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BAKGRUND
I november 2016 beslutade Kyrkomötet i Svenska  
Kyrkan att varje pastorat eller församling som inte  
ingår i ett pastorat ska ha en lokalförsörjningsplan.  
Enligt kyrkoordningen ska varje pastorat eller  
församling som inte ingår i ett pastorat ha en lokal-
försörjningsplan. Lokalförsörjningsplanen ska faststäl-
las av kyrkofullmäktige, och kyrkorådet ska minst vart 
fjärde år pröva om den ska ändras (kyrkoordningen 
3 kap. 2 § och 47 kap. 12 §). Närmare bestämmel-
ser finns i Svenska kyrkans bestämmelser om lokal- 
försörjningsplaner (SvKB 2018:8). 

LOKALFÖRSÖRJNINGPLAN FÖR 
LINDBERGA FÖRSAMLING
Lokalförsörjningsplanen för Lindberga församling är 
upprättad i enlighet med kyrkoordningen och Svenska 
kyrkans bestämmelser. Enligt bestämmelserna ska lo-
kalförsörjningsplanen innehålla redogörelser för: 
* kyrkofullmäktiges mål för lokalförsörjningen
* verksamhetens utveckling samt behov av mark,  
  byggnader och anläggningar
* bestånd av mark, byggnader och anläggningar
* planerade åtgärder
* konsekvensanalys.

Planeringsperioden ska vara minst tio år och  
lokalförsörjningsplanen omfattar både församlings- 
och begravningsverksamheten. De analyser och  
prognoser som redovisas i planen utgår från  
utfallet år 2019, då utfallet för år 2020 påverkats av en  
världsomfattande pandemi. Verksamhetsstatistiken 
som används utgår ifrån 2019 då verksamheter och 
gudstjänster bedrevs utan påverkan av pandemin. 

Detta är församlingens första lokalförsörjningsplan. 
Syftet med denna är att den ska vara ett redskap som 
underlättar och stödjer de strategiska beslut som tas 
inför genomförandet av församlingens vision. 
   
Innehållet i lokalförsörjningsplanen och rutinerna gäl-
lande densamma kommer att uppdateras och revideras 
efter hand.

INLEDNING & BAKGRUND

Lokalförsörjningsplanen har upprättats av arbetsgrup-
pen för lokalförsörjningsplanen. De överväganden och 
prioriteringar som har gjorts av arbetsgruppen har 
gjorts i samråd med församlingens beredningsutskott. 
Arbetsgruppen för lokalförsörjningsplanen har be-
stått av kyrkoherde Niklas Strandberg, kyrkogårdsfö-
restående Niklas Espelund, ledamot i kyrkorådet Ulf 
Nilsson och kyrkokamrer Christl Holm. Beredningen 
av lokalförsörjningsplanen har skett i samverkan med 
kyrkorådet enligt de rutiner som gäller inför beslut i 
kyrkofullmäktige.
 
Lokalförsörjningsplanen har upprättats av arbetsgrup-
pen för lokalförsörjningsplanen. De överväganden och 
prioriteringar som har gjorts av arbetsgruppen har 
gjorts i samråd med församlingens beredningsutskott. 
Arbetsgruppen för lokalförsörjningsplanen har be-
stått av kyrkoherde Niklas Strandberg, kyrkogårdsfö-
restående Niklas Espelund, ledamot i kyrkorådet Ulf 
Nilsson och kyrkokamrer Christl Holm. Beredningen 
av lokalförsörjningsplanen har skett i samverkan med 
kyrkorådet enligt de rutiner som gäller inför beslut i 
kyrkofullmäktige.
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MÅL- & PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

MÅL OCH UTGÅNGSPUNKTER I FIN
Enligt Svenska kyrkans bestämmelser ska lokalför-
sörjningsplanen relatera till församlingsinstruktionen.  
Det betyder att lokalförsörjningsplanen ska bidra till 
att församlingarna kan utföra sitt uppdrag och sin  
kallelse i lokaler som är ändamålsenliga med en  
långsiktigt hållbar resurshushållning.

