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I november 2016 beslutade Kyrkomötet i Svenska kyrkan att varje pastorat eller församling som inte 
ingår i ett pastorat ska ha en lokalförsörjningsplan. Lokalförsörjningsplaner bör vara införda i alla 
församlingar eller pastorat senast 2022. 

 

 

Denna lokalförsörjningsplan gäller Flen, Helgesta-Hyltinge församling. Lokalförsörjningsplanen 
fastställdes av kyrkofullmäktige den 2022-11-08 och omfattar perioden 2023–2033. De analyser 
och prognoser som redovisas i planen utgår i huvudsak från utfallet 2019-2021. Planen ska vara ett 
vägledande redskap som underlättar och stödjer genomförandet av församlingens vision, uppdrag och 
kallelse. 

Enligt kyrkoordningen ska varje pastorat eller församling som inte ingår i ett pastorat ha en 
lokalförsörjningsplan. Lokalförsörjningsplanen ska fastställas av kyrkofullmäktige, och kyrkorådet ska 
minst vart fjärde år pröva om den ska ändras (kyrkoordningen 3 kap. 2 § och 47 kap. 12 §). Mer 
information finns i Svenska kyrkans bestämmelser om lokalförsörjningsplaner (SvKB 2018:8). 

Lokalförsörjningsplanen för Flen, Helgesta-Hyltinge församling är upprättad i enlighet med 
kyrkoordningen och Svenska kyrkans bestämmelser. Enligt bestämmelserna ska 
lokalförsörjningsplanen innehålla redogörelser för: 
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a)     kyrkofullmäktiges mål för lokalförsörjningen 

b)     verksamhetens utveckling samt behov av mark, byggnader och anläggningar 

c)     bestånd av mark, byggnader och anläggningar 

d)     planerade åtgärder 

e)     konsekvensanalys 

f)      planeringsperioden ska vara minst tio år 

Lokalförsörjningsplanen är ett redskap som underlättar och stödjer genomförandet av 
församlingarnas vision, uppdrag och kallelse. 

De beslut som rör förändringar i fastighetsbeståndet eller lokalanvändningen ska i huvudsak ske i 
enlighet med lokalförsörjningsplanen och ska relatera till församlingsinstruktionen. Om kyrkorådet 
bedömer att en annan prioriteringsordning blir nödvändig ska frågan tas upp i kyrkorådet och beredas 
på sedvanligt sätt inför beslut.  

Lokalförsörjningsplanen har upprättats av församlingens processledare för lokalförsörjningsplaner i 
samverkan med en särskilt utsedd arbetsgrupp. Överväganden och prioriteringar har gjorts av 
kyrkoherden och av kyrkorådets valda medarbetare. Planen har skett i samverkan med kyrkorådet 
enligt de rutiner som gäller inför beslut i kyrkofullmäktige.  

Lokalförsörjningsplanen bör revideras årligen. 

  

Flen, Helgesta-Hyltinges arbetsgrupp 

Gunnar B. Olsson - Processledare 

Jael Ahlin – Kyrkoherde 

Anna Talvitie - Förvaltare 

Lars-Erik Lordh – Kyrkorådets vice ordförande 

Bernt Asp – Förtroendevald 

Christer Hjelmare – Kyrkofullmäktiges ordförande 
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Flen, Helgesta-Hyltinge församlings vision är att vara en mötesplats för alla församlingsbor, där den 
kristna tron blir tydliggjord. Församlingen hänvisar till Kyrkoordningens andra avdelning; ”att 
människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, 
Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas”. Genom vår vision vill vi vara en tydligt synlig och 
naturlig kyrka i samhället. 

Församlingen bildades 2010 och ingår i Oppunda och Villåttinge kontrakt i Strängnäs stift. 
Församlingen ligger i Flens kommun i Södermanlands län och är bildad från ursprungligen tre socknar 
med var sin kyrka. Församlingen är en av fyra församlingar i kommunen. Ungefär hälften av 
kommunens invånare bor inom församlingens gränser och församlingen har en folkmängd på 8 847 
invånare, varav 3 928 är tillhöriga (44,4%). Framtiden ligger i att vara relevanta och angelägna för att 
vinna människor till Kristus. Detta görs genom att fira gudstjänst, bedriva undervisning och leva i 
diakoni och mission i den miljö vi är satta att verka i. 

I Flen finns tjänste- och industriföretag liksom näringsverksamhet för tillverkning, bygg och jordbruk. 
Kommunen bärs upp av många småföretag kompletterat med några större där kommunen är den 
största arbetsgivaren. De flesta landsbygds- och skogsföretagen räknas som medelstora, men det 
finns även större. Det betyder att kommunen har många entreprenörer men samtidigt har kommunen 
också Sveriges högsta arbetslöshet, allra högst bland de yngre. Ett minskat antal industrier har över 
tid dränerat Flens kommun på arbetsplatser. 

Kommunen är känd för sin vackra slottsmiljö och under sommaren fördubblas nästan befolkningen i 
kommunen när fritidshusägarna anländer. Många arbetspendlar till närbelägna orter. Kommunens 
största grundskola ligger i Flens tätort och i församlingens område finns också ett flertal förskolor och 
friskolor. 

Inom församlingens gränser ligger också Migrationsverket. Här finns ett mottagningskontor och ett 
förvar som är ett låst boende. Under 2021 var befolkningen i kommunen 16 316, där 1782 var nya 
svenskar från länder som Syrien, Etiopien, Irak, Somalia och Afghanistan. För muslimer finns Flens 
Moské, men även olika kristna traditioner är representerade i samhället. För kristna finns den unga 
församlingen Sion och Centrumkyrkan med bakgrund i baptism och pingstväckelse. Vidare finns det 

en koptisk församling.  
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I detta avsnitt redovisas de mål som finns för församlingens lokalförsörjning. Det övergripande målet 
för lokalförsörjningsplanering är att varje verksamhet ska kunna utföra sitt uppdrag i ändamålsenliga 
lokaler med en långsiktig hållbar resursplanering. Lokalförsörjningsplanen ska visa vilka åtgärder som 
behöver vidtas för att nå det övergripande målet, samt uppfylla församlingsinstruktionens 
övergripande målsättningar och kyrkofullmäktiges mål för lokalförsörjningen. 

