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Denna lokalförsörjningsplan omfattar pastoratets församlingsverksamhet, ej kyrkogårds- och 
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1. Inledning och bakgrund
Kyrkomötet beslutade 2016 om ett antal åtgärder för att hantera Svenska kyrkans stora fastighets-
bestånd. Bakgrunden är att prognoserna pekar på minskade intäkter från kyrkoavgiften, medan 
fastigheters drifts- och underhållskostnader ökar om beståndet är detsamma. Kyrkomötet beslutade att 
samtliga församlingar och pastorat ska ta fram en sk lokalförsörjningsplan, förkortad LFP. Den ska 
vara en beskrivning och handlingsplan för hur församlingen/pastoratet vill hantera sina lokaler i 
relation till den planerade verksamheten som beskrivs i församlingsinstruktionen och till de 
ekonomiska förutsättningarna.  

Norrköpings pastorat har under ca 20 månader utarbetat denna LFP. Den omfattar inte de fastigheter 
och lokaler som disponeras i sin helhet av begravningsverksamheten. Arbetet har skett i nära 
samarbete med stiftsorganisationen, som har försett pastoratet med underlag, siffror, statistik, 
bedömningar, verktyg mm. Lokalt har en projektorganisation arbetat med uppdraget under ledning av 
kyrkoherden och med kyrkorådets presidium som styrgrupp. 

 

Arbetet med LFP i Norrköpins pastorat påbörjades i början av 2021 och beslut fattades av 
kyrkofullmäktige i september 2022. 

Arbetsgrupp 
Kyrkoherde, församlingsherde, kanslichef 

Styrgrupp 
Kyrkorådets presidium 

Kyrkorådet 

Kyrkofullmäktige Fastställer

Bereder 

Församlingsråd x 4 

Styr 

Lämnar synpunkter, 
diskuterar 

Arbetar fram förslag, 
skriver
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Grunden i arbetet har varit den fakta om lokaler och fastigheter som pastoratet tagit fram och som 
sammanställts av stiftet, de värderingar och synpunkter som församlingsråden givit, ekonomiska
rapporter och prognoser samt pastoratets sakkunnigas kunskap och bedömningar. Till detta kommer de 
beskrivningar av pastoratet, dess omvärld och väg framåt som beskrivs i församlingsinstruktionen. De 
fyra församlingsråden har deltagit med synpunkter och yttranden vid ett flertal tillfällen. 
Kyrkofullmäktige och kyrkoråd har fått rapporter och återkoppling om projektets framdrift. 

2. Kyrkofullmäktiges mål med lokalförsörjningen
Kyrkofullmäktige beslutade den 28 april 2021 om mål för lokalförsörjningen. Målen formulerades i tre 
delar: övergripande målformulering, ekonomiskt mål samt hållbarhetsmål. De övergripande målen 
anger bl a att våra kyrkor har en särställning och att vi när det gäller samtliga lokaler ska sträva efter 
flexibilitet och följa utvecklingen i samhället. Ett viktigt mål blev det ekonomiskta, där det fastställdes 
att fastighetskostnader inkl avskrivningar inte ska överstiga 20% av kyrkoavgiften.  

2.1 Övergripande målformulering 
Alla pastoratets lokaler motiveras av deras funktion utifrån den grundläggande uppgiften, att hela 
pastoratet ska leva, församlingsinstruktionen och ekonomiska förutsättningar.  

Vi har två olika typer av lokaler: 
• Kyrkor, som förutom att vara funktionella, också är en del av vår identitet och kulturarvet
• Lokaler som är rent funktionella utifrån den grundläggande uppgiften

Kyrkor har en särställning och deras bevarande har en hög prioritet. 

Våra lokaler, kyrkor såväl som andra byggnader, ska: 
• Ha en hög nyttjandegrad utifrån geografiska förutsättningar
• Vara eller ställas om till att bli flexibla
• Följa utvecklingen i samhället och kommunen
• Möjliga för andra att utnyttja i samverkan eller för uthyrning, utifrån pastoratets regelverk
• Förvaltas väl och långsiktigt med stor hänsyn tagen till hållbarhet, tillgänglighet och barns

bästa.

För att fullfölja detta ska vi kunna: 
• Bevara
• Bygga om, anpassa och utveckla
• Hyra ut och hyra in, när det är ekonomiskt intressant
• Avyttra

2.2 Ekonomiskt mål 
Pastoratets fastighetskostnader inkl avskrivningar, ska högst vara 20 % av kyrkoavgiften netto, dvs 
efter utjämningsavgiften. 

2.3 Hållbarhetsmål 
Vi ska årligen sänka vårt energiutnyttjande samt producera el för eget bruk. 

3. Intäkter och fastighetskostnader i pastoratet
Pastoratet har en robust ekonomi med en stark balansräkning. Den årliga intäkten av kyrkoavgiften är 
ca 160 mkr och av dem går ca en femtedel till fastigheters drift och underhåll samt avskrivningar.

