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Abstract 

Many congregations in the diocese of Västerås are without own competence when it comes to 

real-estate administration. Some congregations solve the problem by forming greater 

administrative and economic federation of parishes, which creates an opportunity to gather the 

responsibility for the administration on just one person instead of distribute it one the 

congregations.  

 

All churches carry great values of culture and the need of knowledge to be able to run a good 

administration is important. Laws and rules are there to protect these values, which mean that 

each intrusion and change that are made demands supervision and approval. With all these 

changes it’s an obligation to apply for compensation in form of money from the church. This 

in itself means that there also have to be established planes for care and maintenance for all 

churches, planes which are important for a good administration. There are however 

differences between larger and smaller federation of parishes when it comes to these planes. 

 

There are needs of improvement regarding the administration of churches as well in the 

congregations as in the federations of parishes, but these are not always as easy to carry 

through. The church has always played a big part in people’s lives and many churches are 

hard tied to the community and its population. People are often afraid of changes and to 

change their congregations just to improve the real-estate administration might not feel as 

good for them as it might do for the church when it comes to its wellbeing.  
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Förord 

Inom Svenska kyrkan, och Västerås stift finns det organisatoriska skillnader mellan 

samfälligheter vad det gäller förvaltningsarbetet. Dessa skillnader, såväl positiva som 

negativa, har kommit att väcka frågan om vad som egentligen skulle kunna göras för att 

förbättra situationen för såväl de mindre som de större samfälligheterna inom stiftet. En fråga 

som därtill har kommit att bli den röda tråden genom arbetet. 

 

I och med slutförandet av examensarbetet, som utförts inom Samhällsteknikprogrammet vid 

Mälardalens Högskola vårterminen 2008 motsvarande 15 högskolepoäng skulle vi vilja tacka 

Ulrika Beskow, Stiftsjurist i Västerås stift. Detta då hennes engagemang i vårt arbete och 

hjälpen vi fått i och med inledningen av examensarbete då vi hade det svårt att välja inriktning 

har varit ovärderlig. Vi skulle även vilja tacka Göran Sjögren, fastighetsingenjör i Västerås 

samfällighet samt Bengt Andersson och Matti Vigelsbo, fastighetsansvariga i Sala och 

Kumla-Tärna-Kila samfällighet för den hjälp vi fått genom intervjuer. Slutligen skulle vi även 

vilja tacka Torsten Eriksson och övrig personal i Västerfärnebo-Fläckebo församling för den 

spännande vinklingen av problemet som ni bidrog med. 

 

Västerås, juni 2008 

 

Johanna Johansson 

 

Kristina Johansson 

 

 

 

 



Sammanfattning 

Församlingarna i Västerås stift har olika förutsättningar då det gäller förvaltningen av sina 

kyrkor och kyrkobyggnader. Många församlingar väljer att gå samman i en samfällighet för 

att därigenom kunna hjälpas åt med det administrativa och ekonomiska arbetet, som till stor 

del berör förvaltningsarbetet. Organisationen inom förvaltningen skiljer sig emellertid mellan 

samfälligheterna och förutsättningarna är olika inom stiftet. Den bästa kompetensen finns 

oftast i de större samfälligheterna, medan den är mer begränsad i de mindre.  

 

Att förvalta en kyrka är något specifikt. Det handlar inte bara om att hålla byggnaden tät för 

regn och vind eller att bättra på fasaden lite då och då när det ser ut att behövas. Att putsa 

fönster, måla lister, byta ut delar, värma upp eller bygga om/till för att passa våra moderna 

krav är något som hör till en fastighetsförvaltares vardag. Man ska tänka på funktion och 

praktiska lösningar. En byggnad ska tjäna sitt syfte och det bör helst handla och 

vinstbesparande åtgärder. För en förvaltare inom kyrkan handlar dessa krav på anpassning och 

renovering av en byggnad också om bibehållandet av en nationell kulturskatt, i vilket 

kyrkobyggnaden är en av de äldsta byggnader som fortfarande används för samma ändamål 

som när den byggdes. Minsta påverkan och förändring av en äldre kyrka måste därför noga 

tänkas igenom. Inga ingrepp får göras utan tillstånd. Varje tillstånd föranleds av en ansökan 

som sköts av en ansvarig inom varje församling. Denna person har således ett viktigt ansvar 

att se till att alla bitar sköts på rätt sätt.  

 

Grunden i fastighetsförvaltningen vilar på en välgjord vård- och underhållsplan. På grund av 

att det inte finns någon väl utformad modell kan dessa således se olika ut i olika församlingar. 

Ändamålet med all kyrkoförvaltning är dock alltid det samma. Man följer samma steg vid 

ansökningar om bidrag, slutförande av uppdrag, tillsyn och besiktningar etc. allt för 

bevarandet av kyrkan och dess tillhörande byggnader. Detta gäller dock endast 

kyrkobyggnader som upprättats innan 1939 och är skyddade enligt kulturminneslagen. Övriga 

yngre byggnader förvaltas på liknade sätt, men kräver inte samma tillvägagångssätt vid 

ansökan om pengar.  

 

Skillnader mellan större och mindre samfälligheter finns då det gäller förvaltningsarbetet. Den 

främsta skillnaden inom förvaltningen ligger enligt oss inte i förvaltningskompetensen. Även 

om den kan vara bristfällig finns kompetens tillgänglig inom stiftet, och kyrkan och dess 



tillhörande byggnader är säkrad av en mängd lagar och regler. Olikheterna är emellertid mer 

påtagliga inom den administrativa och ekonomiska delen av kyrkoförvaltningen. De främsta 

skillnaderna mellan mindre och större samfälligheter är enligt oss ansvarsfördelningen inom 

förvaltningsarbetet. Trots den stora skillnaden mellan antalet kyrkobyggnader i en 

samfällighet och då det kanske borde vara ett mer komplext jobb i en större samfällighet anser 

vi att fastighetsansvaret förmodligen kan kännas mer betungade vissa dagar i många mindre 

samfälligheter. Orsaken till detta ligger enligt oss framförallt i att mycket fler personer måste 

vara inblandade för att förvaltningsarbetet ska kunna fungera optimalt. I en större räcker det 

med att anställa en ansvarig förvaltare, något som inte alltid fungerar i mindre samfälligheter 

där flera i stället delar på samma arbetsuppgift. Vi menar trots detta inte att en större 

samfällighet är att föredra framför en mindre. Till exempel så fungerar Västerfärnebo-

Fläckebo församling väldigt bra som det är och har i nuläget inget större behov att bilda en 

samfällighet.  

 

Man kan inte tala om att det är mer rätt eller mer fel att sköta den administrativa förvaltningen 

på ett speciellt sätt. En större samfällighet så som Västerås kan vara att föredra ur ett 

förvaltarperspektiv, men kan också vara en nackdel då risken finns att man blir förstora med 

minskat intresse och engagemang som följd. Trots detta finns det enligt oss emellertid vissa 

åtgärder som kan vidtas för att förbättra förvaltningen, framförallt då det gäller de mindre 

samfälligheterna som allt som ofta har en mer begränsad organisation. 
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Begreppsförklaringar 

Församling 

Församling är i kristna kyrkor en grupp som regelbundet firar gudstjänst tillsammans. I 

Sverige har sedan medeltiden en kyrkas och en kyrkoherdes församling traditionellt kallats 

socken. Vanligen leds en församling av en präst eller pastor. Församlingar är organiserade på 

olika sätt i olika samfund. I Svenska kyrkan är församlingarna underställda en biskop och ett 

stift.  

 

Kyrklig samfällighet 

En samfällighet är en administrativ enhet inom Svenska kyrkan, i vilka två eller flera 

församlingar ingår. En samfällighet ansvarar för de ingående församlingarnas 

− gemensamma förvaltning (ekonomiadministration, personaladministration och övrig 

gemensam administration),  

− fastighetsförvaltning, och  

− kyrkogårdsförvaltning   

 

Samfälligheten är dessutom arbetsgivare för all personal i samfälligheten och i de ingående 

församlingarna. Samfälligheten styrs av samfällda kyrkofullmäktige som utses genom direkta 

kyrkliga val. Samfällda kyrkofullmäktige väljer i sin tur en kyrkonämnd, som är 

samfällighetens verkställande organ. 

 

Kyrkoantikvariskersättning 

Kyrkoantikvarisk ersättning är pengar som staten ger till Svenska kyrkan för att underhålla 

och bevara de kulturvärden som kyrkan förfogar över och som räknas som en angelägenhet 

för hela svenska folket att bidra till, alltså även icke kyrkotillhöriga. 

 

Kyrkoavgift 

Kyrkans verksamhet finansieras till allra största delen av kyrkoavgiften, som har ersatt den 

tidigare kyrkoskatten. Den utgör drygt 80 procent av församlingarnas totala inkomster. I 

genomsnitt betalar den som tillhör Svenska kyrkan drygt en procent av den skattepliktiga 

inkomsten i kyrkoavgift, men kyrkoavgiften varierar mellan 0,6 och 2,3 procent och bestäms 

lokalt. 
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Kyrkonämnd 

Kyrkonämnden är det verkställande organet i en kyrklig samfällighet inom Svenska kyrkan. 

 

Kyrkoordning 

Kyrkoordningen är det grundläggande dokumentet för att Svenska kyrkan över hela landet 

internt ska ha gemensamma regler. Kyrkoordningen infördes då relationerna mellan Svenska 

kyrkan och staten ändrades, och fastställdes i sin första version vid kyrkomötet 1999. Den 

revideras löpande av kyrkomötet. 