  

Svenska kyrkan har en viktig uppgift att fylla – att ha verksamheter och att bygga ett rikt 
församlingsliv. Vi vill satsa på barn och ungdomar, ha ett stort volontärarbete och öppna verksamheter 
med både undervisande och diakonal inriktning. Församlingen behöver möta alla dem som på olika sätt 
behöver hjälp. Som kyrka har vi en viktig roll i att välkomna nyinflyttade församlingsbor i församlingen 
och även verka för integration på ett naturligt sätt. Framtida tuffa utmaningar för församlingar är 
kostnader för underhåll av vårt fastighetsinnehav kontra minskande intäkter. Att få ekonomin i balans 
för de kommande åren är av stor prioritet. 

Begravningsverksamheten behöver arbeta med att få förvaltningen i ordning och att tillse att skötsel 
av våra kyrkogårdar sker på ett bra sätt. 

 

”Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni 
och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap 
skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas”. 

Enligt Svenska kyrkans bestämmelser ska lokalförsörjningsplanen relatera till 
församlingsinstruktionen. Det betyder att lokalförsörjningsplanen ska bidra till att församlingen kan 
utföra sitt uppdrag och sin kallelse i lokaler som är ändamålsenliga med en långsiktigt hållbar 
resursanvändning. Inför upprättandet av lokalförsörjningsplanen har kyrkofullmäktige fastställt 
följande inriktningsmål: 

a)  Den grundläggande uppgiften för församlingarna ska kunna utföras i ändamålsenliga lokaler 
med en långsiktig hållbar resursanvändning. 

b)   Församlingens byggnader bör kunna värmas med förnybar energi. 
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c)   Produkter och material bör ha lång teknisk livslängd. 

d)   De fastigheter som inte längre behövs ska avyttras när så är möjligt. 

e)   Församlingen ska genom sin verksamhet och sina lokaler erbjuda en välkomnande plats för 
kyrkotillhöriga. 

f)    Lokalerna ska tillgodose verksamhetens behov och därigenom: 

• Främja ett växande och varierande gudstjänstliv 

• Fungera för kristen undervisning i olika former och för olika åldersgrupper 

• Vara lämpliga för församlingens diakoniverksamhet 

• Ses som en tillgång i missionsuppdraget 

• Fungera för övrig kyrklig verksamhet och begravningsverksamheten 

  

Förvaltningen och planeringen av församlingens mark, byggnader och anläggningar ska bedrivas med 
en långsiktigt hållbar resursanvändning: 

a)   Fastighetsförvaltningen ska utföras med utgångspunkten att beståndet ska underhållas för att 
upprätthålla en god teknisk status 

• Årliga anslag för planerat underhåll ska planeras utifrån en prioritetsordning för 
beståndet, prioritetsordningen ska antas av Kyrkorådet 

• Planeringen av underhåll ska sträcka sig över 10 år och dels se till att tillgodose 
underhållsbehov som finns i nuläget/sedan tidigare, dels tillgodose 
underhållsbehov som uppstår under perioden. I planeringen av underhåll ska 
eliminering av risker för personskador, negativa effekter på verksamheten, skador 
på grundsystem, installationer och ytskikt samt driftstopp prioriteras 

  

b)   Av församlingsverksamhetens intäkter skall högst 25 % gå till lokaler (exkl. kyrkobyggnader) under 
plan-periodens tre första år. Därefter skall högst 20 % gå till lokaler. 

c)   Församlingen ska i möjligaste mån förbruka förnybar energi märkt ”bra miljöval” eller motsvarande. 

d)   Lokalbehov bör i första hand tillgodoses i församlingens egna lokaler, om det inte är motiverat att 
vara någon annanstans sett till församlingsinstruktionens mål och intentioner eller ekonomiska 
fördelar. 

e)   För lokaler med kommersiell uthyrning ska församlingen ha en uthyrning med hyresavtal enligt 
branschstandard.  

f)  Vi ska uppnå ett tillfredsställande nyttjande av våra lokaler alternativt hitta nya 
användningsområden, hyra ut och/eller avyttra lokaler med lågt nyttjande. 
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Enligt Svenska kyrkans bestämmelser ska kyrkobyggnadernas särställning beaktas i 
lokalförsörjningsplaneringen. Kyrkobyggnaderna har en unik betydelse för församlingarnas möjlighet 
att utföra det grundläggande uppdraget. De är också viktiga identitetsbärare för såväl enskilda 
församlingar som för hela Svenska kyrkan. En viktig utgångspunkt för lokalförsörjningsplanen är att 
kyrkorna och det kyrkliga kulturarvet som helhet representerar ett av de mest värdefulla inslagen i 
kulturmiljön. De kyrkobyggnader som ägdes av Svenska kyrkan år 2000 är skyddade enligt 
kulturmiljölagen och särskild hänsyn tas till de kyrkobyggnader som tillkommit innan 1939. För 
skyddade kyrkobyggnader, begravningsplatser och kyrkotomter gäller att de ska vårdas och 
underhållas så att deras kulturhistoriska värden inte minskar och deras utseenden och karaktärer inte 
förvanskas. De får inte på något sätt väsentligt förändras utan tillstånd av länsstyrelsen. Likaså är 
kyrkogården ett öppet arkiv dit alla har tillträde och där det finns ett botaniskt, arkitektoniskt, religiöst 
och etnologiskt arv. 
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I detta avsnitt följer en redogörelse för beståndet av mark, byggnader och anläggningar samt en 
sammanfattning av de analyser som genomförts inför upprättandet av åtgärdsplanen. Bruksarean 
(BRA) är alla våningsplans area och begränsas av de omslutande byggnadsdelarnas insida. 

