Bakgrund till beslutet är behovet av bättre redskap för församlingar
och pastorat, att överväga sitt fastighetsinnehav i syfte att
säkerställa tillgången till ändamålsenliga lokaler till rimliga kostnader.
För att det ska vara möjligt krävs planering, samverkan och ett
kontinuerligt förbättrings- och effektiviseringsarbete.
Det är vad lokalförsörjningsplanering handlar om.
Denna broschyr är en sammanfattande introduktion till vad
lokalförsörjningsplanering innebär och hur planeringsarbetet
kan gå till.
Läs mer om lokalförsörjningsplanering på intranätet:
internwww.svenskakyrkan.se/lfp

Produktion: Svenska kyrkan, kyrkokansliet. Omtryck maj 2019. Foto omslag: Alex Giacomini/Ikon. Illustrationer: Susanne Engman/Ikon. SK19024

I varje pastorat eller församling, om den inte ingår i
ett pastorat, ska det ﬁnnas en lokalförsörjningsplan.
Det beslutades av kyrkomötet i november 2016.

Planera för en effektiv
lokalanvändning

Exempel på åtgärder
Vad kan man göra konkret för att förbättra och
effektivisera? Varje pastorat och församling
har sina egna unika förutsättningar. Här följer
några exempel på åtgärder som kan bidra till
ökad nytta och minskade kostnader.

Förbered arbetet med
lokalförsörjningsplanen

CHECKLISTA

Hur ser verksamheten ut
på lång sikt?

• Samlokalisera verksamheter!

Eftersom lokalförsörjningsplanerna ska omfatta minst 10 år
bör även verksamhetsplaneringen ha samma
planeringshorisont. Om man inte har verksamhetsplaner som sträcker sig över så lång
tid, är det hög tid att börja fundera över vilka
verksamheter och lokaliseringar som församlingen vill satsa på långsiktigt.

En vanlig orsak till ett lågt lokalnyttjande är att verksamheten är utspridd. Med mängden lokaler ökar inte bara
fastighetskostnaderna utan också kostnaderna för andra
resurser som städning, vaktmästeri, inredning, utrustning,
larm, transporter, och så vidare.
Genom att samlokalisera verksamheter kan man uppnå
flera förbättringar. Arbetslaget kan börja arbeta på ett nytt
sätt. Lokalerna kan utnyttjas bättre. Byggnader som inte behövs kan avvecklas. Utrustning och material kan samnyttjas.
Dessutom slipper man lägga tid och pengar på resor och
transporter. Samlokalisering är inte bara en fråga inom enskilda församlingar och pastorat. Det finns också vinster att
göra genom ett ökat samarbete såväl inomkyrkligt som med
externa organisationer.

Se över systemen

• Hyr in!

Inhyrning av lokaler kan vara ett bra alternativ om lokalerna
bara behövs ibland eller om de framtida behoven är osäkra.

”Allt som en
församling äger
och gör ska syfta
till att stödja den
grundläggande
uppgiften att
ﬁra gudstjänst,
bedriva undervisning samt
utöva diakoni
och mission.”

• Hyr ut!

Om lokaler står tomma eller används sällan bör man pröva
om de går att hyra ut i väntan på beslut om avveckling eller
annan användning. Förutom att det ger inkomster kan det
skapa nya positiva kontakter. Vid uthyrning bör man tänka
på att skriva hyresavtal som beaktar gällande lagstiftning.
Det är också viktigt att tänka på att kostnader för städning,
vaktmästeri och underhåll kan öka och därför behöver beaktas vid hyressättningen.

Informera och utbilda

Införandet av lokalförsörjningsplanering ökar behovet av information och kompetensutveckling.
Alla behöver förstå vad planeringen går ut på
och veta sin roll i genomförandet. Det är
också viktigt att de medarbetare som kommer
att vara processledare och på annat sätt
medverka i planeringen får rätt utbildning.

• Ställ av byggnader!

