
KYRKANS TIDNING NR 1/2 2020

Processen med att hantera 
och tillvarata kyrkans många 
fastigheter, och att matcha 
dessa med församlingarnas 
behov, rullar på enligt plan. 
Häromveckan ägde en av de 
första utbildningarna kring 
lokalförsörjningsplanering, 
LFP, rum på Vårdnäs.

Stämningen är koncentrerad i 
Backgårdssalen. Denna dag är det 
premiär i hela Svenska kyrkan för 
en LFP-utbildning där försam-
lingarna får arbeta med sina egna 
siffror och underlag. Represen-
tanter för fyra församlingar och 
pastorat är på plats i grupper om 
fem–åtta personer vardera. 

Stiftsingenjör Emelie Malm-
borg börjar med att gå igenom 
hur en LFP skapas. Som utgångs-
punkt används verksamhetssta-
tistik, fastighetsuppgifter, för-
samlingsinstruktionen med sin 
omvärldsanalys ska in och ett 
kulturhistoriskt underlag. 

Därur måste församlingen göra 
en nulägesbeskrivning, en prog-
nos och en målbild, och sedan i 
sin tur en åtgärdsplan – ska loka-
lerna ökas eller minskas? Anpas-
sas? Kan verksamheten utveck-
las, eller måste några kostnads-
besparingar planeras?

DÄREFTER ÄR det dags för gruppöv-
ningar, varje församling för sig. 
Åkerbo församling ligger långt 
fram eftersom man redan gjort 
mycket av arbetet i samband med 
att man nyligen tog fram en ny 
församlingsinstruktion. Men det 
finns ändå mycket att tala om i 
gruppen, och när man talar kom-
mer nya insikter om vilka lokaler 
som är välanvända och fungerar 
bra och vilka som skulle behöva 
mer översyn.

Gruppövningar och föreläs-
ningar avlöser varandra. Daniel 
Wettervik ger de församlade en 
snabb grundkurs i statistik och 
går igenom de diagram som stif-
tet hjälpt varje församling att ta 
fram. Ska man dra goda slutsat-
ser ur ett material är det förstås 
viktigt att detta är korrekt, och 
det finns ett antal felkällor som 
kan ställa till det. Man kan till ex-
empel mäta fel, och man kan även 
mata in mätresultatet slarvigt el-
ler felaktigt.

Steve Nyström tar vid med ett 
pass om energieffektivitet. Han 
belyser frågan om hur mycket 

pengar som kan sparas om man 
sänker temperaturen i kyrkor un-
der vinterhalvåret. I vissa fall kan 
det röra sig om betydande belopp, 
i andra så små att det knappast är 
värt besväret. Det är frågor som 
måste avgöras från fall till fall, det 
avgörs bland annat av fuktnivå-
er samt hur många gånger under 
perioden kyrkan ska värmas upp.

TILL SLUT går Maria Bruto Ell-
har igenom hur arbetet med den 
nya planen ska kommuniceras, 
internt och externt. I det sista 
grupparbetet konstaterar man att 
det är många aktörer att kommu-
nicera med, och att det är viktigt 
att kommunicera både internt 
och externt även under arbetet 
med lokalförsörjningsplanen.  
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Gemensamt ansvar
●● Efter ett mångårigt utred-

ningsarbete fattade kyrkomö-
tet 2016 det beslut som fick 
namnet ”Gemensamt ansvar – 
fastigheter, kyrkor och utjäm-
ningssystem”, där syftet var 
att se till att det finns lokaler 
för alla behov men inte mer lo-
kaler än vad det finns behov av. 

●● Ett gemensamt register över 
Svenska kyrkans alla fastighe-
ter utvecklades under 2018 och 
i januari 2019 hade alla försam-
lingar och pastorat registrerat 
uppgifter för sina fastigheter.

●● Varje församling/pastorat 
ska upprätta en lokalförsörj-
ningsplan för att se vilka loka-
ler som behövs för verksam-
heten och vilka som kan säljas. 
Lokalförsörjningsplanerna ska 
vara klara i början av 2022. Det 
är detta som Vårdnäs-utbild-
ningen hjälper till med.

●● En gemensam hantering av 
övertaliga kyrkobyggnader ska 
införas. Kyrkobyggnader som 
inte regelbundet används ska 

kunna överlåtas till trossam-
fundet Svenska kyrkan. Det 
kan bli aktuellt först när alla 
församlingar och pastorat är 
klara med sina lokalförsörj-
ningsplaner 2022.

●● Det stöd inom fastighets-
området som Svenska kyrkans 
nationella nivå ger stift och 
församlingar ökar.

●● Ett nytt ekonomiskt utjäm-
ningssystem införs successivt 
2018–2021. 

LFP-processen
Processen med att ta fram lo-
kalförsörjningsplaner har redan 
börjat för vissa och ska inledas 
för alla övriga under 2020. Man 
kan se fem steg:

1 Information för kyrkorådet 
och andra. Stiftsgruppen 

kommer och informerar berät-
tar om lokalförsörjningsplane-
ring under hösten 2020 eller 
våren 2021.

2 Arbetsgrupp och process-
ledare tillsätts. Vi rekom-

menderar att arbetsgruppen 

består av både förtroende-
valda och anställda. Lämplig 
gruppstorlek är 4-8 personer. 
Processledaren leder arbetet.

3 Underlag för LFP. Under-
lag för LFP sammanställs 

tillsammans med fastighets-
ansvarige och andra medar-
betare.

4 Utbildningsdag för ar-
betsgruppen på Vårdnäs.

En heldag på Vårdnäs med 
arbetsgrupperna från några 
pastorat tillsammans (se tex-
ten ovan).

5  Fortsättning. Processen 
fortsätter med komplette-

ring av underlag, diskussioner, 
åtgärdsförslag och förankring 
innan man till slut ska landa i 
en LFP som godkänns av kyrko-
rådet och fastställs av kyrko-
fullmäktige.
 

●● Mer information hittar du på 
https://internwww.svenska-
kyrkan.se/linkopingsstift/ 
lokalforsorjningsplan
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Åkerbos kyrkoherde Ulf Hjert-
man och Vadstenas Magnus 
Svensson ute på tipspromenad 
efter lunchen. En av de klurigas-
te frågorna löd: ”Nämn tre källor 
till statistik och data – plus- 
poäng för fantasifullhet!”  