Namn Fastighetsbeteckni
ng 

Adress Bruksarea 
(kvm) 

Uppvärmning Markareal (kvm) 

Flens församlingshem Dexeln 6 Orrestagatan 8 642 35 
Flen 

1029 Fjärrvärme 3 649 

Garage vid församlingshem         49 Ingen uppvärmning   

Flens Kyrka Kyrkbol 1:2 Flens kyrka 642 35 Flen    255 Värmepump 
Bergvärme 

174 893 (därav landareal 
114 193 och vattenareal 
60 700) 

Kyrkstugan vid kyrkan       110 Värmepump 
Bergvärme 

  

Bisättningskapellet Flen         44 Direktverkande el   

Kyrkbol garage (verkstad)        224 Direktverkande el   

Kyrkbol sopförråd 
(källsortering) 

         59 Ingen uppvärmning   

Kyrbol bensinbod (förråd)          33 Ingen uppvärmning   

Kyrkbol pumphus          72 Ingen uppvärmning   

Kyrkbol plåtbod (förråd)            40 Ingen uppvärmning   

Begravningsplats Flens Östra Kyrkbol 1:2         

Flens Prästgård Kyrkbol 1:5 Flens kyrka Prästgården 
642 34 Flen 

   288 Värmepump 
Bergvärme 

2 359 

Flens prästgård garage           20 Ingen Uppvärmning   

Flens gravkapell Stenhammar 9:5 Flens kyrka Nya 
kyrkogården 642 34 Flen 

186 Värmepump 
Bergvärme 

23 975 

Flens gamla gravkapell 
(administration) 

Stenhammar 9:5           91 Värmepump 
Bergvärme 

  

Begravningsplats Flens Södra  Stenhammar 9:5         

Helgesta Församlingshem Helgesta1:4 Helgesta kyrkby 
Församlingshemmet 649 
91 Sparreholm 

132 Direktverkande el 
Luftvärmepump 

1 272 

Förråd vid förs.hemmet     9 Ingen uppvärmning   

Helgesta kyrka Helgesta 4:1 Helgesta kyrka 649 91 
Sparreholm 

333 Direktverkande el 27 700 (del i 
vattenområde Båven) 

Klockstapel     0     

Förråd/garage     32     

Pumphus     11 Direktverkande el   

Begravningsplats Helgesta 4:1         

Helgesta Prästgård Helgesta 1:1 Helgesta kyrkby 
Prästgården 649 91 
Sparreholm 

346 Värmepump 
Bergvärme 

34 896 (del i 
vattenområde Båven) 
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Flygel/förråd     78 Ingen uppvärmning   

Flygel mot sjön/förråd     112 Ingen uppvärmning   

Båthus     10  Ved   

Magasin     36 Ingen uppv.   

Reningsverk     10 Direktverk. el   

Sparreholms församlingshem Kapellet 4 Trädgårdsgatan 18 649 30 
Sparreholm 

350  Bergvärme 702 

Hyltinge Kyrka Hyltinge kyrka 1:1 Hyltinge kyrka 649 91 
Sparreholm 

346  Bergvärme 15 139 

Församlingshemmet i Hyltinge 
(Klockargården) 

   Hyltinge Kyrka, 
Klockargården, 649 91 
Sparreholm 

315   
Bergvärme 

  

Garage/tvättstuga     29     

Pumphus     22     

Förråd     13     

Kapell     66  Ouppvärmt   

Garage     38     

Förråd           

Begravningsplats Sparreholms Slott 
3:2 

Hyltinge kyrka Nya 
kyrkogården 649 91 
Sparreholm 

    15 816 

Församlingens huvudsakliga intäkt är kyrkoavgiften, ca 95% av intäkterna (exkl. KAE) kommer därifrån 
vilket gör att pastoratet till stor del är beroende av hur kyrkoavgiften utvecklas. 
Begravningsverksamheten styrs av begravningsavgiften och är den del av församlingsverksamheten 
som över tid bekostas av statliga medel. 

Fastighetskostnader redovisade per fastighet och år: 
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Befolkningsminskningen fortsätter i Flens kommun. Under 2021 var befolkningen i kommunen 16 
316 st, varav 163 födda, 210 döda, fler utflyttade än inflyttade och 2021 hade Flens kommun 1782 
nysvenskar från länder som Syrien, Etiopien, Irak, Somalia och Afghanistan. Flen kommun har varit en 
stor mottagare av flyktingar och detta påverkar också medlemsstatistiken i församlingen.  

Befolkningsstatistik antal personer efter region, förändringar, period, kön och år 

  