Många församlingar väljer att stänga kyrkor under vintern
för att hålla nere kostnaderna. Avställning kan vara ett
lämpligt alternativ vid säsongsvariationer i verksamheten och
i väntan på beslut om eventuell förändring. Vid avställning är
det viktigt att vara observant så att besparingarna inte leder
till andra kostnader.
• Anpassa byggnaderna för en effektiv användning!

– Peter Lindvall

Det måste vara enkelt att bedriva verksamhet. Därför bör
man satsa på de byggnader som ska vara kvar. För att lokalerna ska vara ändamålsenliga och flexibla kan de behöva
byggas om. Även möblering, utrustning, städning, vaktmästeri
och annan service kan behöva anpassas för fler aktiviteter
och deltagare.
Foto: Albin Hillert

Lokalförsörjningsplanen visar vad som
behöver göras för att församlingarna ska
kunna utföra sitt uppdrag i lokaler som
är ändamålsenliga, med en långsiktigt
hållbar resursanvändning.

För att upprätta en lokalförsörjningsplan behövs uppgifter ur
fastighetsregistret, ekonomisystemet, bokningssystemet och kanske också
andra system. Därför är det bra att se över
statusen på uppgifterna. Är de enhetligt och
konsekvent registrerade? Vad behöver göras
för att få ut användbara och kvalitetssäkrade
uppgifter ur systemen?
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Stöd från stiften och
den nationella nivån

Stiften har ett särskilt uppdrag att
utöva tillsyn och stödja församlingar och pastorat i upprättandet av lokalförsörjningsplaner. Uppdraget till den nationella
nivån är att på olika sätt ge stöd till stiften i
detta arbete.

Förord
Jesus gick rakt igenom folkhopen och fortsatte sin väg.
(Luk 4:30)

Vi är alltså kallade att förvalta Guds hemligheter.
(1 Kor 4:1)

Församlingens byggnader av olika slag är gåvor som ska användas för evang-

Hitta och genomför lösningar
När lokalförsörjningsplanen är klar
har man en god bild av läget och vad
som behöver göras för att bidra till
en hållbar utveckling. Nu gäller det
att hitta de bästa lösningarna och
genomföra dem. På nästa sida ﬁnns
exempel på åtgärder som kan bli
aktuella.

eliets skull. De helgas genom att brukas för det glada budskapet. Där finns
deras värde. Genom varje församlings historia har byggnader kommit och
gått. Så kommer det också att vara i framtiden.
Vad behöver vi av byggnader för att här och nu ge rum för glädjen, nåden
och friheten i Kristus? Den frågan är skälet till varför vi ska forma en lokalförsörjningsplan. I kyrkoordningen står det att allt som en församling äger
och gör ska syfta till att stödja den grundläggande uppgiften att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

hela församlingen eller pastoratet bör arbetet
utföras stegvis.
Mellan varje steg finns en ”grind”, då man
utvärderar vad som framkommit och beslutar
hur arbetet ska gå vidare. På så vis minskar
man risken för felsatsningar och att projekt
drivs igenom på alltför lösa grunder. Vem som
fattar besluten beror på projektets storlek och
församlingens/pastoratets delegationsordning.

Nu krävs ju av en förvaltare att han ska vara pålitlig.
(1 Kor 4:2)

Vi som ﬁnns i församlingens gemenskap har fått förtroendet att förvalta alla
Ett projekt som rör lokaler kan omfatta

Genomför förändringsprojekt

I många fall behövs fördjupade utredningar
för att hitta de bästa lösningarna och välja
väg. Även här behövs ett systematiskt arbetssätt som säkerställer att olika intressen och
förslag beaktas. I de flesta fallen innebär det
att en utredning eller ett projekt påbörjas. För
att komma fram till lösningar som gynnar

gåvor, till exempel byggnaderna. Gud behöver och litar på oss i detta. Med
detta förtroende kommer ett ansvar. Med ansvaret följer också löftet om
nåden. Nåd som ger oss mod att i frihet fatta väl övervägda och nödvändiga beslut om vad vi behöver för evangeliets skull för morgondagen och
kommande generationer. Gud förväntar sig att vi ska använda all klokskap,
erfarenhet och kompetens som finns hos olika yrkesgrupper och funktioner i
vår församling. Allt för det glada budskapets skull.

följande steg:
• Behovsutredning.
• Förstudier, där man prövar olika handlingsalternativ.
• Fördjupade utredningar.
• Lösningsförslag.
• Genomförande.
• Utvärdering.

