Svenska kyrkan Hässelby, barnkonsekvensanalys Församlingsinstruktion (FIN).

Bakgrund
Enligt kyrkoordningen 2 KAP. § 6 om församlingens uppdrag anges att för varje församling ska det
finnas en församlingsinstruktion som anger hur församlingen ska fullgöra sin grundläggande uppgift.
Kyrkorådet ska minst vart fjärde år (varje mandatperiod) pröva om det ska ske en ändring av
församlingsinstruktionen.
Under 2014 har Svenska kyrkan i Hässelby, kyrkoherde, förtroendevalda och anställda arbetat fram
en församlingsinstruktion (FIN) som beaktat den omvärldsanalys som framtagits och som legat till
grund för resonemang. Församlingsinstruktionen har godkänts av kyrkofullmäktige och inskickats till
Domkapitlet för utfärdande.
Kartläggning
Hässelby församling omfattar områdena Hässelby gård, Hässelby strand och Hässelby Villastad.
Antalet kyrkotillhöriga uppgår den 18 november 2014 till 17 613 personer eller ca 49 % av
befolkningen.
Enligt befolkningsprognoser 2017 till 2022 kommer en ökning av boende ske med ca 2 400 personer.
Befolkningsstrukturen enligt prognoser beräknas vara oförändrad 10 år framåt.
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Antalet barn- och ungdomar uppgår (2012) till 25,8 % och kommer att öka år 2022 till ca 26,4% och
enligt prognoser kommer Hässelby fortsatt ha denna höga andel barn och unga. Antalet
ensamstående föräldrar är 6-7% av alla ensamhushåll i Hässelby som ligger på 45 %.
Antalet utlandsfödda eller med utlandsfödda föräldrar är högre än Stockholmsgenomsnittet. Det sker
en stor inflyttning till Hässelby av dessa grupper. Ca 14000 personer har utländsk bakgrund i första
eller andra led. Antalet barn med annat språk än svenska ökar markant.
Enligt stadsdelsförvaltningen ökar behovet av stöd till föräldrar och barn. Ca 200 barnfamiljer har
försörjningsstöd. Det finns stora risker för barns fysiska och psykiska hälsa i området.
Arbetslösheten är högre än genomsnittet för Stockholm.
Boende i Hässelby gård har det svårast ekonomiskt, med den lägsta medelinkomsten och högsta
antal mottagare av försörjningsstöd och högsta arbetslösheten. Därefter kommer Hässelby strand. I
Villastadens område finns Smedshagen som inte går att urskilja i statistiken. Dock vet vi att det är ett
utsatt område med relativt höga hyror, stor arbetslöshet och stor ohälsa.

Ohälsotal och sjukersättning är högre än Stockholms genomsnitt. Församlingen möter många familjer
som inte har kontakt med socialtjänsten men med en svår och utsatt situation. Segregationen är stor
mellan olika områden.
Beskrivning
Under 2014 har arbetet med budget 2015 inkl flerårsplaner för 2016 och 2017 löpt parallellt med
arbetet att ta fram en ny och aktuell församlingsinstruktion (FIN). Omvärldsanalysen som gjorts pekar
ut flera behov som finns inom församlingens gränser.
Kyrkans verksamhet för barn och ungdom består idag av:
Barnverksamhet 0-12 år
 Öppen förskola
 Förskola med kommunala bidrag
 Söndagskola, påsk- och julvandringar, läxläsning
 Baby-sång, barnkör, miniorer
 Miniorer
 Skolkyrka
 ABC-grupper
Ungdomsverksamhet 13 – 25 år
 Öppen verksamhet
 Ungdomsläger
 Uppsökande verksamhet – skola-fritidsgård m.m.
 Juniorverksamhet
 Konfirmandverksamhet – sommarkonfirmation-läger/Terminsläsning
 Konfirmandläger – Upplev Europa m.m.
 Gymnasiekonfirmander
För att åka på konfirmandläger inom som utom Sverige betalar konfirmanderna en deltagaravgift.
De totala intäkterna för församlingen under ett (1) år uppgår till ca 200 tkr.
Andra avgifter tas inte ut.
För att driva kyrkans förskola med kommunala bidrag betalar inte föräldrarna till församlingen utan
till Stockholms stad. Församlingen erhåller årsvis ett kommunalt bidrag om ca 1,9 mkr.
I början av 2014 införskaffade församlingen en fastighet på Färingsö för att kunna erbjuda familjer
med barn eller annan församlingsbo som inte på annat sätt kan hyra egen semestervistelse
möjligheten att låna församlingens fastighet. Förmedlingen sker i diakonins regi som bedömer
behovet.
Analys
Utifrån det arbete som planerats inför 2015 har omvärldsanalysen tydligt givit verksamhetsansvariga
och förtroendevalda insikten i de behov som finns inom församlingen och som speglas i upprättad
FIN. Där så har varit möjligt har barn och ungdomar i pågående verksamhet fått uttala sig.
Församlingens verksamheter har de senaste åren anpassats efter barnen önskningar så långt detta
varit möjligt. Dock har detta inte alltid dokumenterats utan tillförts kommande verksamhetsårs
planering.
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Barnkonsekvensanalys ska göras under budgetprocessen 2016 (2015 års arbete) i de fall
kyrkorådet beställer en sådan.
Församlingen skall vara synlig i området Hässelby gård. Verksamhet som barnsång, läxhjälp,
diakonala samtal samt möjlighet till andakt och bön ska finnas.
Söndagskolan ska fortsätta att utvecklas.
Arabisktalande diakon har anställts.
Konfirmandläger ska vara gratis för alla ungdomar.
Verksamheten på Färingsö skall fortsätta att bedrivas enligt plan och mot den målgrupp som
är uttalad, nämligen barnfamiljer med diakonala behov.