LINDBERGA FÖRSAMLINGS VISION
* Lindberga församling vill visa att Kristi kärlek kallar  
  till gemenskap och lärjungaskap.
* Vi vill med Kristus kallelse och bönens kraft se  
  människor, bära dem och sända dem för att breda ut  
  och förverkliga Guds rike. 
* Vi vill möta varje medmänniska med ödmjukhet och 
  öppenhet och att låta henne förstå attt hon är unik, 
  älskad och värdefull. 

I församlingsinstruktionen finns tre prioriterade  
områden; Dopet, Medlemsvård och Ideella  
medarbetare. Dessa områden är utgångspunkten för 
målsättningar för församlingens arbete. Enligt beslut i 
Kyrkorådet kommer församlingen arbeta med nedan-
stående punkter:
- Att utifrån sin yrkesprofession bjuda in och  
  möjliggöra för att människor skall hitta en eller flera  
  aktiviteter där de är behövda som ideella krafter i 
  våra verksamheter. 
 - Att utifrån yrkesprofession och verksamhet vara  
  välkomnande i allt det som vi gör.
- Att fokusera på målgruppen mellanvuxna 30-50 år, 
  konfirmander och dopprojektet
- Att skapa och ge förutsättningar för långsiktig 
  gudstjänstgemenskap.
- Att hitta och rusta de ideella medarbetarna för  
  kortare och längre uppdrag, där församlingen tar 
  fram en utbildningsstege.

BEGRAVNINGVERKSAMHETENS MÅL & RIKTLINJER
Nedan följer ett urval av begravningsverksamhetens 
målsättningar enligt ”Riktlinjer för begravningsverk-
samheten” i Lindberga församling:
- Kyrkogårdarna ska vara vackra och välskötta och ha  
  ett bevarat kulturarv.
- Kyrkogårdarna ska bevaras och utvecklas med 
  utgångspunkten att de utgör en levande och brukad 
  kulturmiljö av stort värde för landsortsmiljön och 
  dess invånare. 
- Begravningsverksamhetens mark, anläggningar 
  och utrustning ska skötas omsorgsfullt, planlagt och 
  långsiktigt. 
- Kyrkogårdar, kansli och övriga publika anläggningar 
  ska vara lättillgängliga för rörelsehindrade, 
  synskadade och hörselskadade. Begravnings-
  verksamhetens service till enskilda ska präglas av 
  tillgänglighet och lyhördhet. 

KYRKOBYGGNADERNAS SÄRSTÄLLNING
Enligt Svenska kyrkans bestämmelser ska kyrkobygg-
nadernas särställning beaktas i lokalförsörjningsplane-
ringen. Kyrkobyggnaderna har en unik betydelse för 
församlingarnas möjlighet att utföra det grundläggan-
de uppdraget. En viktig utgångpunkt för lokalförsörj-
ningsplanen är att kyrkorna och det kyrkliga kulturar-
vet som helhet representerar ett av de mest värdefulla 
inslagen i kulturmiljön. 

Alla fyra kyrkor i Lindberga församling är skyddade 
enligt kulturmiljölagen. För skyddade kyrkobyggna-
der, begravningsplatser och kyrkotomter gäller att de 
ska vårdas och underhållas så att deras kulturhisto-
riska värden inte minskar och deras utseenden och 
karaktärer inte förvanskas. De får inte på något sätt 
väsentligt förändras utan tillstånd av länsstyrelsen.
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KYRKOFULLMÄKTIGES MÅL FÖR LFP
Församlingen har, inför upprättandet av lokalförsörjningsplanen, inga beslutade specifika övergripande mål som 
berör lokalförsörjningsplanen. I samråd med kyrkorådet har arbetsgruppen för lokalförsörjningsplanen tagit fram 
förslag på målformuleringar inför fastställandet av lokalförsörjningsplanen enligt nedan:

* Lindberga församling ska kunna utföra den grundläggande uppgiften och övriga uppgifter i ändamålsenliga 
  lokaler med en långsiktigt hållbar resursanvändning.

* Den totala årskostnaden för församlingsverksamhetens mark, byggnader och anläggningar bör i genomsnitt 
  motsvara högst 25 % av församlingens kyrkoavgift före ekonomisk utjämning.

* Att den genomsnittliga nyttjandegraden för samtliga lokaler bör uppgå till 22 % inom fem år och 25 % inom tio 
  år av tillgänglig tid. Om målet inte nås bör en analys göras av lokalerna.