Kyrkotillhörigheten är låg i Flen, Helgesta-Hyltinge församling, jämfört med andra. Antalet 
kyrkotillhöriga har under de senaste fyra åren minskat och trenden är att det är färre kyrkotillhöriga 
som flyttar in till församlingen än som flyttar därifrån. 
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För cirka tio år sedan var 8257 personer folkbokförda inom Flen, Helgesta-Hyltinge församling. 
Utvecklingen sedan dess representeras i nedanstående diagram av linjen för den totala folkmängden. 
Den senaste kyrkostatistiken visar att befolkningen sedan dess har ökat till 8386 invånare. Storleken 
på befolkningen påverkas av hur pass många barn som föds i församlingen, hur många personer som 
avlider samt hur många personer som flyttar till eller från Flen, Helgesta-Hyltinge församling. 
Framöver kommer ett avsnitt ägnas åt att beskriva förändringarna mellan åren mer ingående. 
Vanligtvis är födelse- och dödstal ganska stabila över tid och förändringar går långsamt som att vi 
exempelvis lever allt längre. Detta gör också att det är möjligt att prognostisera utvecklingen 
framöver. Hur människor väljer att flytta är däremot svårare att veta eftersom detta är beroende av 
hur arbetsmarknaden och tillgången till bostäder utvecklas. Om det finns större skillnader mellan två 
enstaka år i diagrammet kan det vara bra att fundera kring om det skett någon form av gränsändring 
av församlingen. Om det är fallet så ska skillnaden inte övertolkas. Vid slutet av föregående år var 
3933 av de 8386 invånarna i Flen, Helgesta-Hyltinge församling medlemmar i Svenska kyrkan vilket 
motsvarar 46,9 procent av befolkningen. Tio år tidigare var dessa till antalet 5116 vilket motsvarar 
62,0 procent. Liksom utvecklingen av befolkningen påverkas medlemsantalet av hur många 
medlemmar som flyttar till och från församlingen samt hur många medlemmar som avlider under ett 
år. Före 1996 föddes också barn in i Svenska kyrkan om någon av föräldrarna var medlem men sedan 
dess är dopet huvudvägen in i Svenska kyrkan. Detta gör att antalet barn som tillkommer som 
medlemmar både beror på hur många barn som föds inom församlingen men även hur stor andel av 
dessa som döps. I följande avsnitt kommer dessa förändringar beskrivas mer ingående. Det är alltid 
bra att följa folkmängds- och medlemsutvecklingen i absoluta samt relativa tal. Andelen medlemmar 
av befolkningen kan exempelvis minska samtidigt som medlemsantalet är relativt konstant som i vissa 
fall beror på att det finns en påfyllnad av nya medlemmar som flyttar in i församlingen. Detta gäller 
framför allt församlingar omkring storstäderna. Andelen medlemmar av befolkningen kan också öka 
samtidigt som antalet medlemmar minskar vilket beror på att befolkningen blir allt äldre och de yngre 
flyttar från församlingen. Eftersom de äldre i högre grad är medlemmar kan då andelen öka. Detta 
gäller främst en del församlingar i mer glest befolkade delar av landet.  
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I föregående avsnitt beskrevs befolkningsutvecklingen och här kommer denna beskrivas mer i detalj. 
Diagrammet nedan visar befolkningsutvecklingen år för år som en yta. Exempelvis minskade 
befolkningen med 4 individer år 2012. Under det senaste året minskade befolkningen med 89 
individer. Befolkningsutvecklingen kan i sin tur beskrivas med två netton vilket de två linjerna i 
diagrammet åskådliggör. Generationsväxlingen beräknas genom antalet födda barn minus antalet 
avlidna personer under året i församlingen. Exempelvis föddes det senaste året 95 barn i Flen, 
Helgesta-Hyltinge församling samtidigt som 114 personer avled. Detta gjorde att 
generationsväxlingen detta år påverkade befolkningen negativt med 19 färre individer det senaste 
året. I föregående avsnitt nämndes att förändringar i detta netto sker ganska långsamt och det är 
därför möjligt att göra rimliga antagande för framtiden förutsatt att det inte rör sig om mycket små 
värden. Finns det stora avvikelser från linjerna jämfört med ytan under enstaka år är detta tecken på 
att det skett en gränsändring i församlingen och bör inte övertolkas. 

Flyttnettot kan däremot variera i större grad mellan åren och är svårare att förutse. För större 
församlingar kan även denna utveckling vara relativt stabil. Jämförs generationsväxlingen med 
flyttnettot i Flen, Helgesta-Hyltinge församling är det flyttnettot som totalt sett påverkat 
befolkningsantalet mest under hela perioden. Under det senaste året flyttade 712 personer till 
församlingen samtidigt som 791 personer flyttade från församlingen vilket ger ett flyttnetto på -79 
personer. Nettot säger alltså inte något om hur många individer som flyttar under året utan bara om 
dessa gör att befolkningen ökar eller minskar. I församlingar med exempelvis många studenter kan 
nettot vara relativt konstant men under varje år finns en stor omsättning bland befolkningen genom 
att studenter som är färdiga med sin utbildning flyttar ut och andra flyttar in. 
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Befolkningsutvecklingen påverkar antalet medlemmar i församlingen på flera sätt. Liksom för 
befolkningen går det att skapa ett netto för generationsväxlingen men eftersom antalet barn som 
tillkommer som nya medlemmar är beroende av hur många av de födda som döps används antalet 
döpta barn (0-11 år) minus avlidna medlemmar i beräkningen. Det gör att nettot visserligen kan 
påverkas av hur många barn som föds, framför allt till kyrkotillhöriga, men dopfrekvensen blir också 
central. I en församling med många barn som föds och få gamla kan generationsväxlingen bland 
medlemmar vara positiv trots att dopfrekvensen är låg. På samma sätt så kan dopfrekvensen mycket 
väl vara hög och samtidigt ha en negativ generationsväxling på grund av att antalet barn som föds är 
så få i relation till hur många äldre medlemmar som avlider. Det är därför alltid bra att kombinera 
absoluta och relativa tal. Under det senaste året döptes 12 barn som bodde i församlingen samtidigt 
som 88 medlemmar avled. Detta ger en generationsväxling bland medlemmarna på -76 personer. 

Även personer som flyttar påverkar medlemsantalet men är då beroende av hur många av dessa som 
är medlemmar i Svenska kyrkan. Andelen medlemmar av folkmängden kan dock påverkas om många 
som inte är medlemmar flyttar in till församlingen (eftersom andelen då minskar) eller om många som 
inte är medlemmar flyttar från församlingen (vilket gör att andelen ökar). Samma sak gäller hur 
medlemmarna flyttar. I Flen, Helgesta-Hyltinge församling flyttade 233 medlemmar in i församlingen 
samtidigt som 297 medlemmar flyttade från församlingen vilket ger ett flyttnetto på -64. 
Medlemmarnas mobilitet har visat sig vara en utmaning för Svenska kyrkan och speciellt unga flyttare. 
I skriften Nyckeln till Svenska kyrkan 2013 finns en analys som visar att unga människor som flyttar 
från sin hemregion är mer utträdesbenägna än andra. Möjligen beror detta på att relationen och 
känslan av samhörighet till församlingen försvagas vid en flytt. 