 

Kyrkoråd 

Ett kyrkoråd är församlings styrelse och som utses av det kyrkofullmäktige som tillsätts i 

direkta kyrkliga val. I kyrkorådet ingår kyrkoherden som är självskriven ledamot. Kyrkorådet 

har till uppgift att styra församlingens arbete så att det sker i riktning mot uppsatta mål. 

Kyrkoherdens uppgift är sedan att leda arbetet i församlingen i enlighet med målen. 

 

Kyrkoämbete 

Ämbete inom kyrkan är särskilda tjänster i kristna samfund, till exempel präst eller pastor, 

diakon och biskop. 

 

Lagen om offentlig upphandling (LOU) 

Lag om offentlig upphandling är en lag i Sverige som reglerar köp som görs av myndigheter 

och vissa andra organisationer som är finansierade med allmänna medel. Motsvarande regler 

gäller även i andra länder som tillhör Europeiska unionen (EU).  

 

Lagen (SFS 2007:1091) trädde i kraft först 1 januari 2008 och ersatte tidigare lag (SFS 

1992:1528). Lagen reglerar i detalj hur myndigheter får agera när de upphandlar varor, 

tjänster och entreprenader. Myndigheter är enligt lagen skyldiga att annonsera alla inköp som 

kommer att göras för att intresserade företag skall beredas möjlighet att lämna anbud. De krav 

som ställs ska vidare tillkännages i ett förfrågningsunderlag. Myndigheter måste lämna ut 

förfrågningsunderlaget och utvärdera alla anbud eller ansökningar om att få lämna anbud. 

Utvärderingen ska ske på sakliga grunder, och får inte avvika från den utvärderingsmetod som 

ska ha tillkännagivits i förfrågningsunderlaget. Utfallet av utvärderingen skall avgöra vem 

som vinner kontraktet, och detta tillkännages i ett tilldelningsbeslut. 

 



 

10 

Stift 

Stift är en administrativ och geografisk indelning inom kyrkoprovinser i kristna samfund. Det 

geografiska stiftet leds av en biskop. Flera stift tillsammans leds av en ärkebiskop, vars eget 

stift kallas ärkestift. Stiften är i sin tur indelade i församlingar, som är den minsta enheten i 

alla kristna kyrkor.  

 

Stiftstyrelse 

Stiftsstyrelsen är det verkställande organet i Svenska kyrkans regionala nivå (stiften) och 

utses genom indirekt val av stiftsfullmäktige, som är stiftets beslutande organ. Stiftsstyrelsens 

motsvarighet i en församling är kyrkorådet och i en kyrklig samfällighet kyrkonämnden. 
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1. Inledning 

Kyrkobyggnader ”ägs” och förvaltas av Svenska kyrkan men det är församlingarna och dess 

medlemmar som beslutar om när och vilka åtgärder och förändringar som ska göras. Många 

församlingar i Västerås stift väljer att gå samman i större ekonomiska och administrativa 

gemenskaper, så kallade kyrkliga samfälligheter, där församlingarna ges möjligheten att 

hjälpa varandra då det bland annat gäller fastighetsförvaltningen. I större samfälligheter, så 

som Västerås, med totalt 26 kyrkor och tillhörande byggnader ges möjligheten att på heltid 

anställa en fastighetsförvaltare som enbart kan ägna sig åt vård- och underhåll av dessa. I 

mindre samfälligheter, med endast ett fåtal församlingar finns emellertid inte alltid underlag 

att anställa en förvaltare på heltid, i vilket konsulter utifrån därför måste köpas in. 

Förvaltningsorganisation ser således olika ut beroende på samfälligheternas storlek. 

 

Huvudansvaret för underhåll av kyrkobyggnaderna ligger på varje enskild församlig inom 

respektive samfällighet, detta trots att det är Svenska kyrka som ”äger” fastigheterna. 

Förvaltningsfrågorna hanteras i vissa församlingar endast av till exempel en kyrkvaktmästare 

eller en kyrkoherde. Många av dessa saknar helt kunskap inom området och känner därför stor 

osäkerhet inför risken att fatta felaktiga beslut.  

 

Förutsättningarna för en god förvaltning är med andra ord olika inom stiftet. Den bästa 

kompetensen finns i de större samfälligheterna så som till exempel Västerås samfällighet, 

medan den är mer begränsad i de mindre, så som till exempel de två mindre samfälligheterna i 

Sala; Sala-Norrby-Möklinta samfällighet, Kumla-Tärna-Kila samfällighet samt 

Västerfärnebo-Fläckebo församling. 

 

1.2 Problemformulering 

Problemformuleringen är framförallt att beskriva vilka skillnaderna är mellan större och 

mindre samfälligheter i frågan om förvaltning och underhåll. Skulle det vara fördelaktigt att 

slå ihop de mindre till en större enhet och därmed tillsätta större och bättre kompetens inom 

området? Och hur skulle detta i så fall kunna göras?  
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1.3 Syfte  

Syftet med detta examensarbete är att klargöra skillnaderna mellan bättre och sämre 

organiserade samfälligheter inom Västerås stift, i detta fall genom en jämförelse mellan en 

större respektive mindre samfällighet. 

 

1.4 Mål 

Målet med examensarbetet är att finna alternativ och förbättringar för att öka kompetensen 

och organisationen inom de mindre utvecklade samfälligheterna.  

 

1.5 Avgränsning 

Examensarbetet kommer att inriktas på två mindre samfälligheter i Sala; Sala-Norrby-

Möklinta samfällighet och Kumla-Tärna-Kila samfällighet samt även Västerfärnebo-Fläckebo 

som tidigare varit en samfällighet, men som vid årsskiftet 07/08 bröts upp och bildade en 

gemensam församling i stället. En jämförelse kommer därefter att ske med en större 

samfällighet, i detta fall Västerås samfällighet.  

 

1.6 Metod och Material 

Arbete har utförts enligt deskriptiv metod, det vill säga en beskrivande arbetsmetod. Vi har 

utfört studier och jämförelser mellan en större och mindre samfällighet för att klarlägga 

skillnaderna däremellan. Litteratursökningen har under det tidiga skedet framförallt baserats 

på information från Internet och då först och främst från hemsidor som Länsstyrelsen i 

Västmanland, Västmanlands Läns museum och Riksantikvarieämbetet. Vi har även besökt 

Västmanlands stads bibliotek och haft kontakt med Stiftsjuristen Ulrika Beskow på Svenska 

kyrkan i Västerås. Ju längre examensarbete fortskridit desto mer kontakt har vi även kommit 

att ha med fastighetsskötarna inom de olika samfälligheterna. Valet av dessa källor har 

framförallt baserat på att det inte funnits någon direkt facklitteratur inom valt ämnesområde.
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2. Litteraturstudie 

I detta kapitel kommer inledningsvis kyrkans organisation i sin helhet att beskrivas. Därefter 

kommer en beskrivning att göras över vad fastighetsförvaltning av kyrkor och dess tillhörande 

byggnader innebär samt vad det finns för skillnader mellan förvaltning av kyrkobyggnader 

respektive fastighetsförvaltning i vanlig mening. I kapitlet kommer även en ekonomisk del att 

tas upp.  

 

2.1 Kyrkans Organisation 

Organisatoriskt är Svenska kyrkan uppdelad på lokal, regional och nationell nivå. På lokal 

nivå är Svenska kyrkan indelad i församlingar.  I församlingarna finns ofta en eller flera 

präster, diakoner och annan personal som församlingen behöver för att driva sin verksamhet. 

En församling kan utgöras av en eller flera kyrkor, i vilket dessa antingen kan vara fristående 

eller ingå i en kyrklig samfällighet. En fristående församlings verksamhet leds av 

kyrkofullmäktige och kyrkorådet, något som skiljer sig från en församling som ingår i en 

samfällighet som ofta ledas av ett direktvalt kyrkoråd. Den kyrkliga samfällighetens 

verksamhet leds i sin tur av det samfällda kyrkofullmäktige och kyrkonämnden. 

 

Regionalt är Svenska kyrkan indelad i tretton stift, i vilket varje stift leds av en biskop vars 

uppgift är att stödja och ha uppsikt över församlingarnas verksamhet. Stiftets grundläggande 

uppgift är att ge råd och stöd till församlingarna och se till att verksamheten i församlingarna 

följer kyrkoordningen.  

 

På nationell nivå styrs Svenska kyrkan av Kyrkokansliet i Uppsala. Kansliet ansvarar för de 

frågor som är gemensamma för hela Svenska kyrkan vilket bland annat innefattar samordning 

och utveckling av Svenska kyrkans ekonomi och organisation, men även information och 

internationellt arbete mellan Sveriges tretton stift och olika kyrkobyggnader runt om i världen. 

Kyrkokansliet uppgift är att vara ett stöd för stiften i deras arbete för församlingarna. 

Församlingarnas uppgift är därtill att ansöka om bidrag för vård och underhåll av sina kyrkor 

och tillhörande byggnader. Ansökningarna skickas till respektive stift som i sin tur ansöker 

om bidrag från den centrala organisationen i Uppsala, som enligt riksdagens beslut får 

ersättning av staten för bevarande av kyrkornas kulturhistoriska värde, ett värde som mer 

omfattande beskrivs i den så kallade kulturminneslagen. (Svenska kyrkan (a). 2008) 



 

14 

2.2 Vad säger kulturminneslagen om bevarandet av Sveriges 

kyrkobyggnader? 

”Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta 

delas av alla.”  