* Församlingen ska samverka med andra aktörer i samhället för att tillgodose församlingens behov av lokaler vid 
  sidan om sina egna fastigheter. I den mån det är genomförbart ska också fastigheterna ställas till förfogande för 
  utlåning och uthyrning. 

* Lindberga församling har som vision att senast år 2030 ha uppnått klimatneutralitet, det vill säga inte lämna 
  något nettobidrag till den globala uppvärmningen.

* Produkter och material ska ha hög miljöprestanda, lång teknisk livslängd med låga drifts- och 
  underhållskostnader. Dessa bör kunna återanvändas eller återvinnas när dessa tjänats ut. 

OMVÄRLDSBESKRIVNING

Omvärldsbeskrivningen beskriver vilka faktorer i  
omvärlden som väntas få betydelse för församling-
arnas lokalförsörjning under de kommande tio åren.  
Omvärldsbeskrivningen baseras på informationen i 
församlingsinstruktionen, på den egna verksamhetssta-
tistiken samt på analyser av kommunens översiktsplan 
och bostadsbyggnadsplan samt befolkningsprognoser. 

I Lindberga församling finns en stor variation, från 
landsbygd till nybyggda bostadsområden. Församling-
en har fyra kyrkor som är placerade i Lindberg, Torpa, 
Valinge och Stamnared. Därutöver äger församlingen 
en kyrkstuga i Torpa, ett församlingshem med integre-
rade kontorslokaler samt ekonomibyggnad för kyrko-
gårdsverksamheten i Lindberg. Sedan ett par år tillbaka 
hyr också församlingen en lokal i området Trönninge 
som i nuläget kallas (Kyrk)Gården.

BEFOLKNINGSUTVECKLING OCH PLANERAT  
BOSTADSBYGGANDE
Lindberga församling är en del av Varbergs kommun 
och är placerad norr om tätorten Varberg. Den siste 
december 2020 var invånarantalet 65 397 personer i 
Varbergs kommun. 12,15 % av befolkningen i Var-
bergs kommun bor i Lindberga församling. Invåna-
rantalet i Lindberga församling var 7 947 vid årsskif-
tet 2020 och av dessa var 5 386 personer medlemmar 
i Svenska Kyrkan.
   Enligt Varbergs Kommuns beräkningar uppskattats 
invånarantalet att öka till 80 000 invånare år 2030, en 
ökning med ca 2,23 % /år. Varbergs kommun är en av 
de snabbast växande kommunerna i landet placerat 
mitt emellan Göteborgsregionen och Skåne- och Öre-
sundsregionen, vilket skapar goda förutsättningar för 
en hög tillväxt.
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Figur 1. Lindberga församling är placerad i den norra delen av Varbergs kommun.

ARBETE, SKOLA OCH FRITID
I Varbergs kommun finns arbetstillfällen inom både 
privat och offentlig sektor. De flesta finns inom sko-
la, vård och omsorg, tillverkning, byggverksamhet och 
handel. Kommunen är en stor arbetsgivare. Inom den 
norra delen som också tillhör Lindberga församling 
finns industriområdet Varberg Nord som omfattar fle-
ra stora företag. Det finns också lokala, mindre företag 
som är viktiga för bygden såsom Argument, Varbergs 
Tomat, Bolanders Däck, Stamnareds lantmän och 
Bruces Handelsträdgård för att nämna några.
   Bra pendlingsmöjligheter gör att Göteborg och 
Halmstad är arbetsorter för många av invånarna i 
Varbergs kommun och Lindberga församling. Arbets-
lösheten i åldrarna 16–64 låg år 2020 på 5,3 procent, 
vilket var lägre än riksgenomsnittet, 8,5 procent. 
  Inom församlingens geografiska område ryms tre 
grundskolor: Lindbergs skola, Trönninge skola och 
Bläshammar skola. I maj 2020 hade Bläshammar skola 
271 elever inskrivna men redan år 2025 bedöms sko-
lans maxkapacitet, 340 elever, att vara nådd. Trönninge 
skola bedöms ha nått sin maxkapacitet redan hösten 
2021. I maj 2020 var 663 elever inskrivna men redan 
hösten 2021 bedöms 800 elever vara inskrivna, vilket 