2021 2022 
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Medvetenheten om det stora fastighetsbeståndet är stort i pastoratet, och sedan mer än 10 år tillbaka 
har ett kontinuerligt arbete gjorts för att minska bruksarean och därmed drift- och underhållskostnader. 
Under 2017 avyttrades t ex fyra fastigheter efter en omfattande utredning, bl a i samarbete med 
stiftsorganisationen. En stor satsning på yttre renovering av våra kyrkor gjordes också under åren 
2012-2016. Kyrkorna renoverades utvändigt och ”säkrades” för att kunna stå emot yttre påverkan i 20 
år till och en stor del av kostnaderna kunde finansieras genom kyrkoantikvarisk ersättning.  

 

Genomförda åtgärder de senaste 10 åren 

2011  Försäljning av lägergården Kolmårdsgården 

2011  Kartläggning av alla byggnader/lokaler m a p storlek, driftkostnader, nyttjandegrad, 
  fyllnadsgrad mm 

2012-2016  Projekt Klimatskärmen, renovera/säkra tak och väggar på våra kyrkor 

2014-2016  Lokalutredning med målet att minska bruksarean med 20 % 

2016 Försäljning av Matteusgården 

2017  Försäljning av fastigheten Kantorn 2, Tingstadgården, Munkebodagården  
  och Simonstorps församlingshem 

 

En viktig anpassning av lokalbeståndet utifrån ett verksamhetsbehov påbörjade 2016 då pastoratet 
sålde Matteusgården, ett 2000 m2 stort församlingshem som inte var anpassat till dagens krav och 
verksamhet och som låg fel i relation till kyrkan (Matteus kyrka). Efter försäljningen påbörjades 
planering av hur nya verksamhetslokaler skulle kunna lösas, och ifjol, 2021 kunde en nybyggd 
tillbyggnad till kyrkan invigas, med moderna och anpassade lokaler för dagens och morgondagens 
verksamhet och behov.  

 
3.1 Intäkter 
Pastoratet har under flera år legat på en relativt stabil intäktsnivå på 155-160 mkr. Tillhörigheten låg 
2020 på ca 53% och har de senaste åren minskat med 1-1,5% per år. Trots detta har skatteeffekten 
gjort att intäkten från kyrkoavgiften inte följer den nedåtgående medlemstrenden. Intäkten från de 
finansiella tillgångarna varierar något beroende på hur mycket värdepapper som säljs av för att hantera 
likviditeten men är inte avgörande för att säkra intäktssidan. På intäktssidan redovisas också 
utjämningsavgiften, där pastoratet är en nettogivare, vilket gör att intäkterna minskas med pastoratets 
bidrag, ca 8 mkr. 
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Tabell: Intäkter, utfall och prognos, förskott samt slutavräkning 

3.2 Kostnadsfördelning 
Som för de flesta stora pastorat är Norrköpings avgjort största kostnadspost personalkostnader, följt av 
fastighetskostnader. Personalkostnader står för två tredjedelar (67%) av de totala kostnaderna, 
fastighetskostnader inkl avskrivningar står för en femtedel (19%). Karaktären på båda dessa 
kostnadsposter är att de ökar år från år, allt annat lika: personalkostnader ökar i takt med den årliga 
lönerevisionen, fastighetskostnaderna ökar med ökade priser på t ex el och värme samt med pastoratets 
ökande avskrivningskostnader som en följd av de genomförda investeringarna. 

Diagram: Kostnadsfördelning 2021 

Församlingarnas verksamhetskostnader utgör endast 9 % av de totala kostnaderna, vilket kan tyckas 
lite. Det ska dock understrykas att församlingarnas verksamhet genomförs av alla medarbetare, d v s 
personalkostnader, och övriga kostnader blir då t ex resor, förtäring, material, externa tjänster mm.  

Det talas ibland om att så mycket av kyrkans medel som möjligt ska läggas på den grundläggande 
uppgiften och att de administrativa kostnaderna och fastighetskostnaderna ska vara så låga som  
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möjligt. Vi ställer oss självklart bakom den grundtanken, den grundläggande uppgiften, att fira 
gudstjänst, bedriva utbildning samt utöva diakoni och mission, är vårt uppdrag som kyrka. Men för oss 
är det viktigt att andligt och världsligt hänger ihop. Verksamhet och administration/stöd/fastighet 
hänger ihop. De är olika delar av samma uppdrag. Hellre än att säga ”så lite stödverksamhet som 
möjligt” säger vi ”rätt stödverksamhet” för vår verksamhet.  
 
3.3 Avskrivningar 
I avskrivningskostnader räknas avskrivningar på både byggnader/fastigheter och inventarier. 
Investeringar och därmed avskrivningar i inventarier ligger på en relativt stabil nivå över tid. Vad 
gäller fastigheter däremot, har pastoratet gjort stora investeringar under ett antal år, framför allt i våra 
kyrkor, men även i arbetslokaler för personal. Detta har gjort att avskrivningarna på fastighetssidan, 
och därmed de totala avskrivningskostnaderna, har ökat.   
 