Sedan 2000 har de aktiva utträdena varit den faktor som påverkat medlemsantalet mest sett till hela 
landet. Detta är dock inte säkert på alla ställen i landet där generationsväxling och flyttar kan påverka 
minst lika mycket. För att skapa ett netto som tar hänsyn till detta beräknas in/utträdesnettot genom 
antalet aktiva inträden (12 år eller äldre) minus antalet aktiva utträden (alla åldrar). De flesta aktiva 
inträden görs av ungdomar omkring konfirmandåldern som blir medlemmar i samband med dop under 
konfirmationen. Sedan 2012 har antalet aktiva inträden ökat i absoluta tal eftersom fler 15-åriga 
ungdomar inte är kyrkotillhöriga sedan dopet blev medlemsgrundande 1996. I Flen, Helgesta-Hyltinge 
församling skedde 7 aktiva inträden och 38 aktiva utträden under det senaste året. Det gör att 
in/utträdesnettot under detta år bidrog till att medlemmarna minskade med 31 personer. 

 

 

http://internwww.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=800881
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Hur många gudstjänster har firats i Flen, Helgesta-Hyltinge församling? I den stående axeln visas antal. 
Den mörkblå linjen visar antalet andra gudstjänster och den gröna linjen visar antalet 
huvudgudstjänster under de senaste tio åren. Den ljusblå linjen visar antalet kyrkliga handlingar, det 
vill säga gudstjänster vid dop, vigsel, begravning eller konfirmation.  
 

I Flen, Helgesta-Hyltinge församling firades 74 andra gudstjänster under början av perioden och 43 
det senaste året. Antalet huvudgudstjänster var 66 och 64 tio år senare, medan de kyrkliga 
handlingarna var 147 i början och 84 i slutet av perioden. 
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 Diagrammet nedan anger hur många besök som gjorts vid de olika gudstjänsttyperna under respektive 

år. Det är viktigt att poängtera att diagrammet inte visar antalet personer utan just antal besök. Vissa 

individer går fler gånger och andra färre, så i det antal besök som diagrammet anger finns allt ifrån en 

person som närvarade vid en vigsel till en trogen besökare som kommit nästan varje söndag.  

 

Vid en jämförelse mellan det första och senaste året i tidsserien framgår att besök vid andra 

gudstjänster minskat, besök vid huvudgudstjänster minskat och besök vid kyrkliga handlingar minskat. 

För att få en något säkrare bild över om det finns en långsiktig tendens kan man jämföra med åren 

däremellan. Sker det mycket stora skillnader mellan åren kan det vara ett tecken på specifika händelser 

som påverkat statistiken. Är det en någorlunda jämn utveckling kan man se det som en tendens. För 

Svenska kyrkan som helhet minskar till exempel besöken vid huvudgudstjänster stadigt. 
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Diagrammet nedan visar hur många procent av medlemmarna i församlingen som i genomsnitt 

har besökt huvudgudstjänster eller andra gudstjänster per vecka utifrån de senast rapporterade 

uppgifterna jämfört med tio år tidigare. 

Med huvudgudstjänster menas de gudstjänster som firats som söndagens eller kyrklig helgdags 

huvudgudstjänst, oavsett om det är högmässa eller temagudstjänst. ”Andra gudstjänster” är 

följaktligen de gudstjänster som inte är huvudgudstjänster, vare sig det är söndagsbön eller en 

temagudstjänst som inte har varit huvudgudstjänst under veckan. Som deltagare räknas alla 

närvarande personer: såväl besökare som medverkande anställda och frivilliga eller personer som 

bara deltar under en del av gudstjänsten.  

De heldragna linjernas sträckning horisontellt över diagrammet visar hur gudstjänstseden har 

utvecklats i Flen, Helgesta-Hyltinge församling under tjugohundratalets första decennium. I Flen, 

Helgesta-Hyltinge församling besökte 0,54 procent av medlemmarna i snitt huvudgudstjänsten 

under en genomsnittlig vecka 2021. Det är en minskning jämfört med 2012. Andra gudstjänster 

firades av 0,33 procent 2021, vilket är en minskning jämfört med tio år tidigare. 
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De kommande åren förväntas minskade intäkter på grund av sjunkande medlemsantal i kombination 
med ökade kostnader för fastigheternas energi- och underhållsbehov. Församlingen har flera 
fastigheter som kostar pengar, som antingen står tomma eller sällan används i verksamheten. Därför 
ska vi förvalta våra fastigheter väl, bedriva ett långsiktigt hållbarhetsarbete och minimera vårt 
klimatavtryck för kommande generationer. Uppvärmningskostnaderna är relativt höga, alternativet är 
att Helgesta kyrka som sällan används temperatursänks till en grundtemperatur helt eller delvis under 
året och församlingshemmet i Flen, samt kyrkan i Flen och Hyltinge används som församlingskyrka 
och nyttjas mer dessa perioder. 

Kyrkoavgiften bestäms av antalet tillhöriga och deras beskattningsbara inkomst men påverkas också 
av större samhällsfaktorer som sysselsättning, statlig beskattningspolitik, demografi, 
befolkningsutveckling i församlingen. Dessa faktorer är inget som församlingen kan påverka utan är 
beroende av hur samhällsutvecklingen och ekonomin i landet fungerar, både nationellt, regionalt och 
kommunalt. Det församlingen däremot kan påverka är att verksamheten som bedrivs skapar 
engagemang som in sin tur kan främja medlemsutvecklingen och därigenom storleken på 
kyrkoavgiftsintäkten. För att ha fler oberoende inkomstkällor så behöver övriga intäkter och intäkter 
från uthyrning öka markant. 