är skolans maxkapacitet. I Tångaberg planeras en F-9 
skola stå klar till 2025, vilken förväntas rymma 400 
elever. Lindbergs skola har inte nått sin maxkapaci-
tet. Det finns också ett flertal förskolor som drivs av 
kommun eller som personalkooperativ. Även här visar 
kommunens befolkningsprognoser att det kommer att 
saknas närmare 190 platser till år 2025. Kommunen 
planerar för att bygga fler förskolor parallellt med bo-
stadsbyggnationen. 
   I församlingen finns ingen gymnasieskola, det finns 
däremot i tätorten Varberg. 
   Det enda äldreboendet inom församlingens gränser 
är Lindgården som har uppemot 40 platser på 4 oli-
ka avdelningar. Här firas vanligtvis gudstjänst en gång 
i veckan. I kommunen byggs nya äldreboenden men 
inga av dessa är placerade inom församlingen.
   Föreningslivet domineras av den stora variationen av 
idrottsföreningar med allt från surfing, innebandy, fot-
boll, friidrott, basket, volleyboll till judo. Dessa idrotts-
hallar är i de flesta fall placerade utanför församlingens 
område.
 Andra kristna kyrkor inom kommunen är  
Pingstkyrkan, Katolska kyrkan, Equmeniakyrkan och  
Frälsningsarmén.
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ÖVRIGA MÖTESPLATSER
Församlingen har god kontakt och utbyte med både 
hembygdsföreningen i Lindberg och bygdelaget i Va-
linge. Tillsammans anordnas trivselkvällar och kyrk-
veckor för församlingens invånare.  

För att få tillgång till en gemensam lokal i södra Trön-
ninge har församlingen kontakt med byggherren för 
området för att kunna samarbeta när det planeras ut-
byggnad.

Inom församlingens gränser finns också två camping-
platser i Kärradal, flera badattraktiva stränder och i 
samband med detta också restauranger som bidrar till 
turistnäringen i området. 

KOMMUNIKATIONER
Kommunen har ett attraktivt regionpendlingsläge med 
snabba och täta allmänna färdmedel till grannkommu-
nerna i norr och söder, främst genom den nord-sydliga 
motorväg som går genom kommunen. Det huvud-
sakliga sättet att regionpendla kollektivt är genom en 
kombination av pendeltåg och bil. Detta gäller främst 
tätorten Varberg, i övriga kommundelar är kollektiv-
trafiken inte lika utbyggd. Regionen har antagit ett 
nytt regionalt trafikförsörjningsprogram som innefatt-
ar en tunnel för snabbtåg genom Varberg för utökad 
kollektivtrafik, framförallt till Göteborg.

RISK OCH SÅRBARHET SAMT KRISBEREDSKAP
I Varbergs kommuns ”Risk- och sårbarhetsanalys” 
(2011-09-30) anges de händelser som bedöms kunna 
leda till extraordinära händelser. För dessa händelser 
(t.ex. kärnkraftsolycka vid Ringhals, oljepåslag längs 
kusten, smitta/pandemier, samt stormar och bortfall av 
el) kan kommunens POSOM-grupp behöva agera. I 
kommunens POSOM-grupp är Lindberga församling 
en aktör. POSOM står för psykiskt och socialt omhän-
dertagande vid kriser och händelser.

KONSEKVENSER FÖR VERKSAMHETERNA
Lindberga församling står inför en spännande och stor 
utmaning. Utifrån Varbergs kommuns befolknings-
prognoser och detaljplaner kommer församlingens 
flyttnetto att påverkas positivt med inflyttning till nya 

områden. Medelåldern på de som flyttar in till nybygg-
da villor spås vara yngre vuxna som har barn eller pla-
nerar att utöka familjen. Det byggs villor i församlingen 
men också bostadsrättshöghus, där barnfamiljer, äldre 
och ensamstående flyttar in. Den största utmaningen 
för församlingen blir att nå ut till de nyinflyttade.

Lindberga församling arbetar aktivt med att visa vad 
församlingen och kyrkan står för så att de nyinflytta-
de kan vara med och dela gemenskapen, oavsett ålder. 
Genom att marknadsföra sig i olika medier skapar 
församlingen intresse hos medlemmar och blivande 
medlemmar, sprider kunskap om kyrkan och bygger 
förtroende för att möjliggöra för en relation. 