   Utfall   Beräknade 

  2017 2018 2019 2020  2021 2022 2023 
  

Byggnader 8,9 8,9 8,9 12,2  13,1 13,1 12,7 
  

Inventarier 1,9 1,9 1,6 1,9  1,6 1,2 0,9 
  

Summa 
avskrivn. 
kostnader 10,8 10,8 10,5 14,1   14,7 14,3 13,6 

  

                  
  

Tabell: Avskrivningskostnader 
 
3.4 Fastighetskostnader i andel av kyrkoavgiften 
Kyrkofullmäktiges ekonomiska mål beslutades vara att fastighetskostnader inkl avskrivningar inte ska 
överstiga 20 % av intäkter netto, dvs kyrkoavgiften minus utjämningsavgiften. När vi beräknar de 
totala fastighetskostnaderna räknas, förutom drift- och underhållskostnader, även 
avskrivningskostnader, varför också de totala fastighetskostnaderna ökat. Kostnadsposten ”rensas” 
också för extraordinära poster, t ex en särskilt beslutad insats eller om en försäljning skett.  
 

 Utfall Utfall Utfall Utfall Budget 
  

mkr 2017 2018 2019 2020 2021 
  

Kyrkoavgift netto 143,9 152,5 152,3 148,8 147,5 
  

       
  

Fastighet nettokostnader *) -16,0 -22,1 -20,6 -17,1 -18,7 
  

Avskrivningar -8,9 -8,9 -8,9 -12,2 -14,6 
  

Summa Fastighetskostn -24,9 -31,0 -29,5 -29,3 -33,3 
  

Andel Fastigh.kostn/KA netto -17% -20% -19% -20% -23% 
  

      
 

*) Justerat för extraordinära 
poster      

 

Tabell: Lokalförsörjningskostnader i relation till kyrkoavgift 
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Av ovanstående tabell framgår ett tydligt incitament att minska fastighetskostnaderna framöver om 
målet på 20 % ska kunna uppnås. Vi ser att avskrivningarna ökar. Givet att intäkterna ligger 
oförändrade måste drift- och underhållskostnader minska, eller hela fastighetsbeståndet bli mindre.  
 
3.5 Energiförbrukning 
Samtliga pastoratets fastigheter där det finns arbetsplatser för personal, liksom kyrkorna i city, har 
fjärrvärme som värmekälla. Ett fåtal kyrkor har bergvärme och resterande har direktverkande el. 
Kostnaderna för uppvärmning har minskat över tid då pastoratet arbetat med energieffektivisering bl a 
i samarbete med stiftet. Kostnaderna kan också påverkas avsevärt genom kontrollerad styrning av 
värme i lokalen. Enligt beräkningar kan t ex en minskad grad i en kyrka minska 
uppvärmningskostnaden med 5 %. Riktlinjer för temperaturer i kyrkor och lokaler håller på att arbetas 
fram. 
 
Under 2022 installerar pastoratet solceller på tre byggnader och under 2023 kommer ytterligare fyra 
byggnader få solceller. Enligt kalkylen kommer ca 30 % av elkonsumtionen att sparas in. Vad det ger i 
kostnader återstår att se. Återbetalningstiderna för solcellerna beräknas vara 10-13 år beroende på 
byggnad, så investeringen är långsiktig, och de stora vinsterna är snarare hållbarhetsmässiga.  
 
4. Norrköpings pastorat, nuläge, framåt 
Norrköping är en av Sveriges större städer. Det är också namnet på en vidsträckt kommun med den 
stora staden, flera mindre tätorter och utbredd landsbygd med skogs- och jordbruksmark som utgör det 
nordöstra hörnet av Östergötland.  
 
4.1 Nuläge 
Norrköpings pastorat är det största pastoratet i Linköpings stift och omfattar till ytan hela Norrköpings 
kommun, utom Vikbolandet. Vi har ca 74 000 kyrkotillhöriga vilket utgör 55 % av befolkningen.   
Pastoratet är uppdelat på fyra stora församlingar, ett kansli, en kyrkogårdsförvaltning och en 
utvecklingsenhet. Det finns 25 kyrkor och kyrkorum samt en mängd församlingshem, kyrkstugor, 
förråd, bodar mm. Vi är ca 250 anställda totalt i pastoratet och vi är ca 100 förtroendevalda och ett 
stort antal ideella i vår verksamhet. 
 
I vår församlingsinstruktion skriver vi att vi vill att hela pastoratet ska leva och att vi vill bidra till ett 
gott liv för alla. Vi skriver också att vi är en missionerande kyrka:  
 
”Varje kyrka med tillhörande lokaler är lokala missionsstationer där vi förkunnar budskapet och 
gestaltar berättelsen om Jesus Kristus i ord och handling. Som en missionerande kyrka ser vi att våra 
kyrkobyggnader är mycket viktiga för människor, bland såväl kyrkotillhöriga som andra. Vi vill därför 
behålla alla våra kyrkor i framtiden. Hela pastoratet ska leva.” 
 
4.2 Framåt 
Den blick på framtiden vi beskriver i församlingsinstruktionen säger att vi kommer att kunna hantera 
den ekonomiska omställningen vi tror kommer. Vår starka balansräkning och vår medvetenhet om den 
ekonomiska utvecklingen gör att vi kan ställa om i tid och med bibehållen och kanske också ökad 
effektivitet. Vi har ett tydligt fokus på hållbar utveckling och arbetar målmedvetet med 
klimatfrågorna. Kyrkan är en röst att räkna med. Vår inriktning på kort sikt blir därför att vi fortsätter 
att vara en missionerande och öppen folkkyrka och att vi forsätter att kalla till gudstjänst varje söndag 
i våra kyrkor.  
 
