Herrestadgården  

Hur kan vi bygga om/bygga ut  

församlingshemmet för att kunna hyra ut 

en större andel av ytan? Marknadsföring 

och aktiviteter, korttidsboende mm. 

Uthyrning till begravningsverksamheten. 

2022-06-30  

Församlingshem/pastorsexp 

Rogslösa  

Utred behov och möjligheter i lokalerna. 

Korttidsboende sommartid, kallställ 

vintertid, lämna helt? Hyra in oss hos 

Våga gård. 

2022-06-30  

Källstad församlingshem 

Utred frågan om sommarboende i 

församlingshems delen. Uthyrning till 

begravningsverksamheten. 

2021-12-31 

Väversunda 

församlingshem  

Utred frågan om sommarboende, Lokal 

fond bekostar drift och underhåll. 

Uthyrning till begravningsverksamheten. 

2022-06-30  

Fattigstugan i Nässja 

Utred frågan om ytterligare förädling och 

uthyrning som korttidsboende. Uthyrning 

till begravningsverksamheten. 

2022-01-31 

Örberga sockengård 
Uthyrning till begravningsverksamheten. 

Från och med 

budget 2022 

  

 

  

    

Bilagor  

Barnkonsekvensanalys   

Kommunikationsplan  
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Bilaga 1 Barnkonsekvensanalys  

Lokaler med regelbunden barn-/ungdomsverksamhet  

Församlingshemmet i Vadstena   

Församlingshemmet i Rogslösa 

Varje vecka  

• Barnkör  

• Casa 

• Konfirmandverksamhet 

• Fritis 

 

 

Vad kan hända ur ett barnperspektiv om någon av dessa lokaler avyttras och inte ersätts 

med något annat.?  

• Risk för en ökad klimatpåverkan om barnen ska börja skjutsas eller skjutsas längre sträckor än i 

nuläget.  

• Vi-känslan minskar om kyrkan ”mitt i byn” försvinner och inte längre är en del av barnens vardag.  

• Barnen kanske inte alls kommer till vår verksamhet och vi får inte möjlighet att visa på kyrkans tro 

och liv och att bibelns berättelser har med dem att göra.  

• Ungdomsverksamheten baseras på Casa, försvann den så försvinner fundamentet för 

verksamheten. 
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Bilaga 2 Kommunikationsplan Bakgrund och syfte  

Vadstena pastorat arbetar med en lokalförsörjningsplan där syftet är att kartlägga samtliga lokaler i 

pastoratet. Lokalerna ska bedömas ur flera perspektiv, t ex funktion, skick, tillgänglighet, 

fyllnadsgrad.   

Lokalförsörjningsplanen ska vara ett beslutsunderlag för åtgärder som säkrar en effektiv och 

långsiktigt hållbar användning av pastoratets lokaler.  

Analys av nuläget   

Arbetet med planen startade våren 2019.. Fastighets och kyrkogårdsutskottet handlägger ärendet 

och informerar fortlöpande personal, församlingsråd, kyrkoråd och allmänhet. Processen är 

transparent och kan följas på pastoratets hemsida. Under 2021  analyserar respektive församlingsråd 

sina lokaler och föreslår åtgärder. Församlingsrådens underlag och förslag på lokalförsörjningsplan 

ska läggas fram för kyrkorådet i oktober2021. Planen ska fastställas av kyrkofullmäktige i november 

2021.  

Svenska kyrkan som organisation och därmed också Vadstena pastorat står inför ekonomiska 

utmaningar de kommande åren. Antalet medlemmar minskar. Färre medlemmar ger lägre intäkter 

som kan bli ännu lägre om arbetslösheten ökar på grund av pandemin. Ett ekonomiskt 

prioriteringsarbete kommer därför att göras i pastoratet inför budgetåret 2023.   

  

  

Målgrupper  

Internt  

• Medarbetare  

• Förtroendevalda (KF, KR och FR)  

• Ideella medarbetare   

• ”Aktiva” församlingsbor  

  

Externt  

• Församlingsbor  

• Ekumeniska samarbetspartners Vätternkyrkan, Vadstena kristna center, Mariadöttrar och 

Birgitta systrar)  

• Samarbetspartners som berörs av ev åtgärder (Pc. Folkhögskolan)  

• Allmänhet – utanför församlingsgränserna  

• Kontraktet  

• Stiftet  

• Media  
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Kommunikationsmål - interna  

Målgrupp  Tänka  Känna  Göra  

Medarbetare  

Jag förstår varför 

arbetet görs och 

varför ev åtgärder 

måste genomföras.  

Jag känner mig trygg 

och välinformerad 

under processens 

gång.  