När invånarantalet och även medlemsantalet ökar blir 
behovet av kyrkans tjänster större. Främst genom fler 
dop och vigslar men också genom andra typer av insat-
ser för människor, vilket framgår av församlingens mål 
och verksamhetsplaner. 

Den demografiska utvecklingen innebär att försam-
lingen i sin planering behöver se över hur arbetet ska 
bedrivas i framtiden för att uppfylla församlingsin-
struktionens målsättning om att fokusera på dopet, 
medlemsvård och ideella. Att möta alla de behov som 
uppstår i och med att ett samhälle växer, både för de 
enskilda individerna såsom företagen är en annan ut-
maning. Att ge en ökad service vid exempelvis kyrk-
liga handlingar när medlemmar önskar ställer krav 
på församlingen. Utvecklingen som väntas medför en 
ökad koncentration till framförallt de västra delarna av 
församlingen såsom Trönninge, där församlingen idag 
endast har en hyrd lokal. 

Sammanfattningsvis råder det en stor expansion i 
framförallt en del av församlingen sett till bostäder 
och infrastruktur. Om alla planerade byggplaner ge-
nomförs kommer en ny stadsdel att växa fram i för-
samlingens västra delar och invånarnas rörelsemönster 
kan komma att förändras och nya mötesplatser ska-
pas. Förändringarna kommer i förlängningen att på-
verka församlingens behov av lokaler där de naturliga  
mötesplatserna uppstår.
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VERKSAMHETENS UTVECKLING SAMT  
BEHOV AV MARK, BYGGNADER OCH 

ANLÄGGNINGAR

Här sammanfattas nuvarande verksamheter och pla-
nerade verksamhetsförändringar som bedöms påverka 
behovet av mark, byggnader och anläggningar under 
perioden 2021–2030. Faktorer som påverkar verksam-
hetens utveckling är framförallt medlemsutvecklingen 
och den ekonomiska utvecklingen. Uppgifterna om 
verksamhetens utveckling är hämtade från försam-
lingsinstruktionen, församlingens verksamhetsplaner, 
protokoll och övriga styrdokument samt från arbets-
möten med kyrkoherden och kyrkogårdsföreståndaren.

FÖRSAMLINGENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
Som redan beskrivits är Lindberga församling en in-
flyttningsförsamling vilket medför bättre förutsätt-
ningar för en god ekonomi. Nedan beskrivs förutsätt-
ningarna för en god ekonomi.

BEFOLKNINGS- OCH MEDLEMSUTVECKLING
Befolkningsantalet i Lindberga församling har un-
der tidsperioden 2011-2020 ökat från 6181 personer 
till 7947 personer, en ökning med 1766 personer, 2,9 
% per år. Medlemsantalet har under samma period 
ökat från 5 053 till 5 386 tillhöriga, vilket är positivt. 
Men det innebär också att tillhörigheten minskat från 
81,8% till 67,8%. 

Genom att tillämpa ett snitt på utvecklingstakten som 
varit i församlingen och befolkningsprognosen för 
Varbergs kommun skulle Lindberga församling be-
folkningsmängd öka från 7 947 år 2020 till ca 10 000 
personer år 2030, en ökning med 25,8 %. 

Antalet kyrkotillhöriga förväntas däremot endast öka 
med 7,2 % under kommande samma period. Det inne-
bär att församlingens tillhöriga ökar från 5 386 perso-
ner till 5 774 personer. Andelen kyrkotillhöriga av be-
folkningsmängd minskar från 67,8% till 57,8 procent 
under samma period, trots att inflyttningen är stor. 

EKONOMISK UTVECKLING
Förändringen av antalet medlemmar väntas medfö-
ra ökade intäkter för församlingsverksamheten från 
15miljoner kronor i kyrkoavgift år 2020 till 16,9 mil-
joner kronor år 2030. Under åren 2022 prognostiseras 
församlingsverksamheten att gå med underskott men 
därefter ökar intäkterna. År 2030 visar den ekono-
miska prognosen ett överskott på 1,9 miljoner. Denna 
prognos bygger på att församlingen inte ökar sin orga-
nisation och att investeringarna inte ökar. Det innebär 
också att den befintliga personalstyrkan ska möta be-
hoven i en växande församling med fler församlingsbor 
och ett ökat behov. Ökar personalkostnaderna behö-
ver församlingsverksamheten framförallt minska sina 
övriga kostnader, såsom lokalkostnader, för att ha en 
ekonomi i balans.
   Intäkterna från begravningsavgifter förväntas täcka 
begravningsverksamhetens kostnader.