 

Så inleds lagen (1988:950) om kulturminnen (Kulturminneslagen) som är den centrala lagen 

för kulturmiljövård. Kulturhistoriska värden i kyrkobyggnader är skyddade enligt 

bestämmelser i fjärde kapitlet Kulturminneslagen. Enligt dessa bestämmelser ska 

kyrkobyggnader vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte minskas. 

Kyrkobyggnader som är uppförda före 1939 får inte på något väsentligt sätt ändras utan 

tillstånd från Länsstyrelsen. Lagen innebär att det för dessa byggnader alltid krävs tillstånd 

från Länsstyrelsen vid ombyggnation eller andra ingrepp, såväl interiört som exteriört. 

Löpande underhåll och brådskande reparationer får emellertid utföras utan tillstånd. Vid 

sådana åtgärder ska material och metoder användas som är lämpliga med hänsyn till 

byggnadens kulturhistoriska värde. 

 

Det förklaras inte närmare i Kulturminneslagen vad som menas med det kulturhistoriska 

värdet i kyrkobyggnader. Det ligger således på de ansvariga kulturmiljövårdande 

myndigheterna att tolka lagen och ange den enskilda byggnadens kulturhistoriska värde. 

(Sundman Hössjer, Boel, 2007) 

 

2.2.1 Kulturmiljövårdande myndigheter 

Den huvudsakliga förvaltningen av Sveriges kyrkobyggnader sköts ute i församlingarna, men 

den lyder också under kulturminneslagen, och andra förordningar och föreskrifter. I det 

dagliga förvaltningsarbetet gäller det således att finna en balans mellan den löpande 

användningen och det långsiktiga bevarandet av kyrkobyggnaderna. Att ta till råd och hjälp 

från kulturmiljövårdande myndigheter är i många fall ett krav, framförallt vid ansökan om 

kyrkoantikvariskersättning, men kan även vara givande om man som förvaltare känner sig 

osäker på något. (Verbum, 2004) 
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Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen är en länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag 

och centrala myndigheter å den andra. De är en statlig samordnande myndighet med 

tillsynsansvar, en servicemyndighet, och en överklagandeinstans. Länsstyrelsen är också den 

mest mångsidiga myndigheten med frågor som spänner över hela samhällsbredden. 

Länsstyrelsens avdelning för kulturmiljövård arbetar aktivt för att skydda och bevara våra 

svenska kyrkor. Den ser till så att kulturarvet används och därtill informerar om dess värden. 

Länsstyrelsen ger även tillstånd till ändringar av sådant som skyddas av kulturminneslagen 

och ger råd om byggnadsvård. (Verbum, 2004) 

 

Länsmuseet 

Länsmuseet samarbetar med bland annat länsstyrelsen, kommuner, kyrkorådet, allmänheten 

och en rad olika statliga verk, exempelvis Riksantikvarieämbetet. Länsmuseet handlägger 

bland annat remisser från Länsstyrelsen rörande kyrkobyggnader, men kan även själva 

medverka vid kyrkorenoveringar då dessa är med och gör dokumentationer och besiktningar. 

Länsmuseet kan även vara med och ge allmänna råd och information om byggnadsvård. 

(Verbum, 2004) 

 

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) 

RAÄ är en statlig myndighet med ansvar för frågor som berör kulturmiljövård och kulturarv, 

och som arbetar för att olika sektorer i samhället ska ta ett ökat ansvar för kulturarvet. RAÄ 

samlar och utvecklar kunskaper om hur man praktiskt går tillväga för att bevara 

kyrkobyggnader. Deras verksamhet bygger på att förmedla kunskap och ge råd i frågor som 

rör bevarande och vård av kyrkor. (Verbum, 2004) 

 

Stiftsantikvarie 

Många stift har ibland egna anställda antikvarier. Antikvariernas uppgifter är då bland annat 

att bistå stiftets församlingar med kunskap och råd om kyrkobyggnadsfrågor och 

kyrkoantikvarisk ersättning. Dess uppgift kan även vara att stödja församlingar i dialog med 

länsstyrelsen vid eventuella förändringar och vara deras part i samråden mellan myndigheter. 

(Verbum, 2004) 
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2.3 Vad innebär fastighetsförvaltning av kyrkobyggnader 

Att förvalta fastigheter innebär ett stort ekonomiskt och juridiskt ansvar. Dessutom krävs 

kunskaper inom vitt skilda områden så som byggnadsteknik, företagsekonomi och avtals- och 

fastighetsrätt. En kyrkoförvaltares administrativa uppgift är bland annat att samordna 

kontakter mellan församlingarna och tillhörande samfälligheter, myndigheter så som 

exempelvis länsstyrelsen samt leverantörer och entreprenörer, se figur1.  

 

Man brukar i allmänhet tala om ekonomisk respektive teknisk förvaltning. Eftersom kyrkan 

och dess byggnader inte är en vinstdrivande organisation som syftar till att tjäna pengar på 

sina fastigheter kan man heller inte tala om ekonomi i vanlig mening, det vill säga inhyrning, 

försäljning, köp etc. Istället är ekonomin inom kyrkoförvaltningen mer kopplat till bidrag och 

ansökningar. Den ekonomiska potten för varje kyrkobyggnad avgörs genom flera steg och 

bedömningar av bland annat vård- och renoveringsbehov. Hur mycket pengar varje stift får 

avgörs av kyrkostyrelsen i Uppsala. 

 

Den tekniska förvaltningen däremot gäller lika för kyrkobyggnader. Man brukar dela upp 

förvaltningen i underhåll, drift och skötsel. Fastighetsunderhåll innefattar såväl 

långtidsplanerat underhåll som förebyggande. Då det gäller fasighetsskötsel omfattas detta av 

närunderhåll, markskötsel (skotta, sanda) samt tillsyn/övervakning. Värme, telefon, vatten och 

avfall etc. räknas som fastighetsdrift. (Fastighetsförvaltning WB1370, VT2005) 
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Figur 1. Förvaltarrollen                Källa: Egen bearbetning 

 

2.4 Fastighetsskötsel 

Fastighetsförvaltning av kyrkbyggnader kräver, som tidigare nämnts, en stor bredd av 

kunskap, inte minst då man ansvarar för såväl inre som yttre skötsel. Kyrkorna och dess 

tillhörande byggnader kan vara upp till tusen år gamla och det yttre klimatet och tidens gång 

är de faktorer som därför påverkar byggnaderna mest. Vatten, kyla, värme, ljus och 

luftföroreningar bryter sakta ner byggnaden. Kyrkobyggnaderna delar påverkas på olika sätt, 

vilket i sig föranleder till skilda åtgärder då det gäller såväl tak och fasader som inventarier 

samt inre skötsel så som målning och rengörning.  (Verbum, 2004) 
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2.4.1 Yttre skötsel 

Som fastighetsförvaltare måste man ta hänsyn till kyrkobyggnadernas individuella utseende, 

där bland annat tak kan bestå av olika material. Till exempel så är tegeltak lättare att åtgärd 

för en entreprenör, medan skiffer, plåt- och spåntak ofta kräver spetskompetsen. Till taken hör 

även spiror och torntuppar. Dessa utsätts, precis som taken, för vind och nederbörd och får 

heller inte glömmas bort vid översyn av byggnadens yttre delar.  

 

Fasader liksom fönstren utgör även de en stor del av byggnadernas yttre. De flesta skador på 

fasaderna orsakas av fukt och temperaturväxlingar. Fukt som stiger upp från marken i putsade 

kyrkofasader kan orsaka stora problem, i vilket man framförallt på våren efter vinterns 

köldknäppar kan se putsflagor ligga synliga invid kyrkan. Då det gäller kyrkobyggnadernas 

fönster och glasmålningar är dessa oftast handblåsta. De dekorativa målningarna och fönstren 

är således inte bara kulturhistoriskt värdefulla utan har också ett emotionellt värde. Dessa är 

dock känsliga och tar stor skada av stillastående vatten och kondensvatten, i vilket kittning 

och målning därför måste vara noggrant utförda. (Verbum, 2004) 

 

2.4.2 Inre skötsel – Klimat 

Klimatet inne i kyrkobyggnaden är bland annat beroende av faktorer som byggandens 

placering, hur den är byggd, årstid och uppvärmning. Ett stort problem sedan decennier 

tillbaka har varit allt för effektiv uppvärmning. Följden har blivit torkskador på träinventarier, 

nedsvärtning av väggar, valv och kalkmålningar. Även luftfuktighet är ett stort problem. 

Många skador i och på kyrkobyggnaderna orsakas av uppvärmning under vinterhalvåret, detta 

i och med att byggnader som är uppförda för över hundra år sedan inte är byggda för 

kontinuerlig uppvärmning. I en aldrig uppvärmd medeltida stenkyrka kan den relativa 

luftfuktigheten ligga på omkring 80 procent året om. I en kontinuerligt uppvärmd 

kyrkobyggnad kan värdena stiga så långt ner som under 30 procent vilket allvarligt kan skada 

de flesta inventarierna och även själva byggnaden. Riktvärdet för luftfuktigheten för 

museiföremål ligger på 50 procent, understiger detta värde 30 procent finns risk för obotliga 

skador. För att skapa en bra luftfuktighet för föremål under vintern måste man till exempel 

sänka temperaturen genom att värma byggnaden så lite som möjligt. Problem med 

uppvärmningen kan vara svårt att komma tillrätta med, då man inte alltid kan göra något åt 

det med det värmesystem man redan har. Detta är emellertid ytterligare ett problem som man 

som fastighetsförvaltare måste ta hänsyn till och eventuellt åtgärda. (Verbum, 2004) 
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2.4.3 Inre skötsel - Renhållning 

Städning och rengöring hör till viktiga delar inom kyrkoförvaltningen, men är emellertid inte 

detsamma som att städa i hemmet. Material, ytor och föremål kan vara mycket känsliga, 

samtidigt som de slits hårt av besökarna. Städningen måste således ske hänsynsfullt för att 

inte ytterliggare öka slitaget. Man bör som förvaltare exempelvis ha i åtanke vilka medel och 

kemikalier man bör använda vid putsning samt hur man på bästa sätt varsamt rengöra äldre 

inventarier. Medvetenhet om förvaring av fuktkänsliga föremål så som textilier och böcker är 

även det viktigt att tänka på som förvaltare. 

