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Kyrkofullmiiktiges ordliirande Anders Wallner h2ilsade alla
ledam6ter och ersdttarc vilkomna samt tackade kyrkoherde
Christofer Wilson lor dagens bibelord.

Sammantridets
6ppnande, faststiillande

av dagordning

Foreslagen och utsiind dagordning faststiilldcs.

$s0
Upprop av ledamriter och ersdttare ltirrettades.
I de frdnvarande ledamoterna
Anette Hellstr6m, Ylva L<ifstrand och Maximilian Bjdrstens stiille
intriidde Ann-Louise Richter, Hikan Gerdin samt Cecilia Landin.

Upprop av ndrvarande
ledamclter och ersdttare
Faststiillande av
rdstliingd

Ovriga frinvarande ledamoter ersattes ej
Ndrvarolistan godkiindes som r<istliingd.

$
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Aft jemte ordfiiranden justera mdtets protokoll utsAgs
Thomas H6gberg och
Ann-Louise Richter

Justering

Protokollet hills tillgangligt ftir j ustering lrin mindagen den 20
december 2021 klockan 14.00 pi Fdrsamlingsexpeditionen i
Uppenbarelsekyrkan.

$s2
F<irel6g

friga om sammantrddet utlysts i laga ordning.

Kallelse till sammantriidet har skett pi nedanstiende siitt:
Kung6relsen uppsatt pi f<irsamlingens anslagstavla den 2 december
2021, utsend till ledam6ter och ersettare samma dag samt
publicerad pi ftirsamlingens hemsida.

Kyrkofullmiiktigc fann att sammantradet hadc utlysls i laga ordning.
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I laga ordning utlyst
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F<irelig friga om faststiillande av Lokalftirsdq'ningsplan Svenska
kyrkan Hiigersten.

Lokalftirsorj

n

i

ngsplan

Kyrkoridet har fijreslagit Kyrkofullmiiktige att faststiilla den inlor
sammantrd.det utsiinda Lokalfiirs64'ningsplanen giillande Svenska
kyrkan Hiigersten.
Kyrkoherde Christoler Wilson foredrog niimnda lokalfiirs6{ningsplan inklusive en vid motet distribuerad uppdaterad version av
tabellen i avsnitt 4.4 sidan 1l i planen.
Diirefter vidtog frigestund.

Kyrkofullmiiktige bcslutade bifalla Kyrkoridets lorslag efter det att
den inltr sammantrddet utsiinda Lokalfors6rjningsplancn
uppdaterats, bilaga I , med den vid motet distribuerade uppdaterade
versionen av tabellen i avsnitt 4.4 sid I I .

$s4
Inga 6vriga frigor lorelig. Ordf<iranden overliimnade, via
ledamoten Gunnar Carlsson, en giva till Kykoridets avg6ende
ordforande Gunilla Sch6ldstrcim {iir hennes liirtj iinstful la insatser
for forsamlingen.

Ordliirande Anders Wallner uppmanade samtliga att le va fiir
varandra och tackade alla ndrvarande for deras deltagande och
forklarade m<itet avslutat.
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Kyrkoherdens forord
Arbetet med att uppratta en lokalfd$tiriningsplan f6r Hiigersteus

ftirsamling initierades vlren zozo och direktiv frin kyrkofullmekti8e utferdades i juni samnra 5r. Ftireliggande dokument iir ett
granssnitt mellan andra viktiga styrdokument som ,ltrsrrrrrlirgsirrslt nklionen, verksot rctsplan och btttlgel safit wlt.l- och underfidlls2lnrr. I fdrarbetet har vi funnit anledning att ta fram statistik
och underlagsom tidigare inte haft nlgot tydligt sammanhang.
Exempel pi dessa iir ftirteckningcn dverlokalernas tillgenglighet,
Andamilsenlighet och teknisk status, tiversikten iiver befolkningsutveckling nedbrutenpl distrikt, samt nyttiandegrad och
fyllnadsgrad i vira verksamhetslokaler. Vidare hararbetet med
lokalfbrstirjningsplanen gett oss anledning att samktira uppgifter
som ekonomisk prognos med prognos tiver fastighetskostnadernas

uweckling.