På längre sikt, 2040, tror vi att det svenska samhället inte längre har en heltäckande skattefinansierad 
välfärd, utan att fler aktörer i civilsamhället behöver vara med och ta ansvar. Det är många som 
kommer att göra det, bl a vi. Vi tror också att en majoritet av befolkningen inte längre kommer att vara 
kyrkotillhöriga i Svenska kyrkan, men att de flesta uppfattar oss som en viktig kraft i samhället och  
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som står för och förvaltar viktiga och goda värderingar, och inte minst vårt gemensamma kulturarv. 
Vår ekonomi kommer att vara betydligt mindre, vilket kommer att ge oss färre, men mer mångsidiga  
anställda medarbetare och en verksamhet fokuserad på gudstjänst, enskilda samtal och diakoni. För att 
möta allt detta har vi kvar och vi vårdar våra kyrkor. 
 
Både av målbeskrivningen för lokalförsörjningen och av den förväntade utvecklingen av vår 
verksamhet enligt vår framtidsanalys, följer att vi fokuserar på våra kyrkor. I den mån vi måste minska 
vårt fastighetsinnehav ser vi en stor möjlighet i att anpassa våra kyrkor för verksamhet och i stället 
avyttra övriga verksamhetslokaler. Det går utmärkt att ha både barn-, ungdoms- och vuxenverksamhet 
i kyrkan, liksom kyrkkaffe och samkväm i samband med gudstjänster. För att åstadkomma en sådan 
anpassning krävs ibland större ibland smärre ingrepp i kyrkorummet. Rent ekonomiskt har pastoratet 
stora möjligheter att hantera detta. En del kyrkor är dock skyddade för större ingrepp och förändringar 
och det krävs tillstånd från Länsstyrelsen för ombyggnad. Här blir det en utmaning för oss att 
tillsammans med Länsstyrelsen hitta lösningar som gör att kyrkan kan fortsätta att vara en levande 
miljö och en byggnad som används och utvecklas i takt med tiden.  
 
5. Pastoratets lokaler – möjligheter och överväganden  
I det följande beskrivs varje församlings större byggnader och lokaler, främst kyrkor och 
församlingshem. Diverse förråd, bodar, garage mm kommenteras inte såvida de inte tydligt hör 
samman med en huvudbyggnad. Uppställningen ger en överblick över pastoratets större byggnader 
och lokaler: vad de används till idag, vilka möjligheter som finns utifrån FIN och vilka överväganden 
som behöver göras vid en ev förändring. Uppställningen är ingen handlingsplan, men den anger en 
riktning och ger ett utgångsläge när prioriteringar behöver göras. 
 
5.1 Borgs församling 

Lokal Används idag  Möjligheter Överväganden 
Borgs kyrka Gudstjänster vid vissa större 

högtider, kyrkliga handlingar, 
konserter, uthyrning till andra 
samfund.  

Fungerar bra för kyrkliga 
handlingar  
Hyra ut till fler andra 
trossamfund. 

Ligger lite avsides. 
 

Borgs kyrkstuga Minnesstunder, dopkaffe, viss 
ungdomsverksamhet, uthyrning till 
föreningar.  
Relativt mycket bokad. 

Antingen använda mer eller 
avyttra. 
Hyra ut externt  

Om behålla – rustas upp.  
Om avyttring – lämpliga alternativa 
lokaler saknas.  
Svårt att få tillstånd att skapa 
verksamhetslokaler i kyrkan. 
 

Borgs lada Används som förråd.  
Byggnaden inte så bra skick. 

 Hör ihop med Kyrkstugan. Om 
Kyrkstugan avyttras går ladan med. 

Borgs Klockargård Gudstjänster varje vecka, kyrkliga 
handlingar, kyrksal, 
diakonimottagning, matbanken, 
expedition, arbetsplatser för 
personal, veckovisa verksamheter 
för alla åldrar. Uthyrning till 
föreningar och skolor, samverkan 
med andra organisationer.  
Nav i församlingen. 

Lokalerna kan nyttjas ännu mer.  
Fortsätta utveckla efter 
verksamhetens behov. 

Viktigt med kyrklig närvaro i området! 
Bra läge samt kollektivtrafik.  

Söderledskyrkan Gudstjänster varje söndag, kyrkliga 
handlingar, arbetsplatser för 
personal, veckovisa verksamheter 
för alla åldrar, samarbetskyrka 
med EFS, uthyrning. 

Fortsätta utveckla efter 
verksamhetens behov. 

Bra läge samt kollektivtrafik. 

Kimstads kyrka Gudstjänster varannan vecka samt 
vid alla stora högtider, kyrkliga 
handlingar, konserter.  
 

Samverkan med föreningar. Det 
byggs i Kimstad, inflyttning. 
Koppling till Löfstad slott. 
 

Bra läge samt kollektivtrafik. Närmaste 
kyrka för boende i Norsholm. 