PERSONAL
Under 2020 hade församlingen 21 anställda, varav  
2 säsongsanställda. Antal årsarbeten uppgick till 18,9. 
De ekonomiska beräkningarna i tabell 1 bygger på en 
bibehållen organisation i samma omfattning.

Församlingsverksamhetens och den gemensamma ad-
ministrationens personal har sina arbetsplatser i Lind-
bergs församlingshem. Begravningsverksamhetens 
personal har sina lokaler i anslutning till Lindbergs 
kyrka där också ekonomibyggnaden är placerad. En 
del av Torpa kyrkstuga används av begravningsverk-
samheten för maskiner och verktyg
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Figur 2. Befolknings- och medlemsutveckling i Lindberga pastorat/församling 2021-2030.

Tabell 1. Intäkter, kostnader och resultat, utfall 2020, prognos vartannat år fram till 2030. Baserat på en löneökning 
på 2%, en intäkts- och kostnadsökning på 2% samt bibehållen kyrkoavgift.
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FÖRSAMLINGSVERKSAMHETENS UTVECKLING OCH 
BEHOV AV MARK, BYGGNADER OCH ANLÄGGNINGAR.
Viktiga utgångspunkter för församlingens planering är 
en ökad satsning på barn och unga, kravet på att ha 
en budget i balans samt en anpassning till kommunens 
demografiska utveckling, vilket framförallt innebär att 
befolkningen ökar i församlingens västra delar.  Detta 
avsnitt sammanfatar utvecklingen under de kommande 
10 åren samt en bedömning av lokalbehovet uppdelat 
på kyrkobyggnader och verksamhetslokaler.

VERKSAMHETENS UTVECKLING - KYRKOBYGGNADER
Huvudgudstjänst firas i alla församlingens kyrkor men det är Lindbergs kyrka som har flest antal gudstjänster 
och övriga sammankomster. Här firas gudstjänst eller högmässa tre av fyra söndagar. I övriga kyrkor firas guds-
tjänst i genomsnitt en gång i månaden. 
   Torpa kyrka är populär för vigslar och dop under sommarhalvåret men har liten beläggning under  
vintertid. Valinge kyrka har förutsättningar för konserter och större evenemang liksom Stamnareds kyrka.
   Planerade förändringar som påverkar behovet av  
lokaler är en samordning av konfirmandarbetet till Lindberg och Trönninge, vilket innebär att konfirmations-
gudstjänster i huvudsak kommer att hållas i Lindbergs kyrka, och den större delen av församlingens körer 
samlas även här. Musiken är en viktig del av församlingen.
    Under de senaste tio åren har antalet sammankomster och deltagare minskat i församlingens kyrkor. Målsätt-
ningen för perioden 2021–2030 är att antalet deltagare ska öka men minst ligga kvar på 2019 års nivå i Lind-
bergs kyrka, medan bedömningen är att antalet gudstjänster och övriga sammankomster kommer att minska 
något i Valinge kyrka, Torpa och Stamnared. 

Bedömningen bygger på planerade aktiviteter och 
förväntade volymer. Underlag för bedömningarna har 
hämtats från verksamhetsstatistiken, bokningsstatisti-
ken och från arbetsmöten med kyrkoherde och kyrko-
gårdsföreståndare. 

Tabell 2. Lokaler i Lindberga församling, kapacitet och lokalbehov 2019 och 2030.

Kommentarer till tabell 2
I tabellen redovisas antal gudstjänster och 
övriga sammankomster, genomsnittligt  
antal deltagare per tillfälle för år 2019 och en 
prognos för år 2030. För varje lokal anges ett 
bedömt platsbehov samt befintligt bestånd av 
antal platser och antal kvadratmeter. Platserna 
är bedömda utifrån Brandskyddsmyndighets 
högsta tillåtna värde. 