v{r tidigare upppunkter har nya insikter tillforts.
Den stora behlllningen av processen har emellertid varit att
strllkastarljuset har hamnat pi tivergripande frigor om den
kyrkliga verksamhetens framtid i relation tillv{ra fastigheter. Dl
tidsspannet fdrdetta dokument er tio er ar naturligtvis osakerheten stor ifraga om ekonomisk utveckling samt ofdrutsedda
renoveringsbehov. Men processen har iinde gett oss ett verdefullt
klargdrande av vilka principer som meste styra vAra beslut ifriga
om fastigheternasunderhillochutveckling,samt ftirutsettningarna
ftir eventuell aln ecklingoch nyetablering.
Dessa nya detaljerade fakta har ibland sterkt

fattnin& men

pA vissa

Oktober zozr
Christofer Wilson
Kyrkoherde
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lnledning lokalf6rsdrlningsplan
Denna lokalf6rsiirjningsplan omfattar Hegerstens forsamling
och avser perioden 2o2i-2o31.

t. Bakgrund
Enligt kyrkoordningen ska varie pastorat eller ftirsamling som inte ingeri €ttpastorat ha en lokalftirstiriningsplan. Lokalfdrsdrjningsplaner (LFP) bttr

Lokalfiirsiirjningsplan fiir Hegerstens
f6rsamlin g: tokalfdrs0riningsplanen fiir Hagerstens forsamlilg erupprettad i enlighet med ovan

yara infdrd i alla forsamlingar ellerpastorat senast
r.januari zozz. Lokalfiirsdrjningsplanen omfattar

angiyoa direktiy. Uttiver obligatoriska uppgif ter
innehlller planen redogtirelser ftir de analyser

alla verksamheter och alla byggnader, anllggningar
och markobfekt som ftirsamlingen hyr, rger eller

som ligger till grund for lokalf6rstirjningsplanens

at8ardsplan.
De analyser ochproSnoser som redogdrs fiir i
planen utger i all vesentlighet franunderlag fren
perioden zoog-zor9.

arrenderar. I lokalftirsiirjningsplanen ska even
kyrkobyggnadernas siirst?illning beaktas. Planen
ska relatera till Forsamlingsinstruktioncn (FIN) och
samordnas med ftirsamlingens iivriga lingsiktiga
verksamhetsplanering. Den utgir frln en om-

Planeringsarbetet har skett under ledning av kyrkoherde Christofer Wilson. Foratt ftirsdrja arbetet
med ratt kompetenser har en planeringsgrupp bildats bestlende av fastighets- och servicechef Brian
Wendlernan, distriktschcf i M?ilarhdjdens ftirsamling Magnus Fjelkman, kyrkoskrivare Marianne
Halvarsson, kommunikat0r Yvonne StrOmberg
samt delegaterna i kyrkoradets fastighetsutskott;
Lars Richter, Marianne Nord och Anders Wallner.

viirldsbeskrivning och avser en planeringsperiod
om minst ro ar.
Vidare ska lokalfdrsdriningsplanen faststiillas
av kyrkofullmaktige och kyrkoridet ska minst var
{jirde lrpriiva om det ska ske en fdrendring av
lokalfOrstirjningsplanen. Aven om inget forslag

till

:lndring utarbetas ska skalen fiir detta anmelas till
kyrkofirllm?iktige (Kyrkoordningen 3 kap zS och
47 kap rz$). Niirmare besttmmelser om LFP finns i
Svenska kyrkans Bestiintuelser
plnner(SvKB zor8:o8)
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z. M5l och planeringsfdrutsittningar
Mel enligt FIN och verksamhetsplan:

Hdgelstens ftirsamling vcrksamhetsplauering
utgar fren tvaeriga mil som i sin tur Ir ftirankrade
i f6rsamlingsinstruktionens pastorala program.
MAlen er strukturerade efter mllgrupper ftir fdrsamlingsarbetet. Att i detali redogtira fitr dessa mal
medges inte av omfinget fdr LFP, men fiiliande
huvudsakliga milsiit t ningar kan redovisas:

Hdgerstens ftirsanr ling ska vam en andlig vextplats

ftir nrdnniskor,

en social miitesplats i nersamhellet

och ett fonrm fiir engagemang f<ir mednlnniskan
och skapelsen. (Vision ur Fdrl,oulingsirstruktion fdr
Haige$tent lirso tlitry.)

6ka genomstrdmningen av medlemmar idppna
verksamheter, fasta grupper och gudstjlnster.

pl kdr- och rnusikverktillen av de
stdrre kontaktytorna med vira ftirsamlingsmedEn mengarigsatsoing

sanlhet hargiort dcnna verksamhet

Oka ftirsamlingens synlighet i sivlil det fysiska

lemmar.

rummet som det digitala rummet.