Kimstads 
församlingshem 

Veckovisa verksamheter för små 
barn och vuxna, 
sommaraktiviteter. 

Bra läge nära kyrkan. Ligger snart 
mitt i byn. 
 

Då det inte går att göra så mycket i 
kyrkan blir församlingshemmet viktigt.  
 

Kimstad Prästgård Disponeras av 
hembygdsföreningen. Inga 
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kostnader för pastoratet. 

Kimstad museum Står på vår fastighet, vi äger inte 
byggnaden. Inga kostnader för 
pastoratet.  

  

Kimstad förråd Disponeras av 
hembygdsföreningen. Inga 
kostnader för pastoratet.  

  

Vånga kyrka Gudstjänster varannan vecka samt 
vid alla stora högtider, kyrkliga 
handlingar, konserter, 
skolavslutningar. 
Samarbete med Vånga 
missionskyrka. 

Pågående ombyggnad. 
Veckovisa verksamheter för alla 
åldrar, minnesstunder, dopkaffe, 
uthyrning till föreningar flyttar in 
i kyrkan från Bergsmansgården 
efter färdigställd ombyggnation. 
 

Brist på parkeringar. 

Vånga gamla kyrka Sakristian från gamla kyrkan. 
 

Undersöka möjligheten att 
nyttjas mer.  

Högt kulturvärde. 

Bergsmansgården  Veckovisa verksamheter för alla 
åldrar, minnesstunder, dopkaffe, 
uthyrning.  
 

Hitta en köpare som avser 
använda byggnaden till nytta för 
bygden och dess invånare.  

Finns plan för avyttring. 
 

Skärkinds kyrka Gudstjänster en gång i månaden 
samt vid stora högtider, kyrkliga 
handlingar, konserter.  

Pågående renovering ger nytt 
samlingsrum. 
Fler konserter. 
Verksamhet flyttar in från 
församlingshemmet. 
 

Samarbete med Skärkinds bygdegård 
krävs vid större sammankomster.  
 

Skärkinds 
församlingshem 

Verksamhet i liten skala och 
sporadisk uthyrning. 

Hitta en köpare som avser att 
respektera kyrkomiljön. 
 

Huset är i dåligt skick, finns plan för 
avyttring. 

Kullerstad kyrka Gudstjänster vid vissa större 
högtider och sommartid, kyrkliga 
handlingar. 
 

 Högt kulturvärde. 

Skogängsgården Gudstjänster varannan vecka, 
kyrkliga handlingar, kyrksal, 
arbetsplatser, veckovisa 
verksamheter för alla åldrar, 
uthyrning. Samarbete med 
Skärblacka missionskyrka. 

Outnyttjade lokaler på 
undervåningen. Hyra ut delar av 
undervåningen till (långsiktig) 
hyresgäst. 
 

Bygga om/avskilja för att underlätta 
uthyrning och i så fall överväga hur 
övervåningen nyttjas. 
 

 
5.2 Kolmårdens församling 

Lokal Används idag  Möjligheter Överväganden 
Östra Eneby Kyrka 
 

Förrättningar, kyrkliga handlingar, 
gtj och konserter 

Fortsätta utveckla verksamheten.  
Ev öppna upp vid koret. 

Medeltida kyrka, svårt med 
förändringar!  

Östra Eneby 
församlingshem 

Personalens arbetsplatser, 
expedition för hela församlingen, 
samlingslokaler. Mycket 
verksamhet, kaffe efter kyrkliga 
handlingar, ofta flera samtidigt, 
högt tryck på bokning. Uthyrning 
till föreningar. 

Fortsätta utveckla efter 
verksamhetens behov. 
 

 

Kvillinge Kyrka Kyrkliga handlingar, mer o mer 
populär, gtj kring stora helger t ex 
allhelgona med kringliggande 
kyrkogård, konserter, 

Ha kyrkan öppen utan att man 
kommer in i sakristian, kyrkan kan då 
vara öppen utan bemanning. En 
ombyggnad skulle då krävas.  

Kyrkan fungerar som kyrka för det 
den är till för.  
Är det värt pengarna att göra en 
ombyggnad? Hur viktigt är det med 
öppna kyrkor? 

Ättetorpskyrkan 
 

Kontor, kyrkorum, second hand-
butik, verksamheter 0-100, bra 
lokal för hela bygden. 

Viktig plats.  
Uthyrning till mer permanent 
hyresgäst möjligt.  

Om uthyrning, hur dela lokaler på 
bra sätt? 
 

Simonstorps kyrka Gtj på stora helger, kyrkliga 
handlingar (mer sällan), kör, viss 
vuxenverksamhet. Verksamheten i 
kyrkan. 

Nyrenoverad! Se över toalettfrågan, 
finns olika lösningar som inte innebär 
ingrepp i själva kyrkan 

Det bor endast 200 pers i området. 
Kyrkans funktion är ändå viktig. 

Krokeks kyrka Gtj, kyrkliga handlingar, konserter,  
 

Kyrkan ligger lite ”off”. Mer central 
lokal för verksamhet önskvärd. 

Samverka med 
frikyrkoförsamlingen för tillgång till 
en central lokal för verksamhet.  

