
Göteborgs stifts Fastighetsdag 2019

Från takstolar till fuktproblem, egenkontroll och 

klimatsmart belysning.

Fastigheter och kulturarv
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Program

09:00 Inledning med morgonbön, presentation 

09:30 Aktuella frågor, kansliets personal
10:30   Kort paus 
10:45 Nyttan och nödvändigheten med egenkontroller

Yttre: Kristin Balksten, civilingenjör,

Inre: Jan Spånslätt, fastighetsingenjör och Linda Denlert, 
konservator

12:00 Lunch
13:00 Klimatsmart belysning, Julia Engberg Hoflund, ljusdesigner

14:00 Fika och tid för samtal

14:30 Projektredovisningar:

Medeltida taklag, Robin Gullbrandsson, byggnadsantikvarie

Stöldsäkring av medeltida föremål, Elin Lif, byggnadsantikvarie

Klimatets betydelse för kyrkorgeln, Jan Spånslätt, fastighetsingenjör

15:45 Behov och tjänster – hur vi gemensamt jobbar vidare

16:15 Slut



KAE – nytt 

ansökningsförfarande

Att ansöka om kyrkoantikvarisk ersättning

• https://internwww.svenskakyrkan.se/default.

aspx?id=1449424

• https://internwww.svenskakyrkan.se/gotebor

gsstift/kyrkoantikvarisk-ersattning-kae
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SACER – ny avtalstjänst – digital 

inventarieförteckning

• Kulturhistoriskt urval

• Dokumentation och registrering 

• Uppfyller riksantikvarieämbetets föreskrifter

• Kan finansieras med Kyrkoantikvarisk ersättning

Mer information finns på Göteborgsstifts internwebb

Välkomna med frågor och beställning till 

Linda Denlert  linda.denlert@svenskakyrkan.se

4

mailto:linda.denlert@svenskakyrkan.se


Om klimatstrategi för 

Göteborgs stift

1. Göteborgs stift ska verka för att uppnå klimatneutralitet 

senast år 2045, det vill säga inte lämna något nettobidrag 

till den globala uppvärmningen. Vi tar fasta på så snabba 

utsläppsmål som möjligt. Detta i linje med Sveriges 

klimatpolitiska ramverk och Svenska kyrkans intentioner. 

2. Göteborgs Stift ska, som regional enhet, senast 2025 ha 

minskat sina klimatpåverkande utsläpp från det samlade 

byggnadsbeståndet med 30 % räknat från 2018 och i övrigt 

uppfyllt målen för de utvalda fokusområdena.

3. Sex utvalda aspekter särskilt angelägna att arbeta med: 

1. Fastighet och energi, 2. Transporter, fordon och maskiner, 3. Skog 

till hav, 4. Konsumtion, 5. Pastoral verksamhet, 6. Miljöledning

4. Mer om detta 3 mars 2020 
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Utdrag ur Svenska kyrkans färdplan 

för klimatet
Effektmål 2030

• Svenska kyrkan ska vara klimatneutralt senast år 2030, det 

vill säga inte lämna något nettobidrag till den globala 

uppvärmningen. Målet ska nås genom utsläppsminskningar 

inom Svenska kyrkans egen verksamhet samt andra insatser 

för omställning nationellt och globalt.

• Vi kommer i ökad utsträckning att verka för den 

värderingsförändring som vi som mänsklighet behöver 

åstadkomma och lyfta andliga och existentiella aspekter av 

klimatkrisen.

• Svenska kyrkan kommer också, bland annat genom Act

Svenska kyrkan, att stärka stödet till de människor som 

drabbas mest av klimatförändringarnas effekter trots att de 

bidragit till dem allra minst. 
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Läget inom Gbg stift för införande 

av  lokalförsörjningsplanering

Utdrag ur Introduktionsmaterial LFP 

Stiftets fastighetsdag 2019-10-24/JS
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Bestånd av mark, byggnader 

och anläggningar

Exempel på uppgifter som behöver tas fram

• Ändamålsenlighet

• Nyttjande

• Tillgänglighet

• Teknisk status

• Kulturvärden

• Kapacitet

• Kostnader

• Energianvändning
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Stöd i lokalförsörjningsarbetet 

Stöd från nationell nivå till stiften 

• Handledning i lokalförsörjningsplanering, kommer 

november 2019

• Utbildningar i lokalförsörjningsplanering för 

stiften, startar december 2019

• Arenor för kompetensutveckling och 

erfarenhetsutbyte, startar 2020
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Stöd i lokalförsörjningsarbetet inom Gbg stift

 Information på intranätet            
https://internwww.svenskakyrkan.se/goteborgsstift

 Stöd från personal på stiftskansliet

Cecilia Nyholm, projektledare/kontakt   cecilia.nyholm@svenskakyrkan.se

Siv Olsson siv.n.olsson@svenskakyrkan.se

Hans Almer extra resurs

Jan Spånslätt jan.spanslatt@svenskakyrkan.se

 Utbildningar 
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Pågående och planerade aktiviteter i stiftet

 Introduktionsutbildning på 5 olika platser i stiftet för 

pastorat/församlingar.

Göteborg (Carl Johan) 

Uddevalla (St: Mikaelsgården)

Falkenberg ( Kyrkans hus)

Skene (Skene församlingshem)

Göteborg (Stiftskansliet) 6 november 2019 kl 08:30-12:00
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Pågående och planerade aktiviteter i stiftet

 Praktisk utbildning i att upprätta LFP i pastorat/församlingar. 

• Preliminärt genomförs detta januari –april 2020 

• Genomförs av stiftets handledare 

• Inbjudan till samtliga enheter kommer 

 Handledning och stöd från stiftets handledare våren 2020 till

januari 2022

• Interna handledare på stiftskansliet 

• Externt processtöd (preliminärt i form av stiftet ramupphandlad 

konsulthjälp som kan avropas av enheterna)      
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Stöd i lokalförsörjningsarbetet 

Ladda ned från internwww.svenskakyrkan.se/lfp

• Introduktionsutbildning presentation

• Broschyren ”Planera för en effektiv 

lokalanvändning”

• Introduktionsfilm om lokalförsörjnings-

planering 
– med Lena Skoting kyrkoherde i Säffle som 

berättare

Ytterligare material finns på:

https://internwww.svenskakyrkan.se/lfp/lokalforsorjningsplaner

ing---inspiration-och-goda-exempel
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Nya regionala 

fastighetsnätverk, 
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Tack för att ni lyssnade!