 

Såväl inre som yttre skötsel kräver noggrannhet. Förstörda eller skadade föremål går inte att 

ersätta, då dessa har ett kulturhistoriskt värde. Även då det gäller skötsel av inventarier så som 

mattor, tavlor, dopfunt, orglar, ljusstakar av silver och mässing etc. krävs expertis. Detta 

gäller även för uppkomsten av olika skadedjur. Misstänker man minsta lilla skada eller 

spricka måste man kontakta en konservator, vilket kostar pengar. Om man tvingas till åtgärd 

måste man söka såväl tillstånd som bidrag. Kyrkan och dess tillhörande byggnader utgör 

därtill en helhet vilket måste beaktas. En fastighetsförvaltares roll är således omfattande då 

mycket måste tas hänsyn till. (Verbum, 2004) 
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2.5 Ekonomi 

Kyrkans totala inkomster utgörs till ca 80 % av kyrkoavgiften. En avgift som ligger på 

omkring 0,98 procent av den skattepliktiga inkomsten bland Svenska kyrkans medlemmar. 

Utöver denna avgift finns även så kallade ”prästtillgångar” som bland annat innefattar 

jordbruk, skog, räntepapper etc. som alla ger en avkastning.  Till kyrkans inkomster hör även 

de pengar som erhålls genom till exempel försäljning, bidrag, kollekt etc. 

 

Svenska kyrkans utgifter beräknas, utifrån uppgifter från 2005, ligga på en totalsumma av ca 

16 miljarder kronor per år. Av denna summa står församlingarnas verksamheter för omkring 

80 %. Vård och underhåll för kyrkobyggnaderna utgör ungefär 900 miljoner kr per år.  

 

I och med att Svenska kyrkan sköter all ekonomi själv, vilket i första hand tillgodoses genom 

kyrkoavgiften får kyrkan inget ekonomiskt stöd från staten (skilsmässan år 2000), dock med 

ett undantag vad gäller vård och underhåll av kyrkans byggnader uppförda innan 1939, vilka 

som tidigare nämnts är skyddande enligt lag, kulturminneslagen. Lagen innebär att man kan 

ansöka om kyrkoantikvarisk ersättning för åtgärder på kyrkobyggnader. Den 

kyrkoantikvariska ersättningen betalas årligen ut till kyrkostyrelsen som därefter fördelar det 

vidare till stiften. För åren 2002-2009 har regeringen anslagit ersättning till kyrkan med; 

 

50 mkr för 2002 

100 mkr för 2003 

150 mkr för 2004 

200 mkr för 2005 

250 mkr för 2006 

300 mkr för 2007 

390 mkr för 2008 

460 mkr för 2009 

 

Kostnaderna för vård och underhållet av Sveriges kyrkobyggnader utgör således en betydligt 

större pott en vad varje stift och församling får ersättning för. Detta innebär att församlingarna 

själva får stå för stora delar av kostnaderna för vård och underhåll. (Nyckeln till Svenska 

kyrkan - verksamhet och ekonomi 2005) 
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2.5.1 Kyrkoantikvariskersättning (KAE) 

Kyrkoantikvarisk ersättning är samtliga medborgares ersättning till Svenska kyrkan för att 

kyrkobyggnadernas kulturhistoriska värden ska kunna upprätthållas och göras tillgängliga för 

alla. Ersättningen ska fördelas så att största möjliga bevarandeeffekt uppnås. Man kan söka 

ersättning för bland annat konservering och förebyggande åtgärder, men även för vård- och 

underhållsplanering vilket är mycket viktigt då man genom en väl genomförd underhållsplan 

långsiktigt kan lägga upp en plan för framtida åtgärder. En fullständig underhållsplan är 

kostsam att upprätta men är på sikt lönsam för all fastighetsförvaltning då det ger en 

framförhållning och en plan på kommande utgifter. (Kyrkofondens styrelse, 2002) 

  

2.5.2 Ansökningar och bidrag - steg för steg 

Processen vid ansökning om kyrkoantikvariskersättning inleds med att varje församling i 

samfälligheten tar beslut om en sådan ansökan ska genomföras. Detta innebär att de är 

fastighetsförvaltaren inom samfällighetens uppgift att genom besiktningar och löpande 

kontroller upptäcka eventuella problem, såväl akuta som mindre akuta. Om problem uppdagas 

beslutar församlingarna om att ansöka om kyrkoantikvariskersättning. Vid ansökning om 

ersättning krävs även att man ansöker om tillstånd från länsstyrelsen för en eventuell åtgärd. 

Detta tillstånd behöver emellertid inte vara godkänt då man skickar in en ansökan om 

ersättning.  

 

Ansökningarna om kyrkoantikvariskersättning ska vara stiftets jurist tillhanda senast den 31 

oktober. En ansökan som görs den sista oktober 2007 gäller för året 2009, något som därför 

kräver framförhållning. Stiftsjuristens uppgift är att registrera ansökningarna. Därefter skickas 

en remiss till länsstyrelsen på de ansökningar som gjorts. Utifrån remissen som skickats är det 

sedan länsstyrelsen i respektive läns uppgift att gradera hur viktiga åtgärderna är för 

respektive ansökan som kommit in.   

Länsstyrelsen har en graderingsskala mellan ett och tre, men de har även möjlighet att 

avstyrka eventuella ansökningar. De mest angelägna och akuta problemen sätts som nummer 

ett på graderingsskalan. Som nummer två sätt de åtgärder som snarast bör genomföras men 

som ännu inte är akuta. Gradering tre kan innefatta sådana objekt som inte är speciellt 

kulturhistoriska, men som man ändå sökt bidrag för. Då det gäller avstyrkan kan detta 

exempelvis handlas om att man kanske inte fått tillstånd att renovera eller att man sökt 

tillstånd men att detta varit försenat och därför inte hunnit behandlats. Avstyrkan kan även 

innefatta sådana åtgärder som överhuvudtaget inte är berättigat till kyrkoantikvariskersättning.  
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Vid en gradering, och framförallt vid större ärenden skickas personal från länsstyrelsen ut för 

att göra denna bedömning av objektet. Om ärendena är mindre kan denna uppgift remitteras 

till länsmuseerna i länen.  

 

Länsstyrelsernas uppgift ligger även i att fördela den procentuella ersättningen som 

länsstyrelsen anser att varje eventuell åtgärd kräver. Detta har länsstyrelserna fram till och 

med den 31 januari året efter det att ansökan gjorts på sig att besluta om och därtill lämna ett 

yttrande till stiftsjuristen. Då stiftet fått in utlåtande är det deras uppgift att göra en bedömning 

utifrån länsstyrelsernas yttrande, en bedömning som allt som oftast överensstämmer med 

länsstyrelsernas. Detta kan emellertid variera beroende på stift, i och med att en 

kyrkoantikvarie inte alltid finns.  

 

Då en bedömning av önskad ersättning gjorts har stiftet fram till och med den 31 mars på sig 

att ansöka om en budgetram från Kyrkostyrelsen i Uppsala. Kyrkostyrelsen bearbetar därefter 

tillsammans med kyrkoämbetet beslutet om varje stifts budgetram. Fastsällandet av 

budgetram skickas därefter i juni ut till varje stift. Oftast är budgetramen betydligt stramare än 

vad varje stift skulle önska, vilket föranleder till att stiften måste göra ytterliggare 

begränsningar. Stiften måste avgöra vad som är en nödvändig åtgärd och vad som kanske 

skulle kunna skjutas upp ett år. Utifrån graderingsskalan tar man direkt bort de åtgärder som 

fått graderingen tre. Vid en eventuell nedskärning av den tidigare planerade budgeten sker ett 

samråd mellan stiften och inblandade länsstyrelser för att således komma fram till ett nytt 

förslag. Då ett nytt förslag diskuterats fram läggs det nya förslaget fram till stiftsstyrelsen i 

slutet av augusti. Stiftsstyrelsens uppgift är därtill att godkänna beslutet, ett beslut som 

styrelsen väldigt sällan har några invändningar mot. Underrättelse om ett fattat beslut skickas 

ut i septembermånad, i vilket arbetet kring att åtgärda kyrkobyggnaden kan inledas.  

 

 

I och med ansökan om bidrag och ett godkännande av tillstånd att genomföra en eventuell 

åtgärd måste man oavsett åtgärd se till så att projektet följs och kontrolleras av en 

antikvariskkontrollant. Detta för att man ska kunna följa arbetets gång och kontrollera så att 

alla regler följs, men även för att åtgärdesprojekt ska kunna ges ett slutintyg, i vilket 

exempelvis entreprenören för arbetet ska kunna få ut pengar för genomfört arbete. (Beskow 

Ulrika, 2008) 
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2.5.3 Övriga byggnader och kostnader  

Förutom kyrkan finns även ett stort antal övriga byggnader så som exempelvis präst- och 

församlingsgårdar, i vilket man på liknande sätt som för kyrkan kan ansöka om 

kyrkoantikariskersättning för. Lagen gäller för byggnader uppförda innan 1939 och gäller 

således inte för yngre byggnader, i vilket man därför inte heller kan ansöka om 

kyrkoantikvariskersättning för. Vid åtgärder och renoveringar av dessa tas i stället pengar från 

kyrkonämnden, vilket är det organ som ytterst fattar beslut i alla frågor som berör 

församlingarnas egendom i samfälligheterna. Pengar utgörs till stor del av kyrkoavgiften, där 

ungefär hälften av denna går till församlingsverksamhet där kostnader för bland annat präster, 

gudstjänster och kyrkomusik ingår. Ytterliggare en fjärdedel går därefter till underhåll och 

drift av lokalerna. Pengar som varje församling även kan använda för att göra mindre inköp 

med. 