Barn- och ungdomsvertsamhet er viktiga
strategiska yerksamheter fdratt engagera den

Att i en tid oer lokala centrumblir allt sttirre och
alltmer kommersiella, framsti som ett forum fiir
lokala nitverk och lokalt en1;agemang.

.

Att

lAta de

uppyexande generationens engagemang
Svenska

ftir

kyrkan.

befintliga kyrkornas karaktir vara
ihurvi marknadsftir vlra

en formande faktor

kyrkor

Ekonomiska ftirutsettningar: Hiigerstens fttr-

framtagen av Stockholms stadsmuseum och antagen av kulturniimnden. Det inneber att kyrkan har
siirskilda virden "frAn historisk, kulturhistorisk,

samlinghar i skrivandes stund god ekonomi. Infdr

budgetir zozo beslutade kyrkofullmiktige om en

miliomassig eller konstniirlig synpunkt".
Det betyderatt Plan- och bygglagens 8 kapitel 13 S
iir tilllimplig. Denna paragrafanger att byggnader
med denna typav siirskilda v5rden inte fir fiirvanskas. Plan- ochbygglagens 8 kapitel q $ reglerar

htijning av medlemsavgiften. Den nya avgiften tog
hti.id

ftiratt klara

hgg

med kiinda fastighetsetgarder, utan underskott

av nuvarande verksamhetsupp-

Utforligare sifl"Ekonomisk
ror finns under punkt 6.r
flerirsplan".
i resultat for perioden zozo-zo3o.

even attunderhillet av denna typ av byggnaderska

Kyrkobyggnadernas sirstillning: fiirsamling-

anpassas se att de sarskilda v?irdena bevaras.

kyrkobyggnadel omfattas Uppenbarelsckyrkan,
Milarhii.jdens och Grdndals kyrka av Kultrirrnifolagen,Lag ry88:95o om kulturminnen. Kapitel4 i
Kulturmiljiilagen reglerar att kyrkobyggnader och
kyrkotomter invigda ftir Svenska kyrkans gudstianster fdre lr zooo "skall v{rdas och underhellas se att
deras kulturhistoriska virde inte minskas och deras
utseende och karaktiir inte fdrvanskas". Ftir Uppenbarelsekyrkan och Melarhdidens kyrka kravs even

Uppenbarelsekyrkan, Malarh6jden och Gr6ndals
kyrka dgs och f6rvaltas av Hegerstens fiilsamling.
Kvarterskyrkan pl ka)en iir inhyrd och rgs och fiirvaltas av Brf Kajen 5.

ens

M6l

ftir lokalf6rstirjnlngsplaneringen:

Svenska kyrkans best?immelser (SvKB) betonar att

lokalftirstirjningsplanen ska innehilla

en

redo-

giirelse fdr kyrko{ullmekti8es mll fdr lokalftirstirjningen. Kyrkofullmektige i Hagerstens fitrsamling
har antagit ftiljande mll ftir lokalftirstirjnings-

liinsstyrelsens tillstlnd till v:isentliga andringar.
I Stockholrns stads kulturhistoriska klassifrcer ing
ir Grdndals kyrka gr0nklassad. Klassificeringen er

planeringen:

5
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nrcns hclgd virdas och undelhills si att kultulhistoliska oclr andliga vhlden inte minskar

Higelstcn fc!r'sanrling skl kunna utf<ila sin
glundliiggande Lrppgift och rivriga rrppgiftel i
tillg:ingliga och indanrirlscnliga lokaler mcd cn
lAngsiktig h{llbar lesursanviindning.
Produkter och material ska ha

hOg

eller fcirvanskas.
Den totala erskostnaden fdr fo$amlingsyerksamheters fastigheter bitr i genomsnitt mot-

miljO-

prestanda, ling teknisk Iivsliingd med l6ga

svara hiigst zo plocent av Idl.samlingens totala

drifts- och underhillskostnader.

kostnader.

Niir

Atglrder

nya

omrtden i Hegersten exploatelas f6r

bosteder ska fd$anlingcn utreda om en etablering ihylda eller delade lokaler iir angeliigen.

ninpien i

ska vidtas for att fA net

vila

elfdrbruk-

fastigheter. Val av elleveranttir'

oclr uppvitmningsalternativ ska styras av

nriliiihhnsyn.
Vcrksamhetslokaler dIr barn vistas ska vam
utforrnade med barns behov icentrum.