Herre låt din nåd vila över oss ty vi hoppas på Dig.
(Ps 33:22)

Om vi inte vågar fatta beslut om hur vi ska använda alla de goda gåvor som

vi fått för att dela och ge vidare evangeliet om Jesus Kristus, löper vi risken
att ständigt pågående förändringar i samhälle och värld tar framtiden ur våra
händer. Någon annan fattar besluten. Vi sviker vårt ansvar. Låt oss inte låta
Jesus gå genom folkhopen och fortsätta sin väg. Han har gett oss gåvorna av
alla resurser i vår församling. Han har gett oss förtroendet att förvalta dessa
för evangeliets skull. Han räcker oss nåden som ger oss mod att fatta beslut.
För dessa beslut är lokalförsörjningsplanerna ett nödvändigt redskap.

STEG FÖR STEG

Förändringsprojekt

?
Behovsutredning

Förstudie

Fördjupade
utredningar

Lösningsförslag

Genomförande

Utvärdering

Peter Lindvall, enhetschef pastoral utveckling med ekumenik,
Kyrkokansliet i Uppsala
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Foto: Sven-Erik Falk

Jesus har kommit till Nasarets synagoga. Han läste från Jesaja bok om löftet
att Gud ska ge glädje till de fattiga, frihet till de förtryckta och ett nådens år.
Sedan sa Jesus att i honom har detta löfte blivit verkligt. Detta gör folket så
upprörda att de vill döda honom. När Jesus insåg att människor inte ville
lyssna fortsatte han sin väg.
Inget kan stoppa hans kärleks vilja att i varje tid och på varje plats ge
glädje, frihet och nåd. Jesus ställer frågan till oss om hur vi använder alla de
rika gåvor som vår församling fått för att ge tid och rum för det han ger. Den
frågan ställer Jesus på varje plats och i varje ny tid. Finner han ingen som är
beredd att axla uppdraget går han vidare. Han fortsätter och söker nya vägar
för evangeliet.

Lokalförsörjningsplanen är
ett verktyg för utveckling,
förnyelse och hållbarhet
Kyrkans närvaro och öppna lokaler är
förutsättningar för att Svenska kyrkan ska
kunna utföra sin grundläggande uppgift.
Syftet med lokalförsörjningsplanering är att ge

5.
Värdera och prioritera behov och åtgärder
När man fått en bild av läget är det dags att
värdera och prioritera vad som behöver göras.
Frågor som behöver besvaras är till exempel
vilka åtgärder som måste utföras för att:
• Uppfylla församlingsinstruktionen.
• Uppfylla lagar- och myndighetskrav.
• Uppfylla kyrkofullmäktiges mål för lokalförsörjningen.
• Minska kostnaderna.
• Få ett fastighetsbestånd i balans.

Utgår från församlingens
vision och församlingsinstruktion

4.
Är en
strategisk process
som omfattar all
verksamhet

kyrkans verksamheter så goda förutsättningar
som möjligt att utföra sitt uppdrag i lokaler
som är ändamålsenliga inom givna ekonomiska
ramar.
Det är en utmaning med ett lokalbestånd
som omfattar allt från unika kulturskyddade
kyrkor och begravningsplatser till bostäder,
kontor och församlingshem.
Ett lokalbestånd som bidrar till utveckling, förnyelse och hållbarhet, kräver samverkan, samordning
och planering. I denna process är lokalförsörjningsplanen ett viktigt stöd.

Analysera ur olika perspektiv
De insamlade uppgifterna sammanställs och används för analyser ur
olika perspektiv. Om det är första gången som församlingen gör en
lokalförsörjningsplan bör man satsa på analyser av lokalnyttjandet,
lokalbalansen och fastighetskostnaderna.