 

Som fastighetsförvaltare i en samfällighet är man skyldig, enligt samfälligheten att se efter 

och vårda alla kyrkobyggnader oavsett dess ålder. Det som skiljer en äldre kyrkobyggnad från 

en yngre är således vart ifrån pengarna till eventuella åtgärder och underhåll kommer från.  

(Sjögren Göran, 2008) 
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2.5.4 Vem söker tillstånd, vem ger tillstånd och vem ansvarar för 

pengarna? Exempel reparation/utbyte av fönster 

I frågan om vem som har tillgång till pengarna samt söker och beviljar tillstånd för olika 

åtgärder och ingrepp är detta, som nämnts ovan beroende på kyrkan eller byggnadens ålder. 

Är kyrkan eller kyrkobyggnaden uppförd före år 1939 är den skyddad enligt 

kulturminneslagen och kräver alltid ansökan och tillstånd hos myndigheter innan några 

ingrepp får göras. Tillstång krävs dock inte för obetydliga reparationer, det vill säga så länge 

de inte utförs så att föremålets kulturhistoriska värde minskar. Pengar för åtgärder på dessa 

byggnader söks via kyrkoantikvariskersättning som betalas av Svenska staten. Det är 

församlingarna som ansöker om bidragen och man söker pengar för olika projekt till exempel 

konservering av inventarier, renovering av fasad, ommålning av fönster, dränering, 

elinstallationer etc. Även bidrag för upprättande av vård och underhållsplan ingår i den 

kyrkoantikvariska ersättningen.  

 

Anser man till exempel att det behövs renoveras eller bytas ut fönster i kyrkan bör dessa 

åtgärder först och främst dokumenteras i vård- och underhållsplanen. Genom samråd med en 

antikvarisk kontrollant bedömer man hur akut behovet är genom en gradering mellan ett och 

tre samt uppskattar kostnaderna för åtgärden. Ansökan om kyrkoantikvariskersättning för 

renoveringen/bytet av fönstren skickas sedan till respektive stift som tillsammans med 

länsstyrelserna beslutar och ger tillstånd till vilka projekt som ska godkännas och hur mycket 

pengar som beviljas varje projekt. Akuta åtgärder bedöms som ett och blir i princip alltid 

beviljade bidrag för det år som ansökan gäller. Se rubrik ”Ansökningar och bidrag”. Från det 

att projektet beviljats bidrag har församlingen två år på sig att slutföra arbetet med att 

reparera/byta fönstren. 

 

KAE betalas ut först efter avslutat arbete. Man rekvirerar pengarna från stiftet som kräver att 

projektet granskats av en revisor (ett revisorsintyg bifogas) och ett intyg från den antikvariska 

kontrollanten om att arbetet utförts enligt tillståndsbeslutet och är antikvariskt korrekt. KAE-

besluten formuleras som en % av total kostnad, dock högst ett visst belopp. (Exempel: Total 

beräknad kostnad 1 000 000 kr, KAE 75 % dock högst 750 000 kr.) Om budgeten sedan 

överskrids blir ändå bidraget bara 750 000 kr. Merkostnaden får församlingarna själv stå för. 

Blir kostnaden lägre än beräknat blir också bidraget lägre, då man går på % -satsen. (Beskow 

Ulrika) 
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För byggnader uppförda senare än 1939 gäller inte samma tillsyn och övervakning som för 

kulturminnesmärkta byggnader. Man behöver exempelvis inte ansöka om tillstånd då man är i 

behov av att byta eller renovera ett fönster. För dessa byggnader gäller ingen 

kyrkoantikvariskersättning utan bekostas av kyrkonämnden i varje samfällighet, vilka 

förvaltaren således begär pengar från. Pengar till kyrkonämnden kommer bland annat från 

skatter och är olika mellan samfälligheter.   

 

Församlingarna behöver inte alltid vända sig till den ansvarige fastighetsförvaltaren, om sådan 

finns i samfälligheten, i frågor som rör yngre byggnader som saknar krav på tillstånd. Man 

kan således själv välja att måla om rum, göra inköp av inventarier etc., utan att vända sig till 

fastighetsförvaltaren. Kostnaderna får då församlingarna emellertid själva stå för, pengar som 

församlingarna oftast får visa kyrkoavgiften. (Sjögren Göran, 2008) 
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2.6 Vård- och underhållsplan 

En vård- och underhållsplan är ett instrument för den dagliga förvaltningen av 

kyrkobyggnaden, såväl praktiskt som ekonomiskt. En väsentlig förändring då det gäller vård- 

och underhållsplaner för kyrkor och dess tillhörande byggnader kom att ske år 2006 då det 

blev ett krav på att alla kyrkor, dess tillhörande byggnader, begravningsplatser samt 

kyrkotomter och kyrkliga inventarier, som ägdes och fortfarande ägs av Svenska kyrkan och 

därigenom skyddas av Kulturminneslagen var tvungna att ha upprättade vård- och 

underhållsplaner för att man skulle kunna ansöka om kyrkoantikvarisk ersättning. Detta kom 

att förändra hela iden kring vård- och underhållsplaner, men trots detta har ingen riktig modell 

över hur en sådan ska upprättas utvecklats. Alla församlingar har sin egen modell över hur en 

sådan ska se ut men gemensamt för dem alla är att denna ska innehålla anvisningar om när 

nödvändiga arbeten och vårdinsatser behöver göras och hur dessa skall utföras. En vård- och 

underhållsplan ska även kunna ge handledning i akuta situationer när man snabbt behöver ta 

ställning till en åtgärd, för att till exempel inte förvärra en pågående skada. Dessa anvisningar 

måste vara baserade på aktuell kunskap om byggnaden och om relevanta metoder. En vård- 

och underhållsplan behöver dels vara cyklisk, det vill säga hela tiden kunna uppdateras med 

avseende på uppgifter som förändras, till exempel byggnadsdelarnas tekniska skick, 

skadevärdering och de eventuella förslag till åtgärder som följer av inventeringarna. Dels 

behöver planen innehålla kunskap om förutsättningarna för vården, till exempel deras 

kulturhistoriska värde, det vill säga kunskap som inte ändras över tiden, utan bara 

kompletteras när ny kunskap utvecklas eller åtgärder utförts. En plan bör även innehåll 

anvisningar som talar om hur vården bör bedrivas; till exempel lämpliga underhållsmetoder 

och intervall för besiktning.  

 

I och med detta kan en vård- och underhållsplan aldrig betraktas som färdig och avslutad. En 

underhållscykel kan avslutas, men på denna följer genast en ny underhållscykel, se figuren 

nedan. (Svenska kyrkan (b), 2008) 
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Figur 2. Underhållscykel                            Källa: Svenska kyrkan (b), 2008 
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3 Aktuell studie  

I detta kapitel kommer närmare studie göras över hur Västerås Stift respektive samfällighet är 

uppbyggt och hur förvaltningen sköts i Västerås samfällighet respektive i de två mindre 

samfälligheterna i Sala kommun. Kapitlet kommer även att beröra en större församling inom 

Sala kommun som tidigare varit en samfällighet men som i början av år 2008 valt att bryta sig 

ur samfälligheten. 

 

3.1 Västerås stift  

Svenska kyrkan är som tidigare nämnts indelat i tretton stift. I Västerås stift ingår landskapen 

Västmanland och Dalarna samt Örebrolän, se bilaga 1a-c. Varje stift är uppdelat i 

samfälligheter som i sin tur består av en eller flera församlingar.  

 

3.2 Västerås samfällighet  

Västerås kyrkliga samfällighet är en relativt stor enhet med totalt 26 kyrkor uppdelat på elva 

församlingar; Badelunda, Barkarö, Dingtuna-Lillhärad, Västerås domkyrka, se figur 3, 

Kungsåra, Lundby, Norrbo, Rytterne, Skerike-Gideonsberg, Tillberga och Önsta. 

Samfälligheten omfattar således samtliga församlingar i Västerås kommun, i vilket man som 

privatperson tillhör den församling där man bor. Utöver kyrkorna ingår även ett stort antal 

andra byggnader så som exempelvis präst- och församlingsgårdar. Samfälligheten bildades 

1962 och utökades ytterligare 1967 till att se ut som det gör idag.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Västerås domkyrka utgör församlingskyrka för Västerås domkyrkoförsamling.   

                       Källa: wikipedia, 2008 
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3.2.1 Fastighetsförvaltningen i Västerås samfällighet 

Västerås samfällighet består av elva församlingar med totalt 26 kyrkor. Förvaltningen av 

dessa kyrkor med tillhörande byggnader sköts av förvaltningsansvarige Göran Sjögren. 