Orrekullagården Arbetsplats för personal, 
verksamhet, förskola,  
 

Gården ligger mkt ocentralt i 
samhället, en bra bit från kyrkan. 
Möjlighet att avyttra Orrekulla och 
hyra en lokal mer centralt i Krokek.  
 

Om flytt, vad händer med 
förskolan? 
Kräver särskild utredning. 

Christinagården  Kontor till tre personer, Överlåta gården till t ex Kvarsebo Få boende i relation till de resurser 
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samverkan med skolan, barn- o 
ungdomsverksamhet. Används 
också av bygden – svårt skilja från 
kyrkan 

Kultur/hembygdsföreningen och inte 
äga själva. 

vi lägger. Vi är inget 
fastighetsbolag.  
Är det värt det? Vad vinner vi? 

Sockenstugan  Disponeras av Kvarsebo 
hembygdsförening, de står för 
underhållet. Inga direkta 
kostnader för pastoratet. 

Möjligt att avyttra En vattenledning till 
Christinagården går via 
Sockenstugan. Skulle krävas 
avskiljning innan avyttring. Värt att 
ta kostnad? 

Svärtinge kyrka  Kyrkliga handlingar, gtj till jul, 
barnverksamhet, uthyrning till 
andra föreningar. 

Stort befolkningsunderlag, 
inflyttningsort utveckling.  
Stor kyrka/lokaler i relation till vår 
verksamhet  hyra ut.  
Avyttring möjlig men inte önskvärd.  
I så fall hänvisa till Östra Eneby 
och/eller hyra in sig i 
samarbetspartners lokaler.  
Arbeta fram realistiska planer.  

Avväga avyttring noggrant, 
Svärtingen är ett 
inflyttningsområde 

Svärtinge 
klockstapel 

Inte knuten till en kyrkogård, inte 
kulturskyddad. Kan tas ned om kyrkan 
avyttras.  

Krokeks ödekyrka Några friluftsgudstjänster och 
vigslar/år. 

Kulturhistoriskt viktig. Värd att 
underhålla. 

5.3 S:t Johannes församling 

Lokal Används idag  Möjligheter Överväganden 

S:t Johannes kyrka Gudstjänster, konserter, kyrkliga 
handlingar. Öppen stadsdelskyrka 
med många spontanbesök. 
Välbesökt söndagsgudstjänst 

Kyrkan är nyrenoverad och 
funktionell. Fortsatt utveckling.  

Fortsatta anpassningar.  

S:t Johannes 
församlingshem 

Verksamhetslokaler, arbetsplatser 
för personal, mötesrum, 
församlingsexpedition, uthyrning 

Viktig ”nod” för all verksamhet i 
församlingen.  
Källarlokalen är underutnyttjad.  

Möjligt att hyra ut källarlokalerna 
till extern part.  
Göra om källarlokal till kontor för 
musikerna för att ha en mer 
verksamhetslokaler för i markplan 
och undvika bokningskrock. 

Styrstad kyrka Kyrkliga handlingar, konserter och 
gudstjänster vid de stora högtiderna. 

Ny bebyggelse i området. Bred folklig 
förankring. Bättre serveringsmöjlig-
heter kan möjliggöra mer 
verksamheten i kyrkan, t ex 
konserter och gudstjänst.  
Familjeverksamhet i kyrkan.  

Kyrkan har potential. Undersöka 
med länsstyrelsen kring 
möjligheter till ombyggnad i 
kyrkorummet för att frigöra 
församlingshemmet. 
Skaffa serveringsmöjligheter. 

Styrstad 
församlingshem 

Klassiskt församlingshem från 90-
talet. Servering i samband med 
kyrkliga handlingar, ett av få 
församlingshem som hyrs ut till 
bröllopsfester. Uthyrning till 
föreningar. Interna möten i 
församlingen. Viss konfirmand- och 
barn/ungdomsverksamhet.  

Mycket användbara lokaler för 
barn/ungdomsverksamhet, dock 
finns ingen fast verksamhet idag.  
Möjligheter: Musik på sommaren, 
dagläger för barn och unga och 
konfirmander, pilgrimsplats, öppen 
förskola, plats för dagkonferens. 

Lokalen är lämplig för uthyrning. 
Om kyrkan får bättre möjligheter 
att hysa verksamhet och servering 
kan församlingshemmet hyras ut 
långsiktigt.  

Tingstad kyrka Gudstjänster, kyrkliga handlingar. 
Vägkyrka på sommaren. 

Skulle kunna användas mer som 
förrättningskyrka. Närhet till natur 
ger möjlighet till t ex pilgrimskyrka 
etc. Krävs verksamhetsutveckling. 
Levande gudstjänstgemenskap.  

Kyrkan fungerar och har i sig redan 
potential för fler gudstjänster mm. 
Behöver inte byggas om eller 
anpassas. 

Navestad kyrka och 
församlingshem  

Hantverksgrupp, uthyrning till andra 
kyrkors gudstjänster, öppen dörr, 
samverkansaktiviteter med andra 
organisationer. 

Om behålla, hitta samverkan med 
andra aktörer. Annars: andra 
lokaler? 
Hyra ut för minnesstunder mm.  