F6rsamlingen ska tillse att kyrkobyggnaderna,
den historia de representerar samt kyrkorun)-

3. Omvdrldsbeskrivning
Befolkningstiknln gen:

Hegerstens ftjrsamlings

lokaltm6k. Ftir att m6ta denna samhallsfitrandring
inrattades en ny klrka i Marievik (Liljeholmskajen).
Nya lokaler i nvigde s zo'r7 och Kvartcrsky kan pd
taiex har etablerats som ett lokalt centrum.

geografiska omrlde motsvarar ett av Stockholms
mest expansiva omreden. Sedan utgingen av zoog
harbefolkniogen tikat med 3o %, frin drygt 60 ooo
invlnare till niirmare 8o ooo invinare zozo. Drar
man ut linierna till zozg foryantas 6kningen bli

Huvudkyrkan for Gr0ndal-Liljeholmens distrikt

[y*o som ligger i det glesare
befolkade Grtindalsomridet. Detta omride fiirar emellertid Grd,rdols

befolkning pl6ver 9o ooo
personer. Okningen ar till stor delett resultat ay

nirmare

50 %, m€d en

vintas emellertid ftiryandlas totalt niir omredet
Ltivholmen bebyggs och r ooo-tals nya invinare
flyttar in. l,tivhohnen liBger dock ett parstationer
bort frln Grtjndals kyrka, och raknas till Lilieholmens stadsdel, och frigan iir hur kiind kyrkan
kommer att bli i detta nya omride.
FOrsamlinBens stiirsta kyrka, Up p e nborel sebykan,
ligger inte vid nigotetablerat "strak" fitr handel/
kommunikation. Dock, givet fOrsamlingens tathet,
sl er kyrkan belagen i skerningspunkten ftir tre
stora bostadsomreden (Aspudden, Midsommarkransen och Hdgerstensisen) och tillglnglig via

att en helt nystadsdel har etablerats pa omredena
kring Lifeholmskajen, men Svenandra omrlden
har fiirtetats.
En ung och rtirlig befolkning: Ynerligare en
demografi sk fOrandring iir 8€nerationsvtrxlingen.
Hegersten har idag en av landets yngsta befolkningar. Sannolikt er detta en speglingav bostadsbestAndet. Ligenheterna i Hiigerstendomineras,
med undantagav MIlarhdjden, av mindre lagenheter som prismessighet liggerliigre In den nirbeligna innerstaden. Det iir ett utbud som lemparsig
vel antingen ftir en ung bostadskopare som s6ker
sin ftirsta bostad (och i lingden aspirerar pA cn
innerstadsldgenhet), eller en ung familj som liimnat
innerstaden fdr att fe mer plats. Bida dessa grupper
?ir vad manskulle kunna kalla "transit-grupper'.
De etablerar sig inte fdr lengtid i Hegersten. FOr

lokaltraik.
Ftirsamlingens eldsta ky rka, Miilo rhiij d en s kyba,

iir belegeD len8st vesterut i fdrsamlingen och har
dess w{ minstbefolkade stadsdelarsom upptagningsomr{de.
Ett problem i detta distrikt iir att tillgengligheten
i st0rre grad bestiims avT-bana och busslinjer, ?in av
fysiskt avstend. Fdr en boende i Vistertorp ar t.ex.
Uppenbarelsekyrkan eller den i grannftlrsamlingen
bellgna Frulngens kyrka mer tillgiingliga an Malarhojdens kyrka.

Svenska kyrkans del er detta viktigt de m6jligheterna attbygga langa relationer till breda medlemslager iir begriinsad.

Nya omriden: Den demografiska f<irindringen
har ocksi piverkat hur kyrkorna ligger i ftirhlllande tillvarfolk bor. Lil.jeholmen har under zoro-talct
seglat upp som fiirsamlingens i siirklass folkrikaste
stadsdel. Man iir ockse knutpunkt fdr haodel och

Slutligen finns stadsdelen Hiigersten som iirdelad
mellan Uppenbarelsekylkaos och M!ilarhiijdens distrikt- Denna stadsdel har geografiskt sett langst till
nlgon av fdrsamlingens kyrkor. Vid T-banestation
Axelsbergbyggs ett nytt omrdde med 6oo nya
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