Sjögren är ytterst ansvarig för vård- och underhåll av samtliga kyrkor inom Västerås 

samfällighet. Församlingarna har emellertid ett visst ansvar att meddela akuta problem, med 

det långsiktiga underhållet styrs och sköts helt av fastighetsförvaltaren. En av Göran Sjögrens 

huvuduppgifter är att årligen görs en skyddsrond i kyrkobyggnaderna, i vilket han följer en 

checklista. Kyrohedern eller annan ansvarig i församlingen brukar medverka vid dessa 

skyddsronden och då komma med egna förslag om vad som bör åtgärdas. Uppstår akuta 

problem under året meddelas detta till Göran Sjögren som åtgärdar problemet omgående då 

man inte vill lagra problemen på hög, i annat fall så sköts förvaltningen rullande, exempelvis 

renovering av fasader och tak vart 20:e år. (Sjögren Göran, 2008)  

 

3.2.1.1  Nyckel till god förvaltning 

Samfällighetens storlek gör att man på heltid kan anlita entreprenörer och hantverkare. 

Eftersom det hela tiden finns arbete kan man i princip ha samma person som arbetar inom 

samfälligheten, något som bland annat gäller för målare och snickare. Vid större ingrepp som 

rörmokeri, plåtslageri och el hyrs dessa periodvis in, men är i regel alltid samma firmor. Detta 

underlättar dels genom att personerna vet vad de ska göra samt att det finns en bra 

arbetsrelation mellan entreprenör och fastighetsansvarig. Arbetsomfattningen upplevs enligt 

Sjögren som optimal. Färre kyrkor skulle kunna innebär att de entreprenörer och hantverkare 

som idag arbetar heltid inte längre kan göra det. Man blir istället hänvisad till de entreprenörer 

som finns tillgängliga då behov uppstå, med följd av större omsättning på personal. Fler 

kyrkobyggnader upplevs det i dagsläget inte finnas några resurser till enligt Göran Sjögren, då 

man i så fall skulle bli tvingad att anställa mer personal.    

 

Sedan lång tid tillbaka har samfälligheten haft en god ekonomi, mycket tack vare kompetent 

personal som vetat hur man på bästa sätt förvaltat kapital. Man har medvetet arbetat 

långskitigt med att genomföra grundreparationerna så som stommar, grund och tak, vilket 

föranlett dagens goda status säger Sjögren.  
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Fastighetsförvaltningen i Västerås samfällighet kan sägas genomsyras av god framförhållning 

och bra ”flyt” inom organisationen. Man har trogna medarbetare vilket skapar en hög 

trivselfaktor. Det finns ett stort och välfungerande nätverk med god ekonomi. En långsiktig 

plan för alla kyrkor och tillhörande byggnader finns, vilket till stor del bidragit till att samtliga 

kyrkobyggnader i dagsläget håller hög standard. Man har långsiktigt byggt upp en hållbar 

status vad det gäller större ingrepp och reparationer av bland annat tak, stommar, grund och 

fönster etc. Enligt Göran Sjögren är kvalitén och statusen på byggnaderna så pass god att inga 

direkta problem finns i dagsläget. (Sjögren, Göran, 2008)  

 

3.2.1.2 Vård - och underhållsplan  

I och med att det vid årsskiftet 05/06 blev ett krav på att alla kyrkor, dess tillhörande 

byggnader, begravningsplatser samt kyrkotomter och kyrkliga inventarier, som ägdes av 

Svenska kyrkan och skyddas av Kulturminneslagen skulle upprätta en vård- och 

underhållsplan för att kunna söka kyrkoantikvarisk ersättning kom Västerås samfällighet att 

tvingas upprätta totalt 26 vård- och underhållsplaner för sina samtliga kyrkobyggnader. Trots 

att länsmuseet redan tidigare upprättat en enklare modell - om än att fastighetsskötarna inte 

använde denna fullt ut - kom arbete med att upprätta helt nya planer att bli omfattande. Ett 

arbete som först nu för Västerås samfällighet börjar närma sig slutet då man snart är klar med 

samtliga 26 vård- och underhållsplaner. (Göran Sjögren, Förvaltningsansvarig, Västerås, 2008-04-08).  
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3.3 Sala kommuns samfälligheter 

Sala kommun utgörs idag av två samfälligheter; Sala-Norrby-Möklinta samfällighet och 

Kumla-Tärna-Kila samfällighet. Fram till och med årsskiftet 07/08 tillhörde även 

Västerfärnebo-Fläckebo en egen samfällighet. Dessa två har emellertid gått ur sin 

samfällighet och är i dag i stället en gemensam församling.  

 

3.3.1 Fastighetsförvaltningen i de två mindre samfälligheterna  

Förvaltningen i Sala-Norrby-Möklinta samfällighet sköts i huvudsak av fastighetschef Bengt 

Andersson. Samfällighet utgörs av tre församlingar med totalt fyra kyrkor; Kristina kyrka, 

Sala sockenkyrka, Norrby kyrka och Möklinta kyrka, se figur 4, i vilket Kristina kyrka och 

Sala sockenkyrka ingår i samma församling.  

 
 
 
 

 
                                   

Figur 4. Kristina kyrka, Sala sockenkyrka, Norrby kyrka och Möklinta kyrka utgör Sala-Norrby-Möklinta 

samfällighet                  Källa: wikipedia, 2008 

 

Förutom förvaltningsarbetet inom sin egen samfällighet hyrs Bengt Andersson in som 

rådgivare vid fastighetsärenden i Kumla-Tärna-Kila samfällighet, se figur 5, där han bland 

annat hjälper Matti Vigelsbo i kyrkonämnden. Det finns således ett gott samarbete mellan de 

båda samfälligheterna, något som bland annat synts i att han förutom sina egna kyrkor hjälpt 

Vigelsbo med att upprätta vård- och underhållsplanen för Kumla-Tärna-Kila samfällighet. Då 

Bengt Andersson emellertid inte har tid och möjlighet att hjälpa till i Kumla-Tärna-Kila 

samfällighet hyrs istället konsulter in i frågor som berör anbud och förfrågningar till 

entreprenörer etc. Detta vill man emellertid helst undvika i och med att det blir dyrare till följd 

av merkostnader, samt att det blir ytterliggare en process i och med att man måste finna 

lämpliga konsulter. Anbud görs i de båda samfälligheterna för alla typer av arbeten, i vilket 

större, oftast återkommande firmor hyrs in för el, bygg, rör etc. Vid uppköp av entreprenörer 

och tjänster har man tidigare haft kravet på sig att följa Lagen om offentlig upphandling 

(LOU), ett krav som i och med årsskiftet 07/08 emellertid upphörde. Trots detta har Bengt 
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Andersson valt att fortsätta följa LOU, då han anser att detta fungera bra. (Bengt Andersson och 

Matti Vigelsbo, Sala samt Kumla-Tärna-Kila samfällighet, 2008-04-25) 

 

Figur 5. Kumla kyrka, Tärna kyrka och Kila kyrka utgör i dag samfälligheten Kumla-Tärna-Kila samfällighet  

                          Källa: wikipedia, 2008 
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3.3.1.1 Nyckel till god förvaltning 

Andersson och Vigelsbo menar att vissa problem finns, framförallt med samorganisationen 

inom såväl Kumla-Täran-Kila som Sala-Norrby-Möklinta samfällighet och att förbättringar 

därtill skulle kunna göras. Till exempel så anser man att församlingarna skulle kunna dela på 

personal så som exempelvis präster, musiker och kyrkovaktmästare, något som inte 

förekommer idag då varje församling har sina egna. Kravet på att församlingarna ska hålla sin 

kyrka öppen för allmänheten varje söndag skulle även kunna delas upp, något som skulle 

innebära att Kumla-, Tärna- och Kila församling som tillhör samfällighet endast skulle behöva 

ha en kyrka öppen i stället för tre. Vid för många små enheter kan det också vara svårt att hitta 

rätt och tillräckligt kompetent personal. Man skulle även kunna ha gemensamma gravlistor, 

samt ett centralt system för övervakning av uppvärmningen av kyrkobyggnaderna, ett system 

som i dagsläget redan finns för Sala-Norrby-Möklinta samfällighet, men som skulle kunna 

utökas till en större enhet vid en eventuell sammanslagning med exempelvis Kumla-Tärna-

Kila samfällighet vilka man redan har ett gott samarbete med.  

 

Fastighetsarbetet sköts till följd av att Bengt Andersson är involverad i de båda 

samfälligheterna på liknande sätt i samfälligheterna, däremot är beslutsfattandet olika och är 

respektive församlings ansvar. Vid specifika ärenden, exempelvis vid frågor och funderingar 

som berör metoder för renoveringsarbeten finns därför möjlighet att höra av sig till bland 

annat Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen för rådgivning inför ett eventuellt 

beslutsfattande. 