Lokalerna är för stora och inte helt 
funktionella. Bättre anpassad 
storlek och funktion. 
Viktigt med kyrklig närvaro i 
Navestad.  

Ånestadgatan  Barnverksamhet, dopkaffe, 
uthyrning till barnkalas mm. 
Vuxenverksamhet. 

Dåligt anpassade lokaler för 
verksamheten. Blir lätt trångt.  

Läget är inte helt avgörande. S:t 
Johannes skulle fungera för lokaler. 
Dock viktigt för lågstadiebarnen 
som tar ta sig själva till 
verksamheten.  
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5.4 S:t Olofs församling 

Lokal Används idag  Möjligheter Överväganden 
Hedvigs kyrka Gudstjänster, kyrkliga handlingar, 

konserter, föredrag, lunchmusik, 
öppen kyrka, kultur, barnverksam-
het. Upplåts till andra samfund och 
arrangörer.  

Fortsätta utveckla. 
 

Stora risker i samband med ut-
/ombyggnaden av kv Rosen, med 
grundvattenssänkning, sprickbildning 
mm. Dock inget vi kan påverka i LFP. 
 

S:t Olai kyrka Gtj, förrättningar, verksamhet, 
bemannad öppen kyrka, del av 
staden, konserter, skolsamarbeten, 
diakonal hållning, hänger ihop med 
Olaiparken. Central kyrka i 
församlingen och i hela pastoratet. 
Upplåts till andra samfund och 
arrangörer. 
 

Fortsatt verksamhetsanpassning. 
Skapa rum i rummet  skapa en 
kyrka i tiden. Projektet Vision S:t Olai 
– kopplat till parken och tornet. 
 

Ev sprickbildningar, synliga, fortsätta 
mäta. 
Inget vi kan påverka i LFP. 

Olaigården Expedition, arbetsplatser/kontor, 
alla verksamheter, körer, navet i 
församlingen, dop- o 
begravningskaffe, mycket 
uthyrning, samtalsrum/diakoni 
 

Fortsätta utveckla, del av Vision S:t 
Olai.  
 

 

Södra Galoschen Uthyrt till Café Plaza, kontraktet 
uppsagt så att församlingen kan ”få 
tillbaka” byggnaden. 
 

Hänger ihop med Stadstornet, bildar 
helhet, inget som skymmer kyrkan. 
Hyra ut till verksamhet som delar 
våra värderingar, Skyltfönster för vår 
verksamhet.  

Renovera själva byggnaden. Ev 
anpassa till samarbetspartner. Koppla 
till projektet Vision S:t Olai. 
 

Norra Galoschen Disponeras av E.ON, 
transformatorstation. Finns 
arrendeavtal. 

Fortsätta som idag. 
 

Underhållas utvändigt? Samtidigt som 
Södra Galoschen  

Stadstornet Klockringning. Bokade besök (innan 
stängningen). Aktiviteter under 
Kulturnatten, kultur på platsen 
framför. 

Vision S.t Olai: stadens symbol, inte 
bara kyrkans. Öppna upp. Samverkan 
med kommunen kring hela kvarteret. 
Tillsammans med parken – bildar 
”lunga” i staden. 

Säkra att sprickbildningen 
upphört/avtagit.  Dock inget för LFP. 
 

Matteus kyrka Gtj, förrättningar, konserter, 
verksamheter, samlingsplats, 
skolavslutningar mm. Nyrenoverad.  
 

Pastoratets största kyrka till antal 
sittande, 1800 pers.  

 

Matteus 
tillbyggnad 

Verksamhet 
 

Nya verksamhetslokaler som finns i 
direkt anslutning till kyrkan, utveckla 
verksamheten. Bli del av Folkparken. 

 

Lindö kapell  Veckoverksamhet, kyrkliga 
handlingar verksamhetsbaserad gtj 
en gng/månad, barnverksamhet, 
syförening, kör. Förskolan 
disponerar ibland. 

Uthyrning av församlingshemsdelen.  Behoven i församlingen tillgodoses i 
stan. Byggd 1939, så kulturskyddad. 
Öppen för vad som händer i området. 
 
 

Hedvigs 
prästgård 

Grupper, studiecirklar, andlighet på 
kristen grund, sökare, fördjupning 
mm. Viktig för ideella, 
arbetstränande, den finskspråkiga 
verksamheten mm. 
 

Huset är k-märkt, svårt att 
tillgänglighetsanpassa, utrusta m 
teknik etc. Fungerar i sig men 
potential att utveckla med sin 
begränsning. Koppla till Väktarsalen 
som är toppmodern. Verksamhet 
ihop med Hedvigs kyrka. Trädgården 
– utemiljö.  
 

Mycket slitet, mest ytskikt. Viktig i 
den sammanhållna kyrkliga miljön 
kring Hedvigs kyrka mm. 
 

Stallet Öppen barnverksamhet, samarbete 
med kommunen, familjecentral. 
 

Anpassat utifrån miljö- o hälsoskydd 
 ok för barn, fortsätta m 
barnverksamhet. Öka beläggningen 
gm att hyra ut till andra 
organisationer.  
 