Den gemensamma begravningsavgiften täcker budgeterade kostnader för 
begravningsverksamheten. Verksamheten styrs i enlighet med Begravningslagen (1990:1144) samt 
övriga gällande lagar. Det innebär bland annat att huvudmannen är skyldig att tillhandahålla gravplats 
för alla folkbokförda inom församlingens gränser, oavsett trosinriktning. Personalstyrkan omfattar 
(2023) fyra heltidsanställda och fyra säsongsanställda, samt kyrkoherdens och förvaltarens 
verksamhetsansvar. 

Begravningsplatserna är fördelade på fem kyrkogårdar, Flens Östra och Södra, Helgesta och Hyltinge 
Övre och Nedre. Till detta tillkommer i Flen ett gravkapell och ett bisättningskapell och i Hyltinge ett 
gravkapell. I Flens grav- och bisättningskapell finns kylrum för kistor. Församlingen har inget 
krematorium, kremering regleras via avtal med Katrineholmsbygdens församling. De gravskick 
församlingen tillhandahåller är: kistgravplats, urngravplats, askgravplats, minneslund. Askgravplatser 
upplåts med begränsad gravrätt i 25 år. Under 2020 har en ny askgravplats med 72 gravstenar 
anlagts på Flens södra kyrkogård. Begravningsverksamheten har ett område på Flens Södra kyrkogård 
avsedd för muslimska gravsättningar. 

Så långt det är möjligt strävar begravningsverksamheten att bedriva ett miljövänligt arbete. 
Verksamheten har övergått till att leasa fordon vilket ger möjlighet att regelbundet förnya 
fordonsparken och på så vis inneha en fordonspark som uppfyller de senaste miljökraven. 
Verksamheten har en stor kompost för att återvinna och återanvända jord och växtlighet. I övrigt 
sopsorterar verksamheten. 

Utrymmesmässigt kommer det inte inom överskådlig framtid att finns brist på gravplatser i Helgesta 
och Hyltinge. Utifrån det antal gravar som återlämnas alt. gravrätten upphör i förhållande till nya 
upplåtelser finns utrymmet. I Helgesta finns åkermark mellan den tidigare klockargården och kyrkan 
som i framtiden kan användas till kyrkogård. I Hyltinge på övre kyrkogården finns gravplatser.  

Om och när det skulle uppstå brist på gravutrymme inom de befintliga kyrkogårdarna i Flen finns b.la 
en äng på östra kyrkogården som i delar är klassad som krigskyrkogård, som dock inte är använd, att 
anlägga en ny kyrkogård på. 
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Precis som dop och konfirmationer hänger begravningsfrekvensen nära samman med befolkningens 
åldersstruktur. Eftersom dödligheten stiger med stigande ålder kan man vänta sig fler begravningar 
om det finns många gamla. I detta sammanhang räknas de begravningar som sker enligt Svenska 
kyrkans ordning som kyrkliga. De tal som redovisas i diagrammet är de kyrkliga begravningarna i 
förhållande till alla boende i församlingen som har avlidit under respektive år.  
 
Längs den blå linjen i det lilla diagrammet nedan finns andelen kyrkliga begravningar i procent varje år 
mellan 2012 och 2021. 2012 begravdes 73,3 procent av de avlidna i församlingen enligt Svenska 
kyrkans ordning. Tio år senare var det 60,5. Det innebär alltså en förändring på 12,8 procentenheter 
i Flen, Helgesta-Hyltinge församling.  

Om det lilla diagrammet visade andelen kyrkliga begravningar i procent, så kan man i det stora 
diagrammet se det faktiska antalet personer. Hur många folkbokförda i församlingen som avled, och 
hur många som begravdes enligt kyrkans ordning. Den lodräta axeln anger antal och vågräta anger 
årtal. Den lila ytan visar alla avlidna inom församlingens gränser. Den blå linjen anger hur många av de 
avlidna som fick en kyrklig begravning. I Flen, Helgesta-Hyltinge församling avled 114 personer 2021. 
Av dem begravdes 69 enligt Svenska kyrkans ordning.  

Att andelen som får en kyrklig begravning minskar kan ha flera orsaker. När den kristna anknytningen 
minskar i samhället väljer fler en borgerlig begravning. Vissa församlingar kan ha lägre andel kyrkliga 
begravningar helt enkelt för att många som bor där har en annan religiös bakgrund. 

 

Arne Lundberg är begravningsombud för Flen, Helgesta-Hyltinge församling. 
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Personalkostnader är en av församlingens största utgifter. Pensionsavgångar och nyrekryteringar är 
den stora frågan för församlingens verksamhet. Under de kommande åren kommer fler gå i pension 
och nya tjänster kommer tillsättas. I dagsläget har församlingen fjorton anställda, samt fem 
säsongsanställda. 

 

Svenska kyrkan i Flen, Helgesta-Hyltinge vill arbeta i nära samverkan och samarbete med det 
omgivande samhället och följer på så sätt de förändringar som sker. Behovet av samtal och 
sammanhang är stort och möjligheten att erbjuda olika slag av gudstjänster och andra mötesplatser 
för alla åldrar är därför fortsatt viktig liksom kommunikationsarbetet så att det som görs blir känt. 
Församlingen vill satsa på barn och unga och arbetet gentemot äldre fördjupas och vidareutvecklas. I 
verksamhetsplanen finns för varje år särskilda satsningar utifrån församlingsinstruktionen. Detta för 
att bli mer synliga i samhället, ha ett brett diakonalt arbete för utsatta och nyanlända, samt för att ha 
öppna verksamheter i olika verksamhetsområden.  