Beskriver lokalernas nyttjande,
ändamålsenlighet och
kostnadsutveckling

Redovisar behov
och åtgärder i en

»Resultatet är en plan
för förbättringar och
effektiviseringar.«

åtgärdsplan

Arbetet med lokalförsörjningsplanen är en process som berör
hela verksamheten. Utgångspunkten är församlingsinstruktionen som visar församlingens vision och långsiktiga utveckling.
I lokalförsörjningsplaneringen integreras verksamhetsplaneringen med planering av mark, byggnader, anläggningar
och den ekonomiska planeringen. Resultatet är en handlingsplan för vilka behov och åtgärder som ska prioriteras och
genomföras.
Genom att planera för en effektiv lokalanvändning,
skapas nya förutsättningar för att utveckla verksamheten och styra resurserna dit där de gör störst nytta.

Visar vilka kyrkor
och övriga byggnader
som behövs för
församlingens
verksamhet
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Lokalnyttjandet
Lokalnyttjandet kan mätas på olika
sätt. Enkla analyser kan innebära att
undersöka hur mycket lokaler som
används av församlingen, hur mycket
som står tomt och hur mycket som
hyrs ut externt.

jämföra antalet platser med antalet
nyttjare. Om det är svårt att göra
jämförelsen kan man pröva att
schemalägga den framtida verksamheten i beﬁntliga lokaler och
sedan undersöka var det kommer att
uppstå över- eller underskott.

Nyttjandegraden
Ett sätt att mäta nyttjandet är genom att mäta lokalernas nyttjandegrad. Nyttjandegraden visar nyttjad
tid/tillgänglig tid. Genom att också
jämföra antalet nyttjare med lokalernas kapacitet får man ett mått på
fyllnadsgraden. En låg nyttjandegrad
och fyllnadsgrad är tecken på att
lokalkostymen är för stor.

Fastighetskostnaderna
Lokalförsörjningsplanen bör också
visa fastighetskostnadernas utveckling och hur stor andel av de framtida
intäkterna som väntas gå till mark,
byggnader och anläggningar. Om
andelen ökar bör möjliga åtgärder
utredas. Analyserna av kostnadsutvecklingen kan kompletteras med
nyckeltal som mäter fastighetskostnaderna per kvadratmeter,
nyttjad timme, gudstjänstbesökare,
konﬁrmand, deltagare i barnverksamheten, arbetsplats, förskoleplats
eller motsvarande.

Lokalbalansen
Lokalbalansen visar skillnaden mellan
verksamhetens behov och beståndets kapacitet. Den kan mätas på
olika sätt. Till exempel genom att

Visar behov av
förbättringar och
effektiviseringar
Bidrar till en
hålllbar resursanvändning.

I detta skede bör man även utreda:
• Om det ﬁnns byggnader och lokaler som
bör utvecklas eller avvecklas.
• Vilka andra åtgärder som kan frigöra resurser
för den grundläggande uppgiften.

7.

6.

Upprätta en åtgärdsplan och
konsekvensanalys
När man kommit så här långt är det
dags att upprätta en åtgärdsplan och
beskriva de förväntade effekterna om
planen genomförs eller inte genomförs.

Besluta om lokalförsörjningsplanen
Resultatet av planeringsarbetet dokumenteras i lokalförsörjningsplanen. Planen bereds
av kyrkorådet innan den slutligen fastställs
av kyrkofullmäktige. Beslutet innebär att de
behov och prioriteringar som beskrivs i lokalförsörjningsplanen lämnas till kyrkorådet
för verkställande.
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Upprätta en lokalförsörjningsplan
Att upprätta en lokalförsörjningsplan är en process i ﬂera steg som
kan genomföras på många olika sätt. Här beskrivs ett exempel på
hur arbetet kan gå till i praktiken.

1.
Påbörja lokalförsörjningsplanering
Församlingen eller pastoratet fattar beslut
om att upprätta en lokalförsörjningsplan
eller revidera beﬁntlig plan.