 

 
 
5.5 Pastoratsgemensamt 

Lokal Används idag  Möjligheter Överväganden 
Kyrkans hus Pastoratets kansli inkl kyrkogårds-

förvaltning, ca 40 anställda. 
Anpassat nyligen för pastoratets 
behov av administrativa lokaler. 
 

En våning hyrs ut till extern aktör, 
finansierar driften för hela 
fastigheten. 
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Diakonicentrum Samtalsmottagning för unga 
människor. 
Förhyrda väl anpassade lokaler. 

Planerad utvidgning av 
verksamheten med 
vuxeninriktning.  

Ny vuxenverksamhet kräver fler 
samtalsrum. Tre möjligheter: På 
plats, andra hyrda lokaler eller 
befintliga (ombyggda?)  

Naturkyrkan En kyrka i djurparken som inte är en 
församlingskyrka, används till 
enskilda besök, samlingar, 
konfirmandverksamhet, kyrkliga 
handlingar och gudstjänster. Nav i 
arbetet med hållbar utveckling. 

Pågående projekt med 
anpassning av tillgänglighet och 
ändamålsenliga lokaler. 

Prioriterad verksamhet från 
kyrkorådet. Projektet ska utvärderas 
2022 och övergå i verksamheten. 

Skeppets – Lindö Förskoleverksamhet Fungerar som förskola. 

Liljans förskola – 
Kvillingegården  

Förskoleverksamhet Fungerar som förskola. 

Humlans förskola – 
Orrekullagården 

Förskoleverksamhet Fungerar som förskola. 

6. Vårt bestånd av lokaler
Kyrkor 
Övriga lokaler 
(Detaljerad redovisning av samtliga fastigheter, vad de kostar, hur de används och vårt behov av dem 
– diagram från stiftet.)
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Barnkonsekvensanalys till Lokalförsörjningsplan för Norrköpings pastorat 

BARN OCH UNGA I NORRKÖPINGS PASTORAT 
I en luthersk-evangelisk öppen folkkyrka har barn och ungas perspektiv och behov en given plats i 
gudstjänst, verksamhet och utveckling. Arbetet med barn och unga är också prioriterat i hela 
pastoratet. Det uttrycks både i församlingsinstruktionen, i de fyra församlingarnas verksamhetsplaner 
och i pastoratets gemensamma satsningar.   

I församlingsinstruktionen skriver vi: 

”Vi vill att barn och unga ska ha en naturlig plats i vår gemenskap och att deras 
röster ska höras bland alla andra röster i vår kyrka. I våra projekt och 
utvecklingsområden ska vi låta unga människor vara med och forma hur det blir” 

De pastoratsgemensamma projekt vi driver har också direkt eller indirekt betydelse för barn och unga. 
Hållbar utveckling är en självklar fråga som har bäring på nuvarande och framtida generationer. 
Naturkyrkan i Kolmården planeras att bli en mötesplats för barn- och unga med särskild inriktning på 
hållbar utveckling. I pastoratets satsning på barn och unga ingår också förskoleverksamheten, med 
enheter på tre platser i pastoratet.  

VÅRA KYRKOR HAR EN SÄRSTÄLLNING 
I församlingsinstruktionen slår vi fast att våra kyrkor är viktiga och har en särställning bland våra 
byggnader och lokaler:  

”Varje kyrka med tillhörande lokaler är lokala missionsstationer där vi förkunnar 
budskapet och gestaltar berättelsen om Jesus Kristus i ord och handling. Som en 
missionerande kyrka ser vi att våra kyrkobyggnader är mycket viktiga för 
människor, bland såväl kyrkotillhöriga som andra. Vi vill därför behålla alla våra 
kyrkor i framtiden. Hela pastoratet ska leva.” 

I den framtidsspaning vi gör i församlingsinstruktionen framgår att vi på sikt inte tror på en helt 
skattefinansierad välfärd, t ex vad gäller omsorg och aktiviteter för barn och unga. Vi tror att fler 
aktörer i civilsamhället behöver vara med och ta ansvar, och där finns bl a vi i kyrkan med. För att 
klara det på ett bra sätt har vi kvar våra kyrkor. I den mån vi måste minska vårt fastighetsinnehav ser 
vi en stor möjlighet i att anpassa våra kyrkor för verksamhet och i stället avyttra övriga 
verksamhetslokaler. Det går utmärkt att ha barn- och ungdomsverksamhet i kyrkan. 

SLUTSATS 
Bakgrunden till och analysen i lokalförsörjningsplanen är att kyrkan står inför minskade intäkter. Då 
behöver vi prioritera vad medlen ska gå till. Norrköpings pastorat, som har en stor mängd lokaler, 
byggnader och fastigheter, behöver begränsa de totala fastighetskostnaderna för att kunna lägga 
medlen på verksamhet. Och i verksamheten är arbetet med barn och unga prioriterat. Begränsningar av 
fastighetskostnader kan göras dels genom att se över och effektivisera den aktuella fastighetsdriften, 
dels genom att ha ett mindre fastighetsbestånd. I korthet kan man säga att vi behöver avyttra 
fastigheter för att kunna förbättra arbetet med och för barn och unga. 

Ärende 3 bilaga 2, KF 2022-09-07