 

Anledningen till att de båda samfälligheterna i dag ännu inte slagits ihop till en större enhet, 

menar Bengt Andersson, är församlingsmedlemmarnas motstånd till närliggande 

församlingar. Försök till en sammanslagning har gjorts, senast på 90-talet, men motståndet var 

då för stort. Planerna på en eventuell sammanslagning finns emellertid enligt Andersson och 

Vigelsbo kvar, detta i och med att man börjar se en antydan till förändrad attityd bland 

församlingsmedlemmarna. Ett försök till hjälp mellan de kyrkliga samfälligheterna har 

emellertid påbörjats. Under våren 2007 togs nämligen initiativ från Norberg-Karbennings 

kyrkligasamfällighet om utökat samarbete vad det gäller tjänster, allmänna råd och tips mellan 

samfälligheterna. Man har emellertid inte talat om någon sammanslagning utan endast om att 

utbyta tjänster. (Andersson Bengt & Vigelsbo Matti, 2008)  
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3.3.2 Fastighetsförvaltningen i Västerfärnebo-Fläckebo församling 

Västerfärnebo-Fläckebo övergick den första januari 2008 från att tidigare varit en samfällighet 

till att bli en gemensam församling. Eftersom två församlingar blivit en kan man därför inte 

längre upprätthålla en samfällighet eftersom denna beror på ett samarbete mellan två eller 

flera församlingar. Genom att ersätta samfälligheten med en församling kan man, enligt 

Torsten Eriksson, ordförande i Västerfärnebo-Fläckebo kyrkoråd bättre leva upp till 

kyrkoordningens bestämmelse om huvudgudstjänst, ett krav som innebär att kyrkan måste 

vara öppen för allmänheten minst en gång i veckan, vanligen söndag. De ekonomiska och 

administrativa fördelarna som man i den tidigare samfälligheten strävade efter finns 

emellertid kvar, men med de fördelar att man i en gemensam församling också kan slippa 

tvingas ha två av kyrkorna öppna på söndagar. Man kan således växla mellan vilken kyrka 

som ska vara öppen för gudstjänst och därmed bland annat slippa onödiga 

uppvärmningskostnader, personalkostnader så som präster, musiker och kyrkovaktmästare 

etc.  

 

Trots förändringen som den dåvarande samfälligheten vid årsskiftet valde att genomföra ser 

man ändå möjligheter till samarbete med omkringliggande samfälligheter. Ett samarbete med 

framförallt Sala-Norrby-Möklinta samfällighet, i vilket man känner en viss tillhörighet till 

skulle enligt Torsten Eriksson i framtiden inte vara omöjligt. Man skulle bland annat kunna 

utveckla samarbetet och strama åt organisationen i frågor som berör bland annat gemensamt 

datasystem, gravlistor, centralstyrt värmesystem och personalfrågor. Torsten Eriksson påpekar 

dock att ett av det viktigaste steget för att nå ett så bra samarbete som möjligt i första hand är 

att koncentrera sig på att slå ihop de mindre församlingarna till en större och först därefter 

fatta ett beslut om att slå ihop flera större församlingar till en samfällighet.  Detta är något 

som enligt Torsten Eriksson i dagsläget emellertid inte är aktuellt, framförallt i och med att 

Västerfärnebo-Fläckebo församling enligt honom själv fungerar mer än väl. Västerfärnebo-

Fläckebo församling ligger i dagsläget, enligt Eriksson, långt fram i utvecklingen vad det 

gäller bland annat energiförbrukningen. Man har som första kyrka i Sverige långt gångna 

planer på att montera solceller på Västerfärnebo kyrkas tak. Motgångarna har dock varit 

många, Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen har sagt nej, sedan sa länsrätten ja, men efter 

det har både kammarrätt och regeringsrätt sagt nej. Nu har församlingen emellertid vänt sig 

till europadomstolen och utslaget där kommer att vara av riksintresse. 
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Vid frågan om personalstyrkan talar Eriksson om att all personal i Västerfärnebo-Fläckebo 

församling sedan 1998 bär ett eget budgetansvar vilket innebär att varje anställd måste 

redovisa sina kostnader. Till exempel så måste kyrkovaktmästaren redogöra för alla sina 

kostnader för vård- och underhåll under året. Personalen upplever där av en känsla av frihet 

under ansvar då de själva ansvara för ekonomin inom sitt område. Personal inom 

församlingen har antytt att man känner sig friare i jämförelse med tidigare, då församlingen 

endast hade en ekonomiansvarig. Denna frihet har bland annat bidragit till ökad trivsel bland 

medarbetarna. (Eriksson Torsten, 2008) 
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4 Diskussion och slutsatser 

Examensarbetet inleddes med avsikten att gå djupare in på kulturmärkta byggnader. Ämnet 

om kyrkor och att därtill göra en jämförande studier mellan två samfälligheter föll på plats 

först efter ett samtal med Västerås stiftsjurist. Någon aktuell forskning på området hade vid 

inledningen av detta examensarbete inte gjorts. Däremot fann vi att man inom Västerås stift 

de senaste åren kommit att ställas inför problemet att många av Svenska kyrkans mindre 

samfälligheter saknade egen kompetens inom fastighetsförvaltning, i vilket denna tvingades 

hyras in.  

 

Att enbart bena ut hur organisationen och hur allting kring kyrkan och dess byggnader 

fungerar har för oss redan från första början varit en väldigt stor och väsentlig del. Vi har 

kommit att förstå att kyrkan är viktig för människor även fast den kanske inte riktigt fyller det 

syfte som den en gång gjorde. Målet med detta examensarbete vara att förklara 

fastighetsförvaltningen ur ett byggnadstekniskt perspektiv, det vill säga om det skiljde sig rent 

praktiskt inom fastighetsförvaltningen. Vi utgick från att skillnaden skulle vara större och mer 

påtaglig för byggnaden än vad den egentligen är. Vi antog att förvaltningen av 

kyrkobyggnaderna vilade helt på församlingens axlar, vilket det till viss del också gör. Det är 

församlingarna som beslutar om när och vilka förändringar och åtgärder som ska genomföras 

på deras kyrka. De har däremot inte rätten att besluta om hur denna förändring ska ske. Lagar 

och regler säkerställer nämligen kyrkans och dess tillhörande byggnaders kulturhistoriska 

värde (till exempel kulturminneslagen) samt kravet på offentlighet. Minsta förändring av 

byggnaden kräver tillsyn och godkännande, vilket i sig säkerställer kyrkans status.  

 
Grunden i all fastighetsförvaltningen vilar på en välgjord vård- och underhållsplan. På grund 

av att det inte finns någon väl utformad modell kan dessa se olika ut i olika församlingar. 

Ändamålet med all förvaltning är emellertid alltid det samma oberoende kyrkobyggnad. Vi 

trodde att det skulle skiljde sig mer åt mellan samfälligheterna än vad det egentligen gjorde. 

Man följer samma steg vid ansökningar om bidrag, slutförande av uppdrag, tillsyn och 

besiktningar etc. allt för bevarandet av kyrkobyggnaderna. En bra vård- och underhållsplan är 

dock något som vi anser är A och O. En väl utvecklad sådan ska kunna användas och förstås 

av alla inblandade i förvaltningen och eventuellt efterträdande förvaltningschef. I mindre 

församlingar kan risken bli att dessa upprättas och läses av samma person.  
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Även om innehållet är korrekt kan exempelvis texten vara otydlig och svår att förstå och 

därmed bli oanvändbar för en utomstående och eventuella efterträdare.  

 

Skillnader som kan urskilja mellan Sala samfälligheter och Västerås samfällighet är att det 

inom Västerås samfällighet endast finns en förvaltare som ansvarar hela 

fastighetsförvaltningen av samtliga 26 kyrkor, vars fokus ligger i att endast se till kyrkans 

totala välbefinnande. Han är anställd som fastighetsförvaltare och har till uppgift att sköta och 

ta hand om de kyrkobyggnader som han har ansvar för. Vård och underhåll för byggnaderna 

ligger alltså helt på hans ansvar och inte på respektive församling, även om de självklart har 

ett ansvar att meddela eventuella fel och brister. Han är heller inte bunden till någon speciell 

församling då han är anställd av samfälligheten, som är ett ekonomiskt och administrativt 

samarbete mellan församlingarna. 

 

Som fastighetsförvaltare i Sala kyrkliga samfällighet, är målet såväl som syftet, i likhet med 

Västerås, att vårda och att på bäst möjliga sätt ta hand om de kyrkbyggnader man ansvar för. 

På grund av det mindre antalet kyrkor och tillhörande byggnader i Sala-Norrby-Möklinta 

samfällighet, endast fyra jämfört med 26 stycken kyrkor i Västerås, finns det emellertid 

utrymme att hjälpa till som fastighetsrådgivare eller konsult i andra församlingar. Detta är 

självklart väldigt bra, men drivkraften att sköta kyrkobyggnaderna ligger ute hos respektive 

församling och inte på någon speciellt ansvarig fastighetsskötare, såsom i Västerås. Det är 

församlingarna och besluten som fattas i kyrkoråden som således bestämmer vad förvaltaren i 

Sala samfällighet, eller om han inte har tid, en inhyrd konsult ska hjälpa till med.  

 

Det är inte sagt att alla mindre samfälligheter är dåliga på att upprätta bra vård- och 

underhållsplaner, men istället för att hjälpa varandra mellan samfälligheterna vore det kanske 

bättre att i det här fallet anställa en fastighetsansvarig som ska ansvara över samtliga 

kyrkobyggnader och därtill slå ihop de båda samfälligheterna Kumla-Tärna-Kila samt Sala-

Norrby-Möklinta till en större. Relationerna mellan samfälligheterna i Sala är idag god men 

vilar på personliga relationer. Vid en sammanslagning skulle alla frågor rörande förvaltningen 

kunna läggas på ett bord och därtill mer likna förvaltningsarbetet så som det fungerar i 

Västerås.  
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4.1 Administrativ förvaltning 

Skötsel och underhåll ser i princip likadan ut oavsett samfällighetens storlek, det är emellertid 

den administrativa delen inom förvaltningen som enligt oss skulle kunna förändras, främst 

inom de mindre samfälligheterna. Trots detta är inte heller en för stor samfällighet att föredra, 

då risken finns att man förlorar överblicken och att engagemanget för kyrkorna minskar.   