2.

Alla församlingar ska ha
en lokalförsörjningsplan

I SIFFROR

Svenska kyrkans fastigheter

I varje pastorat eller församling, om den inte
ingår i ett pastorat, bör det ﬁnnas en lokalförsörjningsplan senast den första januari 2022.
Det beslutades av kyrkomötet 2016.
Nästan

Utse processledare
Om det inte ﬁnns någon processledare,
bör en sådan utses. Processledaren tar
fram en arbetsplan med aktiviteter, tider,
ansvariga, medverkande och budget.

20 000

Bakgrund till beslutet är behovet av bättre redskap för församlingar att överväga sitt bestånd av mark, byggnader och
anläggningar i förhållande till kyrkans uppdrag, verksamhetens behov och kraven på andlig, social, ekologisk och
ekonomisk hållbarhet.
Kyrkans fastighetsbestånd omfattar närmare 20 000
byggnader, varav cirka 3400 kyrkobyggnader. Bruksarean
uppgår till ungefär 3,9 miljoner kvadratmeter.
Den årliga fastighetskostnaden är cirka 3,9 miljarder
kronor, för församlingsverksamhetens fastigheter. En minskning av fastighetskostnaderna skulle innebära ökade resurser
till den grundläggande uppgiften.

byggnader, varav cirka 3 400 är
kyrkobyggnader.

Cirka

3,9 miljoner
kvadratmeter bruksarea.

»Omkring en fjärdedel av
byggnaderna används mer sällan
än en gång i veckan.«

1 januari 2022
3.

Samla in uppgifter och underlag
Den första stora arbetsuppgiften är att samla in uppgifter
och underlag för planeringsarbetet. Bland annat behövs
det uppgifter om verksamhetens utveckling, mark, byggnader, anläggningar och ekonomi. Det behövs också uppgifter
om byggnadernas utnyttjande, ändamålsenlighet, underhållsbehov och bevarandekrav.
Uppgifterna hämtas bland annat från församlingsinstruktionen, verksamhetsplaneringen, fastighetsregistret ,
underhållsplaneringen, ekonomisystemet och verksamhetsstatistiken.
Uppgifter kan även behöva inhämtas från stiftet, den
nationella nivån, kommunen och andra externa organisationer.
I de allra ﬂesta fall behöver de insamlade uppgifterna
säkerställas genom intervjuer. Uppgifterna kan också behöva
kompletteras med särskilda utredningar.
För att faktainsamlingen ska ge rätt underlag och
uppgifterna levereras i tid, är det viktigt att tid och resurser
avsätts för arbetet.
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Undersökningar visar att omkring en fjärdedel av byggnaderna

används mindre än en gång i veckan. När antalet medlemmar
minskar och intäkterna sjunker, behöver kyrkan se över sina
fastighetsinnehav utifrån verksamhetens behov.
I kyrkomötets beslut finns också en öppning för församlingar att under vissa förutsättningar kunna överlåta
kyrkobyggnader till trossamfundet Svenska kyrkan. Den här
möjligheten är menad som en sista utväg i de fall en byggnad
inte kan användas för annan verksamhet eller avvecklas.
Ett sådant övertagande kräver en väl förankrad process, där
beslut fattas i samstämmighet mellan församling eller pastorat,
stift och nationell nivå.

bör alla församlingar ha en
lokalförsörjningsplan.

Cirka

3,9 miljarder
kronor i fastighetskostnad per år för
församlingsverksamhetens fastigheter.
Källor: Fastighetsregistret april 2019 och
ekonomisk redogörelse 2017.
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Lokalförsörjningsplanen visar vad
som kan förbättras och effektiviseras
Målet är att församlingarna ska
kunna utföra sitt grundläggande
uppdrag i lokaler som är ändamålsenliga, med en långsiktigt hållbar
resursanvändning.
Genom att upprätta en lokalförsörjningsplan