 

Enligt församlingsinstruktionens beskrivning av församlingens grundläggande verksamhet behövs 
följande lokaler: 

Gudstjänst: 

Kyrkorna är alla från medeltiden och innehåller ett stort kulturarv. Församlingen firar gudstjänst varje 
sön- och helgdag i någon eller några av våra kyrkor. Församlingens samtliga kyrkor används 
regelbundet för gudstjänster; varje helg i Flens och Hyltinge kyrka samt 1-2 gånger/ månad i Helgesta 
kyrka. Församlingen erbjuder möjlighet till dop, vigsel och begravning i samtliga kyrkor. 

I församlingshemmen, främst Flen och Sparreholm firas också gudstjänster vid olika tillfällen. 
Församlingen kommer även i framtiden, liksom idag, att fortsätta använda sina lokaler till egen 
verksamhet, sammanträden och övriga träffar.  

Undervisning: 

Församlingen bedriver undervisning för konfirmander och olika barnverksamheter. Här finns utrymme 
för fler verksamheter för alla åldrar och grupper i samhället om resurser för personal tilldelas. Genom 
effektivt utnyttjande av församlingens lokaler kan ökad undervisning bedrivas även om 
fastighetsinnehavet minskas. 

Diakoni: 

Vi satsar på öppen diakonimottagning i Flens församlingshem och välkomnar alla dit. I Sparreholm och 
Flen har vi soppträffar, syföreningsmöten, stick-caféer och mötesplatser för asylsökande. Viktigt för 
den sociala gemenskapen är också kyrkkaffet som vi med hjälp av volontärer försöker anordna. 
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Mission: 

Församlingen ska: 

•  Samverka och stödja de volontära grupperna kring våra kyrkor. 
• Församlingen har en Internationell grupp 
• Möta alla församlingsbor som söker andlig fördjupning. 

  

Begravningsverksamheten: 

I församlingen finns fem kyrkogårdar utspridda runt de tre kyrkorna. Vaktmästarna har lokaler på 
samtliga ställen som kan användas som personalrum och förvaring av redskap. Flens prästgård 
kommer under 2023 övergå till begravning- och kyrkogårdsverksamheten.  

 

 

Flens prästgård 

Flens prästgård är svår att hyra ut (dyr), svår att sälja (ligger intill Flens kyrka) och kostar församlingen 
mycket pengar i månaden. Kyrkogårdsförvaltningen hyr gamla skolan vid södra kyrkogården, vilket 
ger utgifter som motsvarar det Flens prästgård kostar i månaden. Vi har egna byggnader, vilket vi bör 
använda på ett förnuftigare sätt. Under 2023 kommer därför Flens prästgård att övergå till 
begravnings - och kyrkogårdsförvaltningen. Detta innebär att vi kommer ha möjlighet att ha 
kyrkogårdsexpedition vid kyrkogården där människor också snabbt kan söka information. Flens 
prästgård behöver därför byggas om och detta är planerat för 2023.  

Flens kyrka 

Energimässig kan i dagsläget inte mer göras för att spara energi. Uppvärmningen är bergvärme och 
kostnaderna är som de är. Det man kan fundera på är om vi ska minska användandet av el, belysning, 
vid kyrkogården och kyrkan. KAE kommer sökas under 2023 för att kunna renovera Flens kyrka 
utvändigt de kommande åren. 
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Kyrkstugan i Flen 

Byggnaden används till begravningskaffe och kyrkkaffe, samt hyrs av kopterna vissa lördagar. 
Uppvärmningen är också bergvärme. Byggnaden tillhör det “kyrkliga området” och är som Flens 
prästgård en del av kyrkolandskapet, därför nästintill svårt att avyttra. 

Bisättningskapellet i Flen 

Uppvärmningen är direktverkande el. Efter samtal med kyrkogårdspersonal verkar både 
bisättningskapellet samt Flens gravkapell behövas för förvaring av kroppar. Det som är önskvärt är 
att undersöka hur många platser som används i församlingen och hur många förvaringsplatser som 
behövs. För att spara el skulle man kunna stänga kylen i bisättningskapellet och köpa in transportbil - 
för kunna köra mellan Flens gravkapell och våra kyrkor. Om vi väljer detta alternativ, skulle vi också 
kunna spara transportkostnader från och till Katrineholm. 

Flens gravkapell 

Byggnaden behövs för borgerliga samt kyrkliga begravningar. Här finns också kylförvaring, som också 
kommunen är med och bekostar. Uppvärmningen är bergvärme och värmepump. 

Flens gamla gravkapell 

Uppvärmning bergvärme och värmepump. Administrationen flyttar till Flens prästgård. Här finns 
offentliga toaletter samt möjlighet för förvaring samt fikarum till anställda. Går inte att sälja. 

Kyrkbol 

Garaget har direktverkande el, för övrigt ingen uppvärmning. Byggnaderna behövs tillsvidare för 
kyrkogårdsarbetarna. 

Flens församlingshem 

Här sitter en del av personalen. Uppvärmningen är fjärrvärme, samt solpaneler. Det är 
verksamhetsanpassade lokaler som behövs för att bedriva verksamheten. Övervåningen har två 
lägenheter varav den ena redan är uthyrd och ger en inkomst, och den andra ska hyras ut under 2023. 
Inkomsterna för lägenheterna kommer att täcka en del av församlingshemmets elförbrukning. Det går 
att göra ännu en lägenhet i källaren, vid behov, för att få in mer inkomster. Genom att dela nedre 
våningen kan fortsatt verksamhet bedrivas, samtidigt som man får ännu en lägenhet som genererar 
inkomster. 