 

I fallet med samfälligheterna i Sala kan man tydligt se fördelarna med en samorganisation. En 

samverkan finns emellertid redan men skulle kunna bli betydligt mycket klarare genom en 

sammanslagning till en större samfällighet. Andra alternativ i frågan om att förbättra den 

administrativa fastighetsförvaltningen skulle kunna vara att slå ihop mindre församlingar till 

en större till exempel att Kumla-Tärna-Kila samfällighet löstes upp och i stället bildade en 

församling, så som man gjort i Västerfärneno-Fläckbo. Ett tredje alternativ är att göra både 

och, det vill säga att både slår ihop församlingarna samt att bildare en ny samfällighet med en 

annan större församling, se figur sex. 

 

4.2 Möjliga alternativ 

1. Bilda större samfällighet 

Sala-Norrby-Möklinta samt Kumla-Tärna-Kila samfällighet och eventuellt också 

Västerfärnebo-Fläckebo församling skulle i och med alternativ ett kunna slås ihop till en 

större ekonomisk och administrativ samfällighet. En person skulle kunna anställas för att 

förvalta samtliga sju alternativt nio kyrkor (Västerfärnebo- och Fläckebo kyrkor) med 

tillhörande byggnader, i de ingående församlingarna. Denna person skulle i och med en 

sammanslagning få mer personligt ansvar för kyrkobyggnaderna, i vilket en direktkontakt 

mellan kyrkoherde och fastighetsförvaltare skulle kunna utvecklas. Församlingen skulle 

därigenom kunna koncentrera sig mer på arbetet inom kyrkan så som exempelvis bröllop, 

konfirmation, möte etc.  

 

Den främsta nackdelen är att man vid en sammanslagning mellan de två befintliga 

samfälligheterna nu får sex olika kyrkoråd i stället för det tre som varje samfällighet tidigare 

hade. Detta kan skapa problem då man måste bilda en helt ny kyrkonämnd som ska förena sex 

olika församlingars kyrkoråd. Situationen mellan församlingarna inom samfälligheterna i Sala 

anser vi emellertid i dagsläget fungerar bra och vi tror därför att en sådan sammanslagning 

skulle kunna fungera trots att det skulle blir många kyrkoråd.  
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2. Bilda större församling 

Alternativet till att bilda en samfällighet är att gå samman till en större församling, så som till 

exempel redan gjorts i Västerfärnebo-Fläckebo. Fördelarna med detta är att man lättare lever 

upp till kyrkoordningens bestämmelser om kravet på huvudgudstjänst, det vill säga att varje 

församling minst måste hålla kyrkan öppen för allmänheten en gång i veckan. Man kan på så 

sätt varva mellan vilka kyrkor som ska hållas öppna och därtill spara in på bland annat 

uppvärmningskostnader, personal, slitaget på kyrkan etc. Det är känt att kyrkan och dess 

inventarier är känsliga, framförallt vid uppvärmning vintertid då risken för uttorkning är som 

störst. Frågan är dock om det är bra om kyrkan är stängd under långa perioder?  

 

En ytterliggare fördel med att bilda en större församling är att man i stället för tre kyrkoråd 

(till exempel Kumla-Tärna-Kila) enbart skulle behöva ha ett, något som kan vara fördelaktigt 

vid utvidgat samarbete med andra församlingar (se alternativ tre). Problemet kring detta kan 

emellertid vara motståndet från församlingsmedlemmarna då man ogärna ser en upplösning 

av sin egen församling.  

 

3. Kombination av alternativ ett och två 

Det tredje och sista alternativet består av en kombination av de två ovanstående fallen. 

Samfälligheterna upplöses till en församling och bildar ny samfällighet med en annan 

församling. Detta är dock stora steg att ta och inte alldeles självklara. En början till ett 

liknande steg skulle dock vara att bilda en ekonomiskt- och administrativ samfällighet, så som 

alternativ ett. Nästa steg skulle då innebära att man inom församlingarna gick samman till en 

större församling. Ett steg som vi emellertid tror kräver ytterliggare tid att arbeta fram då det 

är ett känsligt ämne för församlingsmedlemmarna.  
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Möjligheterna till förändringar och förbättringar inom den administrativa förvaltningen är 

således många och kan självklart se olika ut beroende på de olika församlingarnas och 

samfälligheternas sammansättning inom stiftet. Vissa skillnader finns mellan mindre och 

större samfälligheter, om än bara administrativa. Det går egentligen inte att säga att någonting 

är bättre eller sämre, men vi kan ändå tycka att det finns en viss fördel med en större 

samfällighet. Kanske ligger mycket av våra värderingar i vårt sätt att angrip jämförelsen, då vi 

vid inledningen av detta examensarbete förutsatte att en större samfällighet skulle kunna ge 

bättre förutsättningar för förvaltningsarbetet och övrig verksamhet inom kyrkan än vad en 

mindre skulle kunna göra.  

 

Trots att vi i och med detta arbete haft en relativt begränsat angreppsområde har det hela tiden 

dykt upp nya frågeställningar. Något som bättre kunnat klargöra skillnaderna inom 

fastighetsförvaltningen hade varit att välja ett annat, jämförelseområde än Sala kommun, där 

det ändå finns kompetent personal, vilja och en fungerande organisation. Vi har trots detta 

ändå kunnat se och fått bekräftat att förbättringar skulle kunna genomföras och att dessa även 

är önskvärda.  
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4.3 Kyrkoantikvarisk ersättning – allmänt för kyrkobyggnader 

Som en slutlig kommentar till detta arbete skulle vi vilja diskutera den kyrkoantikvariska 

ersättningen som till stor del faktiskt spelar in i vård- och underhållsarbetet och därtill även 

fastighetsförvaltningen av kyrkobyggnader. Kostnaderna för vård och underhållet av Sveriges 

kyrkobyggnader utgör en betydligt mycket större pott än vad varje stift och församling får 

ersättning för. Församlingarna får i många fall själva stå för stora delar av kostnaderna vad det 

gäller vård och underhåll. Detta kan i många mindre församlingar, och samfälligheter med 

färre antal medlemmar och sämre ekonomi leda till att man hela tiden ligger på gränsen till 

vad som är acceptabelt då det gäller vård- och underhåll av kyrkobyggnaderna. Detta just på 

grund av att man inte har råd att finansiera till vad som annars hade varit optimalt för varje 

enskild byggnad. 

 

I och med att vissa församlingar inte har råd att stå för den egensinsats som den 

kyrkoantikvariska ersättningen förutsätter, kan detta leda till att 

många skyddsvärda kyrkor varken söker eller får något stöd. I och med att KAE fördelas på 

de ansökningar som faktiskt kommer in blir de outnyttjade kyrkorna som verkligen har ett 

skyddsvärde ännu mer utsatta. Detta i och med att man ansöker om bidrag för de kyrkor man 

faktiskt använder. Ju större antal outnyttjade kyrkor desto större risk att pengarna inte går till 

dessa trots att de kanske har ett kulturhistoriskt värde som bör skyddas. 

 
Fördelningen av KAE bör i framtiden, enligt oss inte enbart fördelas över de ansökningar som 

kommer in från varje stift. Ersättningen ska kunna ges ut till outnyttjade kyrkor genom att till 

exempel uppsökandetillsynen från länsstyrelsen blir större. Detta innebär således att även 

outnyttjade kyrkor ska kunna få en chans till underhåll. Trots detta kvarstår emellertid 

problemet för de mindre församlingarna, med sämre ekonomi. Något som kanske kan lösas 

genom att dessa församlingar får en större ersättning, och därtill får betala mindre ur egen 

kassa medan de större församlingarna får en mindre ersättning och således får betala lite mer 

ur egen ficka. 
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5 Förslag till fortsatt arbete 

Under arbetets gång har vi stött på flera intressanta frågeställningar som berör kyrkan, men 

som vi på grund av vår avgränsning inte kunnat behandla. Till exempel så är uppvärmningen 

av kyrkorna ett intressant diskussionsämne. Detta till stor del på grund av att uppvärmningen 

och inomhusklimatet påverkar allt som finns i byggnaden så som föremål, människor och 

byggnadens inredning. Man skulle till exempel kunna mäta och jämföra fukt och värme i 

olika kyrkor och påvisa hur detta påverkar inomhusklimatet och alla inventarier i kyrkorna. 

Man skulle även kunna forska vidare i solceller på kyrkotaken eller andra alternativa 

energikällor, då detta är en intressant fråga i dagens klimatdebatt. Ytterliggare 

forskningsarbete skulle även kunna görs på hur förvaltningsarbete ser ut då det gäller 

invändiga inventarier, så som konservering och restaurering, då detta är något som inte tagits 

upp i och med detta examensarbete. Andra forskningsämnen skulle kunna vara hur man 

brandskyddar en kyrka samt hur man lever upp till kraven på handikappanppasning? Detta då 

det ofta uppstår en konflikt mellan lagkravet på att alla kyrkor ska vara 

hansdikappsanpassande till 2010 och lagen om bevarande av vår kulturmiljö.  

 

Frågan om kravet på kyrkans öppenhet är även det ett intressant forskningsämne, om än inte 

inom byggnadsteknik. Hur ska man egentligen ställa sig till frågan? Kyrkan har haft ett 

neråtgående besökarantal under flera år. Att värma upp en kyrka, ekonomiskt och med tanke 

på slitage och risk för uttorkning av inventarier då det nästan inte kommer några besökare kan 

kännas onödigt. Men vad skulle egentligen hända om kyrkan inte var öppen överhuvudtaget? 

Skulle den kanske förlora ännu mer till följd av att byggnaden förutom det anliga även bär på 

en historia bland traktens invånare, något som kanske skulle gå förlorat om den blev en stängd 

institution.  
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