får församlingar och pastorat en helhetsbild
över verksamhetens behov och bestånd av
mark, byggnader och anläggningar, samt en
plan för vilka förbättringar och effektiviseringar som bör genomföras.
Planen visar också de förväntade effekterna
om åtgärderna genomförs och vilka uppgifter, analyser och prioriteringar som ligger till
grund för planeringen.
Vid utarbetandet av lokalförsörjningsplanen
ska kyrkobyggnadernas särställning beaktas.
Planen bör också visa om det finns byggnader
och anläggningar som har särskilda kvaliteter,
till exempel värden för församlingens identitet och kulturvärden som kan utvecklas som
resurser i verksamheten.
Enligt kyrkoordningen ska alla pastorat
och församlingar som inte ingår i pastorat,
ha en lokalförsörjningsplan som är fastställd
av kyrkofullmäktige. Minst vart fjärde år ska

kyrkorådet pröva om lokalförsörjningsplanen
behöver ändras.

Lokalförsörjningsplaneringen är en strategisk
process som berör alla delar av verksamheten.
Därför är det viktigt att planeringen bygger på
en förtroendefull dialog och samverkan.

S:t Nicolai kyrka i Örebro.

Roller och
ansvarsfördelning
EXEMPEL

Att upprätta en lokalförsörjningsplan är en viktig process

som kräver både kompetens och engagemang. Det är också
viktigt att tydliggöra roller och ansvarsfördelning. Här till
höger beskrivs några av dessa som är väsentliga att ha med
sig i planeringsarbetet.

Lokalförsörjningsplanens innehåll

Sammanfattningsvis ska lokalförsörjningsplanen:
• Omfatta församlingens eller pastoratets
samlade innehav av mark, byggnader
och anläggningar för all verksamhet som
planeras.
• Relatera till församlingsinstruktionen och
samordnas med församlingens övriga långsiktiga verksamhetsplanering.
• Utgå från en omvärldsbeskrivning och avse
en planeringsperiod om minst tio år.
• Innehålla redogörelser för:
– Kyrkofullmäktiges mål för lokalförsörjningen.
– Verksamhetens planerade utveckling.
– Verksamhetens bestånd och behov av
mark, byggnader och anläggningar.
• Innehålla en åtgärdsplan och en konsekvensanalys.
• Rapporteras till stiftet för kännedom.

Alla delar av
verksamheten berörs

»Planeringshorisonten bör
vara 10–20 år,
för att skapa
överblick och
framförhållning.«

Lokalförsörjningsplaneringen bör
ledas av en processledare
Arbetet bör ledas av en processledare
som kan fungera som motor i arbetet.
Personen bör ha god kännedom om
församlingens eller pastoratets verksamhet och ha ett tydligt mandat att
organisera och driva arbetet.

»Ett bra styrnings- och
ledningsarbete är nyckeln till en
god lokalförsörjningsplanering.«

Verksamheterna medverkar i hela
planeringsprocessen
Alla delar av planeringsarbetet sker
i samverkan med ledningen och
medarbetare från församlings- och
begravningsverksamheten. Dessa
medverkar i faktainsamling, analyser,
prioriteringar och förslag.

Ett bra ledningsarbete är nyckeln till en god lokalförsörjningsplanering. Ledningens uppgift är att skapa så goda
förutsättningar som möjligt för planeringsarbetet genom att:

• Förklara varför lokalförsörjningsplanen behövs och vad
den ska användas till.
• Ange viktiga mål och prioriteringar.
• Sätta av resurser för planeringsarbetet.
• Se till att det finns en bra planeringsprocess.
• Ta hand om de förslag och idéer som kommer fram under
planeringen.

Planeringen sker i församlingens
eller pastoratets ledning
Planering, strategiska överväganden
och prioriteringar sker i församlingens
eller pastoratets ledning och i dialog
med kyrkorådet och församlingsråden.
Kyrkoherden ansvarar för ledningens
arbete och för dialogen med de förtroendevalda.

Kyrkostyrelsens beslut med närmare
bestämmelser om lokalförsörjningsplaner
SvKB 2018:08 hittar du via
internwww.svenskakyrkan.se/lfp
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