Helgesta kyrka 

Kyrkan används till kyrkliga handlingar. Kyrkan uppvärms av direktverkande el. Vi har ett fast elavtal 
till januari 2025. Dessförinnan behöver vi se över hur vi ska värma upp kyrkan framöver. Ett förslag 
är solpaneler eller kanske luftvärmepump. Under kyrkan har kyrkogårdspersonal lokaler. En del av 
kostnaderna går därför på begravningsverksamheten. Bekymret är beräkning av framtida 
energikostnaderna och uppvärmning av lokalerna. Solpaneler (på tex Helgesta kyrka) löser inte 
problemet med uppvärmning under mörka och kalla årstiden. Här kanske man måste överväga andra 
åtgärder som tex att koncentrera verksamheten till färre lokaler. 

Helgesta församlingshem 

Helgesta församlingshem används inte mycket. I Sparreholmsområdet saknas det också en borgerlig 
begravningslokal, vilket församlingshemmet skulle kunna bli - dvs övergå i begravningsverksamheten.  
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Vid behov skulle församlingen kunna hyra församlingshemmet för kaffe och dylikt. Uppvärmningen är 
direktverkande el och luftvärmepump. 

Ett annat förslag är att sälja, eller hyra i icke-kyrkligt syfte. Om vi säljer får vi aldrig tillbaka byggnaden 
och vet inte vem som köper så nära kyrkan. Om vi hyr ut, behöver vi alltid se till att saker fungerar 
och att vi sköter fastigheten till hyrestagaren, vilket kommer generera kostnader. 

Prästgården Helgesta 

Bör hyras ut, antingen som prästbostad eller annan hyrestagare. Byggnaden kan säljas om 
församlingen får ekonomiska problem i framtiden, då läget är bra och är marknadsmässigt starkt. 
Huset är nyrenoverat. Uppvärmningen är bergvärme och vedeldad kamin. 

Flyglarna till Helgesta prästgård 

Flyglarna är K-märkta och behöver renoveras. 

Bulhuset Helgesta 

Byggnaden bör avyttras under 2023. 

Pumphuset 

Pumphuset drivs med direktverkande el. Här tas vatten till sex hushåll vid kyrkan. Tre av fastigheterna 
är kyrkans. Tre bör betala sin del av vattnet. Här behöver vi se över om alla betalar. Vi kan behålla det 
som det är, eller avsluta pumphuset och gräva egen brunn till kyrkan, prästgården samt 
församlingshemmet. 

Sparreholms församlingshem 

Byggnaden används som lokaler för barn och tisdagsträffar. Även biblioteket lånar lokalen ibland. Det 
är ett centrum för sparreholmarna. Uppvärmningen är bergvärme. 

Ovanvåningen har en lägenhet, som kan hyras ut som kontor eller bostad. Om den ska hyras ut som 
bostad behöver duschen och ytskikten renoveras. Lokalen går att avyttra vid ekonomiska problem. Vi 
har fler lokaler vid kyrkan i Hyltinge som går att använda om behov uppstår.  

Klockargården Hyltinge 

Halva huset hyrs ut till privatperson. Halva huset används till församlingens verksamheter. Här finns 
också offentlig toalett. Ovanvåningen (det finns en liten etta) går att renovera för sommaruthyrning 
- för att få in pengar till församlingen. Uppvärmning är bergvärme. 

Hyltinge kyrka 

Hyltinge kyrka är i bra skick. Uppvärmning är bergvärme.  
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• Renovering Flens prästgård: Ommålning, byte till energisnåla fönster och invändig 
uppfräschning. 

• Flens kyrka: Söka KAE för utvändig renovering. 
• Helgesta klockstapel: Renovering, KAE beviljat. 
• Ommålning av Kyrkbol, Kyrkstugan samt andra byggnader som ska rödmålas. 
• Måla sockeln på Helgesta kyrka och se över värmesystemet. 
• Dränera flyglarna vid Helgesta prästgård. K-märkta. 

• Förbättra kyrkogårdarna. 

 

Löpande åtgärder 

• För att slippa stora utgifter finns det ett behov av att årligen ha en genomgång av fönster på 
alla fastigheter som kan behöva underhållning-målas.  

• Församlingshemmet i Flen behöver renoveras i inom en tidsperiod av tio år. 

• Solpaneler till Helgesta behöver diskuteras. 
 

• Flyglarna i Helgesta (K-märkta) behöver beaktas och renoveras inom en tidsperiod av fem år. 

• Klockstapeln i Helgesta kommer renoveras under 2023. 

• Helgesta kyrka behöver kalkmålas inom tio år. 

• Renovering av klockargårdens övre lägenhet kan vara ett alternativ för att få inkomster till 
församlingen - kök finns från Helgesta prästgård. 

• Begravningsplatserna behöver behållas i vårdat skick. 

 

Konsekvensanalys 

Behåller församlingen samtliga fastigheter kommer ekonomin att bli allt mer ansträngd och 
församlingens grundläggande uppgift kommer inte att utvecklas utöver dagens verksamhet. Därför 
bör fastigheterna generera inkomster, vilket de flesta kan. Att sälja av fastigheter kan vara oklokt då 
framtiden är så oviss och en såld fastighet kan sällan återköpas. Församlingens utmaning kan ligga i 
att behålla fastigheter, hyra ut och förvalta. Om det med tiden skulle uppstå brist på pengar, kan 
församlingen tänka om. 

 

Enligt Svenska kyrkan har barn en särställning i församling och i församlingsliv. Varje församling ska 
verka för barns bästa och göra barnkonsekvensanalyser inför beslut som faller inom särskilda 
bestämmelser. Syftet med barnkonsekvensanalysen är att utreda vilka konsekvenser 
lokalförsörjningsplanen får för barn i församlingen, nu och i framtiden. 

Åtgärderna enligt lokalförsörjningsplanen påverkar inte de nuvarande verksamheter som församlingen 
bedriver och som riktar sig till barn. De fastigheter vi förvaltar idag, kommer vara tillräckliga för den 
barnverksamhet som församlingen bedriver.  

 


