


Ärende Nr 3



Till Norrköpings kyrkoråd 2022-06-22 

Lokalförsörjningsplan för Norrköpings pastorat 

Arbetet med att ta fram en lokalförsörjningsplan för pastoratet har pågått under drygt ett år. I bifogade 
förslag finns beskrivning av både processen och resultatet av arbetet.  

Kontinuerliga samråd har skett med samtliga församlingsråd. Kolmårdens, S:t Johannes och S:t Olofs 
församling har ställt sig bakom förslaget till lokalförsörjningsplan. Efter det senaste samrådet har 
Borgs församlingsråd önskat inkomma med vissa justeringar i matrisen i kapitel 5.1. Dessa justeringar 
behöver sammanställas. Kyrkorådet behöver dock besluta om lokalförsörjningsplanen vid detta 
sammanträde för att planen sedan ska kunna antas av kyrkofullmäktige i enlighet med beslutad 
tidplan, dvs den 6 september. Presidiet föreslår därför att planen antas av kyrkorådet vid detta 
sammanträde och att Borgs ändringar förs in i efterhand. 

Presidiet föreslår kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige besluta 

att anta lokalförsörjningsplanen enligt förslaget, tillsammans med i efterhand inkomna ändringar från 
Borgs församlingsråd, samt 

att  notera den barnkonsekvensanalys som är gjord till förslaget. 



Ärende Nr 4



Till Norrköpings kyrkoråd 2022-06-22 

Avyttring av Bergsmansgården 

Svenska kyrkan som organisation har i hela Sverige ett mycket stort fastighetsinnehav. Kyrkans 
nationella nivå har gjort bedömningen att fastighetsbeståndet måste minska för att intäkterna från 
kyrkoavgiften i framtiden ska kunna täcka behovet av kyrklig verksamhet. Som ett led i och stöd för 
detta har kyrkomötet t ex beslutat om att alla församlingar och pastorat ska upprätta en 
lokalförsörjningsplan.  

Norrköpings pastorat har under många år haft en ansvarsfull fastighetsinriktning och utvecklat 
fastigheter som är centrala för verksamheten och avyttrat fastigheter där man sett att verksamheten kan 
ske någon annanstans och/eller på annat sätt. Ett sätt att möta verksamhetens krav på 
verksamhetslokaler och samtidigt uppnå effektivt lokalutnyttjande har de senast åren utvecklats genom 
att, där det är möjligt, bygga om kyrkor och anpassa dem för verksamhet. Den tanken låg bakom 
beslutet att renovera och bygga om Vånga kyrka, något som sker nu under 2022 och beräknas vara 
klart i november.  

Pastoratet har fått länsstyrelsens tillstånd att bygga om en del utrymmen i kyrkan, och anpassa dem för 
gruppverksamhet, möjlighet till samlingar, kaffestunder, körverksamhet mm. Denna verksamhet 
bedrivs idag i det angränsande församlingshemmet Bergsmansgården. Då kyrkan står klar kan 
verksamheterna istället flytta in i kyrkan och Bergsmansgården kan avyttras. Vånga är en aktiv bygd 
och det torde finnas intressenter. För att ytterligare öka intresset för fastigheten bör möjligheten att 
klassa den som boendefastighet undersökas. 

Samråd i frågan har skett med Borgs församlingsråd, både i samband med framarbetandet av 
lokalförsörjningsplanen och inför beslut om avyttring. Församlingsrådet tillstyrker avyttring. 

Presidiet föreslår kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige besluta 

att  avyttra Bergsmansgården 

Barnkonsekvensanalys 
Att avyttra fastigheter är ett sätt för pastoratet att få mer medel över till verksamhet, det som är 
kyrkans uppdrag. Verksamhet för barn och unga är ett prioriterat område i pastoratet och i Borgs 
församling. Den ombyggda kyrkan kommer att vara bättre anpassad för barn- och ungdomsverksamhet 
än vad Bergsmansgården är idag. Kyrkan och Bergsmansgården ligger på var sin sida om vägen, så en 
säkerhetsrisk undviks då all verksamhet samlas i kyrkan.  



Ärende Nr 5



Till Norrköpings kyrkoråd 2022-06-22 

Avyttring av Skärkinds församlingshem 

Skärkinds församlingshem ligger intill Skärkinds kyrka. Gudstjänster firas i kyrkan i samband med de 
stora högtiderna och i samband med konserter och andra evenemang, dock inte regelbundet . 
Församlingshemmet utnyttjas sporadiskt i samband med förrättningar och andra aktiviteter såsom 
soppluncher och minnesstunder. Församlingshemmet utnyttjas också av Galleri Li som håller till i en 
byggnad på samma ”kyrkplan”. Församlingshemmet har två våningar och övervåningen hyrdes 
tidigare ut som bostad till privatpersoner. De senaste åren har lägenheten dock stått tom då hela 
byggnaden är i så pass dåligt skick att den inte lämpar sig för uthyrning.  