Jag vet vilka frågor jag 

kan svara på och vad 

jag ska svara, vilka 

frågor jag ska skicka 

vidare och till vem.  

Förtroendevalda   

Jag förstår varför 

arbetet görs och 

varför ev åtgärder 

måste genomföras.  

Jag känner mig 

delaktig i processen.   

Jag vet vilka frågor jag 

ska svara på och vad 

jag ska svara, vilka 

frågor jag ska skicka 

vidare och till vem.  

Ideella medarbetare  

och aktiva 

församlingsbor  

Jag förstår varför 

arbetet görs och 

varför ev åtgärder 

måste genomföras.  

Jag känner mig 

välinformerad.  

Jag vet vem jag ska 

vända mig till om jag 

har frågor.  

  

Kommunikationsmål – externa  

Målgrupp  Mål  

Församlingsbor  Känna till ev åtgärder, bakgrunden och hur det påverkar lokalsamhället  

Ekumeniska 

samarbetspartners  
Känna till ev åtgärder, bakgrunden och hur det påverkar samarbetet  

Samarbetspartners som 

berörs av ev åtgärder  
Känna till ev åtgärder, bakgrunden och hur det påverkar samarbetet  

Allmänhet utanför 

församlingsgränserna  
Information om bakgrund till ev åtgärder och konsekvenser av dessa  

Kontraktet  Information om bakgrund till ev åtgärder och konsekvenser av dessa  

Stiftet  Information om bakgrund till ev åtgärder och konsekvenser av dessa  

Media  Information om bakgrund till ev åtgärder och konsekvenser av dessa  
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Hot, möjligheter, styrkor och svagheter  

Hot  

Om arbetet med lokalförsörjningsplanen mynnar ut i åtgärder som av olika anledningar inte 

accepteras fullt ut av t ex enstaka församlingsbor eller samarbetspartners ser vi flera hot.  

Det kan t ex uppstå konflikter som kan mynna ut i avhopp från frivilliga, avslutade 

samarbeten och i värsta fall utträden ur Svenska kyrkan. Här finns också en betydande risk 

för en mediasituation som måste hanteras.  

  

Möjligheter  

Lokalförsörjningsplanen tar avstamp i Församlingsinstruktionen och församlingarnas lokala 

mål. Arbetet görs lokalt i respektive församlingsråd och det skapar flera möjligheter för såväl 

den enskilda församlingen som för pastoratet.  

Genom det lokala arbetet uppstår delaktighet som också främjar förståelse för och 

acceptans av eventuella åtgärder. Arbetet kan också öppna upp för nya samarbetsformer 

och nya mötesplatser i församlingarna.  

En väl genomförd process kring våra lokaler kan stärka både vårt arbete att bygga levande 

församlingar och bilden av ett pastorat som präglas av rörelse och en strävan att bevara 

traditioner samtidigt som vi ser förnyelsens möjligheter.  

Styrkor  

Det lokala engagemanget i pastoratet är stort och det finns en vilja att utvecklas. Det – i 

kombination med ett bra informationsflöde och ett gott samarbete mellan såväl 

församlingsråd och kyrkoråd, som mellan styrning och ledning i pastoratet – är en styrka i 

arbetet med lokalförsörjningsplanen.    

Att arbetet med lokalförsörjningsplanen och den ekonomiska prioriteringsprocessen går 

hand-i-hand är också en styrka då det säkrar en långsiktighet och hållbarhet i beslut kring 

eventuella åtgärder.  

Svagheter  

Pastoratets organisation med sinsemellan olika församlingar med olika förutsättningar och 

stort lokalt mandat att forma sin verksamhet kan bli en svaghet enligt devisen ”en kedja är 

aldrig starkare än den svagaste länken”.  
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Budskap   

Budskapen kring eventuella åtgärder formuleras med utgångspunkt i pastoratets 

fokusområden – gudstjänst, kyrkan mitt i byn, ideellt medarbetarskap, andligt växande och  

kulturarvet. 

  

  

   

Aktiviteter och kanaler  
  

Intern kommunikation  

När  Målgrupp  Vad  Kanal  

löpande Medarbetare  
Genomgång av resultatet av 

arbetet i FR och KR  

 

medarbetarsamling med 

minnesanteckningar  

 löpande  förtroendevalda 
Fortsatt kommunikation är 

beroende av vilka beslut som tas.  
 KR, Fr och extra möten. 

  

  

Extern kommunikation  

  

När  Målgrupp  Vad  Kanal  

 löpande  allmänhet 
Extern kommunikation är 

beroende av vilka beslut som tas.  
 Hemsida, kyrkport 

        

        

  

  

  


