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Vad ska jag berätta?
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Gemensamt ansvar – vad är det?

Gemensamt ansvar – varför då?

Görs det nåt mer på kyrkokansliet?



Vi börjar med er
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• Var med förra året

• Prenumererar på nyhetsbrevet Fastigheter och 

kulturarv

• Hittar till intranätet ”Fastigheter och kulturarv”



Vad är din huvudsakliga roll i kyrkan?
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1. Jobbar med fastighetsfrågor

2. Annan roll – inte p.1, 3 eller 4

3. Kyrkoherde eller annan teologisk inriktning på jobbet

4. Förtroendevald i kyrkoråd eller församlingsråd



Gemensamt ansvar – varför?

Ett fastighetsbestånd i balans och en effektiv

fastighetsförvaltning
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Frågan större än så…

• En hållbar kyrka

• Ansvar för kommande generationer

• En hållbar planet
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Vad händer om vi inget gör?

- Kyrkans ekonomi fortfarande god –

men vi behöver ta vara på tiden

- Fastighetskostnader blir en ökande 

andel av församlingarnas ekonomi

- ”Skämskudde”
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Bakgrund – några årtal

2008 – Ks beslut om direktiv för utredning om strukturfrågor

2011 – Utredningen Närhet och samverkan

2012 – Ks beslut om direktiv för utredning om fastigheter och 

utjämning

2016 – KsSkr 2016:6 Gemensamt ansvar
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Våren 2017 började arbetet

• Ändringar i utjämningssystem – 25, 50, 75, 100

• Fastighetsregister - pågår

• Lokalförsörjningsplaner – förberedelse i utvecklingsprojekt

• Pastoralt övertaliga kyrkor – på G med projektstart

• Förvaltning, ”handböcker”, verktyg, guider

• Mötesplatser, kompetensutveckling, kompetensförsörjning

• Utvärdering
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Olika perspektiv – en kyrka

• Församlingens ansvar – äga & 

förvalta

• Stiftets ansvar – främjande och tillsyn

• Den nationella nivån – gemensamma 

angelägenheter och företrädarskap
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Hur ta gemensamt ansvar?

• Olika roller innebär olika arbetsuppgifter

• Olika arbetsformer och deltagare för olika faser: projektorganisation, 

arbetsgrupper, förändringsledare, samverkansgrupper, 

fastighetsförvaltningen, sakkunniga, referensgrupper, fokusgrupp, 

strategisk chefsgrupp, styrelser och andra förtroendemannagrupper 

osv

• Tillit, tålamod och förtroende

• Hjälpas åt; vi & vi

• Lära av varandra och andra

11



12



Fastighetsregistret - registermodul
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Fastighetsregistret – analys Visby
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Fastighetsregistret – analys Enköping
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Fastighetsregistret – analys stiftsjämförelse
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Lokalförsörjningsplanering

• Ansvar ligger hos kyrkoråd och 

kyrkoherde att uppgiften görs

• Fastighetsorganisationen stödjer

• Engagemang och arbete för många i 

församlingen

• Förändringsledning
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Pastoralt övertaliga kyrkor

• ”Nödutgång”

• Överlämna ägande till Trossamfundet Svenska kyrkan

• Förvaltas av stiftet

• Fortfarande en kyrka

• Inte före lokalförsörjningsplaner är gjorda

• Gissningsvis tidigast 2024

• Solidarisk finansiering
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Olika perspektiv – en kyrka

• Församlingens ansvar – äga & 

förvalta

• Stiftets ansvar – främjande och tillsyn

• Den nationella nivån – gemensamma 

angelägenheter och företrädarskap
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Församlingen - nytta

• Ordning underlättar ansvarstagande

• Bra beslut behöver vara underbyggda med fakta

• Prioriteringar och planering

• Stolt fastighetsägare med optimerat bestånd av ägda och hyrda 

lokaler

• Jämföra med sig själv och andra

• Hållbar verksamhet
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Stiftet - nytta

• Främjande kan underlättas om systematik finns

• Rollfördelning tydliggörs lättare

• Spets- och ”sällankompetens” kan erbjudas effektivt

• Planer i församlingar underlättar långsiktig plan för KAE och KUB

• Dela information med och mellan församlingar men också mellan 

stiften

• I tillsynsarbetet kan lättare goda exempel delas
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Den nationella nivån - nytta

• Överblick baserad på fakta

• Hålla samman och koordinera vidare utveckling

• Samtala och diskutera med myndigheter och andra parter om 

lagstiftning och KAE

• Integrationer & statistikinsamling

• Analyser och prognoser
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Nytta för alla

• Tränat och blivit bättre på att göra gemensamt

• Samverkansformer stötts och blötts

• Stolta i vårt förvaltarskap

• Tagit varandra i anspråk

• På väg mot en hållbar kyrka
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Gör vi nåt mer?

24



Nyhet 
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Gör vi nåt mer?

• Ny ansökningsprocess för KAE. Stiften får årlig tilldelning utifrån 

nyckeltal under fem år. Stiften beslutar. Nytt IT-verktyg att registrera 

ansökan i öppnar 2019 inför ramår 2021. Samma system som GADD.

• Utökad samverkan mellan kyrkokansliet och stiften när det gäller 

administrativ samverkan. Fastigheter och kulturarv ett område av tre.

• Pilotprojekt 2019 med Uppsala universitet, Tor Broström Campus 

Gotland om klimatförändringars påverkan på kyrkor. Förberedelse för  

en tänkt långtidsstudie 30-50 år.

• Massor av mer görs överallt. 
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Tack!

Tack för att jag fick vara med, igen. 
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