Skärkinds kyrka har haft problem med nedfallande bruk från taket, där stuckaturen spruckit. Detta 
åtgärdas under 2022 och beräknas vara klart under sommaren. I samband med renoveringen av taket 
passar pastoratet på att anpassa ett utrymme som tidigare var förråd och utrusta det med pentry, 
samlingsmöjligheter mm. Samtidigt renoveras WC och HWC i kyrkan. På så sätt kan de aktiviteter 
och verksamheter som tidigare skedde i församlingshemmet nu ske i kyrkan.  

Församlingshemmet är i så dåligt skick att det antingen skulle behöva en ordentlig renovering, eller 
säljas. Argumenten för försäljning är: 

• Lågt utnyttjande av byggnaden
• Alternativa lokaler i kyrkan och i den närbelägna bygdegården
• Investeringskostnad för renovering i spannet 2-2,5 mkr

Det finns i dagsläget ingen detaljplan för fastigheten. Men då den länge har använts som bostad bör 
möjligheten att klassa den som just boendefastighet undersökas.  

Samråd i frågan har skett med Borgs församlingsråd, både i samband med framarbetandet av 
lokalförsörjningsplanen och inför beslut om avyttring. Församlingsrådet tillstyrker avyttring. 

Presidiet föreslår kyrkorådet föreslå fullmäktige besluta 

att avyttra Skärkunds församlingshem  

Barnkonsekvensanalys 
Att avyttra fastigheter är ett sätt för pastoratet att få mer medel över till verksamhet, det som är 
kyrkans uppdrag. Verksamhet för barn och unga är ett prioriterat område i pastoratet och i Borgs 
församling. I just Skärkinds kyrka och församlingshem bedrivs ingen särskild barn- och 
ungdomsverksamhet idag. Med ombyggd kyrka förbättras dock möjligheterna till samlingar i kyrkan, 
vilket även omfattar ev samlingar för barn och unga. Med en ny ägare av församlingshemmet 
möjliggörs också nya användningsområden för detsamma: bostad, samlingslokal eller annat, vilket på 
ett bättre sätt än idag gynnar barn och unga.  
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Förslag från KFs presidium 2022-08-22 

1 

RIKTLINJER FÖR NORRKÖPINGS KYRKOFULLMÄKTIGE 

Kyrkofullmäktiges uppdrag finns beskrivet i kyrkoordningen, sammanfattat i bilaga 1 till 
detta dokument. Kyrkoordningen lämnar mycket av arbetssätt till den lokala enheten att själv 
besluta. Hur Norrköpings kyrkofullmäktige väljer att arbeta framgår av dessa riktlinjer.  

1. Ordförande och presidium
• Vid kyrkofullmäktiges första sammanträde efter att kyrkovalet är klart lämnar valbe-

redningen förslag på presidium.
Det nyvalda fullmäktige väljer bland ledamöterna, en ordförande, en 1:e vice ordfö-
rande och en 2:e vice ordförande.
Dessa ledamöter utgör fullmäktiges presidium. Presidiet väljs för samma tid som
övriga ledamöter.

• Tills presidievalen har genomförts tjänstgör ålderspresidenten som ordförande, dvs
den som har varit ledamot i fullmäktige längst tid. Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid ska den äldste av dem vara ålderspresident.

2. Antal sammanträden
• Kyrkofullmäktige sammanträder normalt tre gånger per år:

- I april, med ärenden som årsredovisning och beviljande av ansvarsfrihet
- I september, med aktuella männa ärenden
- I november, med bl a beslut om budget för kommande år.

• Under valåret sammanträder dessutom nyvalda fullmäktige vid två tillfällen efter
valet:
- I oktober för att utse presidium och valberedningar
- I december för att utse alla organ för den kommande mandatperioden enligt

kyrkoordningen

3. Tid och plats för sammanträden
• Vid årets sista sammanträde beslutar fullmäktige när ordinarie sammanträden ska

hållas under det kommande året.
• Skulle datum för ett sammanträde behöva ändras eller ställas in under året får

ordförande besluta om detta efter samråd med vice ordförandena.
• Presidiet bestämmer platsen för fullmäktiges sammanträden.
• I kyrkoordningen 3 kap 12 § framgår hur sammanträden ska kungöras. Pastoratet

följer detta.

4. Handlingar till sammanträdena
• Handlingar som innebär förslag till beslut ska vara ledamöter och ersättare tillhanda

senast en vecka före sammanträdet.
• I övriga ärenden bestämmer presidiet vilka handlingar som ska skickas ut.



Förslag från KFs presidium 2022-08-22 
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5. Hinder för tjänstgöring och inträdande i tjänst för ersättare
• Kallelse till sammanträde går ut till både ledamöter och ersättare samtidigt.
• En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde ska anmäla detta till pastoratets

kansli och till sin nomineringsgrupp.
• Det görs ingen särskild kallelse till ersättare vid frånvaroanmälan från ledamot.
• I början av varje sammanträde förrättas ett upprop. Då kallas ersättare in att tjänstgöra

där ordinarie ledamöter lämnat förhinder eller inte närvarar.

6. Protokollsjustering
• Ordföranden bestämmer tid och plats för justeringen av protokollet från sammanträdet.
• Fullmäktige väljer två ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet

från sammanträdet.
• Protokolljusterarna biträder ordförande och presidium vid ev röstsammanräkningar.
• Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde

justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av
förhandlingarna som ordföranden har lett.

7. Yrkande- och yttranderätt vid sammanträden
• Yrkanderätt har endast ledamöter och tjänstgörande ersättare
• Närvarande icke tjänstgörande ersättare har rätt att yttra sig under sammanträdet, men

inte att delta i besluten.
• Revisorerna har yttranderätt när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen och årsre-

dovisningen eller annat ärende som berör revisorernas egen förvaltning
• Fullmäktiges sekreterare eller någon av pastoratets tjänstepersoner har rätt att yttra sig

i ärenden där de kan lämna upplysningar av vikt inför fullmäktiges beslut.

8. Valberedning
• Kyrkoordningen föreskriver inte krav på valberedning. Norrköpings pastorat väljer att

arbeta med två valberedningar: valberedning för församlingsråd och valberedning för
samtliga övriga val.

• De två valberedningarna har sina egna riktlinjer, se bilaga 2 och 3.

Kyrkofullmäktiges presidium föreslår kyrkofullmäktige besluta

att    fastställa riktlinjerna för Norrköpings pastorats kyrkofullmäktige enligt förslaget



2022-06-09/KFs presidium 

Bilaga 1 till Riktlinjer för Norrköpings kyrkofullmäktige 

Sammanfattning av kyrkofullmäktiges uppgifter enligt kyrkoordningen 

Kyrkofullmäktige beslutar: 

 I principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt, främst: (3 kap. 2 §) 

1. Godkännande av församlingsinstruktionen, (3 kap. 2 §)
2. mål och riktlinjer för verksamheten, (3 kap. 2 §)
3. budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor, (3 kap. 2 §)
4. val av ledamöter och ersättare i kyrkorådet, församlingsråd och valnämnden, (3 kap. 2 §)
5. val av revisorer, (3 kap. 2 §)
6. grunderna för ersättning till förtroendevalda och revisorer, (3 kap. 2 §)
7. fastställande av årsredovisningens resultat- och balansräkning,
8. ansvarsfrihet (3 kap. 2 §), samt
9. andra frågor som anges i kyrkoordningen och (3 kap. 2 §)

Vidare ska fullmäktige: 

10. Väcka fråga om ändring av församlingsinstruktion. (57 kap. 6 §)
11. Besluta om antalet ledamöter och ersättare i fullmäktige, samt bland sina ledamöter välja en

ordförande och en eller flera vice ordförande där fullmäktige bestämmer tiden för uppdragen.
(3 kap. 5, 7 och 8 §§)

12. Utfärda närmare bestämmelser om hur församlingens medel ska förvaltas. (47 kap. 2 §)
13. Fastställa ett långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek. Måluppfyllelsen ska redovisas i

årsredovisningen. I det fall eget kapital understiger målsatt nivå ska fullmäktige årligen
fastställa ett åtgärdsprogram för hur målet ska nås. I sådant fall ska budgeten upprättas så att
intäkterna överstiger kostnaderna, om det inte finns synnerliga skäl mot det. (47 kap. 5 §)

14. Vid beslut om en utgift under löpande budgetår se till att beslutet innefattar en anvisning om
hur utgiften ska finansieras. (47 kap. 7 §)

15. Besluta om åtgärder som ska vidtas med anledning av beslut som upphävts av domkapitlet
eller Svenska kyrkans överklagandenämnd. (57 kap. 20 §)

16. Besluta i ärenden som har väckts av: (3 kap. 21 §)
a. Kyrkorådet,
b. en ledamot genom en motion,
c. kyrkostyrelsen, stiftsstyrelsen eller domkapitlet, eller
d. revisorerna, om det gäller ett ärende som har samband med deras uppdrag.

Kyrkofullmäktige får uppdra åt kyrkorådet att i fullmäktiges ställe fatta beslut i ett visst ärende eller 
vissa grupper av ärenden., dock ej i ärenden enligt punkterna 1-9 ovan. (3 kap. 3 §) 
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Bilaga 2 till Riktlinjer för Norrköpings kyrkofullmäktige 

Valberedning 

Uppdrag 
• Valberedningen har till uppgift att lämna förslag till kyrkofullmäktige vid val av

kyrkofullmäktiges presidium, kyrkoråd, valnämnd, revisorer, representanter till
arbetsgivarkonferensen och andra val som åligger kyrkofullmäktige.

• Valberedningen lämnar inte förslag vid val av församlingsråd.
• Valberedning lämnar inte heller förslag vid val av valberedning.

Val av valberedning 
• Valberedningen utses av kyrkofullmäktige vid första sammanträdet efter kyrkovalet.
• En valberedning tillsätts för varje mandatperiod.
• Valberedningen ska bestå av sju ledamöter.
• Kyrkofullmäktige utser ordförande i valberedningen.
• Valberedningen utser inom sig en vice ordförande.
• Kyrkofullmäktige kan därutöver besluta att insynsplats ska erbjudas de nomineringsgrupper som

inte får någon vald ledamot i valberedningen.

Arbetsformer 
• Valberedningens sammanträden ska protokollföras.
• I övrigt bestämmer valberedningen själv sina arbetsformer.
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Bilaga 3 till Riktlinjer för Norrköpings kyrkofullmäktige 

Valberedning församlingsråd 

Uppdrag 
Valberedning församlingsråd har till uppgift att ta fram förslag till församlingsråd utifrån de 
nomineringar som kommit in i församlingarnas nomineringsmöten. Valberedning församlingsråd 
hanterar alla valärenden gällande församlingsråd under hela mandatperioden. 

Val av valberedning församlingsråd 
• Valberedning församlingsråd utses av kyrkofullmäktige vid första sammanträdet under

valåret.
• Till valberedning församlingsråd får utses ledamöter som inte sitter i kyrkofullmäktige.
• Kyrkofullmäktige utser en ordförande bland ledamöterna i valberedning församlingsråd.
• Valberedning församlingsråd utser inom sig en vice ordförande
• Valberedning församlingsråd ska bestå av tolv ledamöter: tre representanter från respektive

församling
• Av ledamöterna ska en från varje församling representera ungdomsverksamheten i

församlingen.
• Det är församlingsrådet i varje församling som föreslår representanterna till valberedning

församlingsråd för den egna församlingen.
• Ledamöterna i valberedning församlingsråd väljs på fyra år, samma tid som mandatperioden.

Riktlinjer för valberedning församlingsråd 
Nomineringen är en möjlighet för församlingsborna att få inflytande i församlingens styrning och 
utveckling. I församlingsråden bör därför finnas en god spridning i erfarenheter och perspektiv för att 
det ska kunna fungera på bästa sätt.  

Sammansättning 
Valberedning församlingsråd ska sträva efter att föreslå en sammansättning med: 

• blandade åldrar
• personer från alla delar av församlingen
• jämna könsfördelning
• personer med olika kunskaper och erfarenheter
• personer såväl med som utan tidigare erfarenhet av att vara kyrkligt förtroendevald
• personer med olika erfarenhet av kyrkan

Valberedning församlingsråd bör sträva efter att åstadkomma flexibilitet och förnyelse i 
församlingsråden. De bör beakta att ingen enskild person föreslås till alltför många förtroendeuppdrag.  
För att främja kopplingen mellan församlingsråd och kyrkoråd är det dock möjligt att någon i 
församlingsrådet också sitter i kyrkorådet. 

Nomineringslista 
I sitt arbete ska valberedning församlingsråd utgå från den nomineringslista som sammanställs inför 
varje ny mandatperiod. Listan ska vara vägledande under det första året. Därefter har valberedning 
församlingsråd möjlighet att komplettera listan utifrån de behov de ser för att uppfylla de styrande 
principerna. Komplettering av listan ska ske efter samråd med församlingsråden.  
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