Tabell 3. Förrättningar i Lindberga församling, kapacitet och lokalbehov år 2019 och år 2030.

Kommentarer till tabell 3
I tabellen redovisas antalet förrättningar,  
genomsnittligt antal deltagare per tillfälle för 
år 2019 och en prognos för år 2030. För varje 
lokal anges bedömt platsbehov samt befintligt 
bestånd i antal platser och antal kvadratmeter.
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JÄMFÖRELSE MELLAN BEHOV OCH BESTÅND AV 
KYRKOBYGGNADER
Det beräknade lokalbehovet som redovisas avseende 
kyrkobyggnader, beskriver att församlingen har ett teo-
retiskt överskott på cirka 590 platser för vigsel, dop och 
begravningar. För gudstjänster eller övriga samman-
komster är det teoretiska överskottet 430 platser för år 
2030. Skulle man utgå ifrån det beräknade behovet av 
antal platser och jämför med kyrkobyggnadernas kapa-
citet, skulle den verksamhet som är planerad för Torpa, 
Valinge och Stamnared kunna rymmas i Lindbergs 
kyrka. Detta resonemang är enbart teoretiskt och för 
att detta skulle fungera skulle all verksamhet centreras 
till Lindberg, vilket inte är fallet.

VERSAMHETENS UTVECKLING 
Lindberga församling har tre lokaler för församlings-
verksamhet utöver kyrkorna, Lindbergs församlings-
hem, Torpa kyrkstuga och (Kyrk)Gården. En stor 
del av aktiviteterna i församlingshemmet består av  
samlingar, körövningar och andra träffar på  
dagtid, flertalet har servering såsom fika eller mat till  
kördeltagare, soppluncher, begravnings- och dopkaf-
fe. Kvällstid har även ungdomsgrupper, konfirmander, 
vuxengrupper och kyrkorådet sina sammanträden i 
församlingshemmet.
   Under det senaste året har antalet sammankomster 
minskat på grund av pandemin men utvecklingen av 
verksamheter innebär att sannolikt kommer behovet 
av lokalen att öka. Arbetet med att fokusera barn och 
ungdomsverksamheten till området där (Kyrk)Gården 
är placerat och där även tillväxten av befolkningen  
förväntas öka är påbörjat. För att stärka arbetet bland 
barn och unga kommer församlingen att satsa på  
eftermiddagsaktiviteter för 0–16-åringar i dessa  
lokaler. 

LOKALBEHOV
Bedömningen av lokalbehovet 2030 tar hänsyn till 
ovanstående förändringar. För att bedriva det arbete 
som församlingen planerar för behöver följande lokal-
funktioner finnas i församlingshemmet: 
... samlingssal som kan användas för tematräffar, kyrk-
kaffe, soppluncher m.m. 
... lokal anpassad för barn och unga 

...mötesrum för upp till 15 personer anpassade för 
olika typer av möten och enskilda samtal
... 13 kontorsarbetsplatser för gemensam administra-
tion och församlingsverksamhetens personal
... gemensamma utrymmen som pentry, kapprum, 
toaletter, entréer och trapphus.
   I församlingen bedöms behovet kunna täckas med 
de tre verksamhetslokalerna som finns. Bedömning-
en är att församlingshemmet, Torpa kyrkstuga och  
(Kyrk)Gården i hög grad är anpassad för planerade  
aktiviteter och volymer.
    Det arbete som församlingen planerar för kan inne-
bära att en lokal i västra delen av församlingen behövs. 
Här behöver utredas om placeringen av (Kyrk)Gården 
är optimalt i förhållande till församlingsborna.

JÄMFÖRELSE MELLAN BEHOV OCH BESTÅND AV 
FÖRSAMLINGSHEM OCH ÖVRIGA VERKSAMHETS- 
LOKALER
Om man jämför det beräknade behovet av verksam-
hetslokaler och de tre övriga verksamhetslokalerna 
i befintligt bestånd, kommer församlingen att ha ett 
teoretiskt underskott på cirka 20 kvadratmeter år 2030. 
Detta avser lokaler i det område där inflyttningen är 
som störst och där vi hyr en lokal idag.

BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS UTVECKLING OCH 
BEHOV AV MARK, BYGGNADER OCH ANLÄGGNINGAR.
Antalet begravningar väntas öka något under de kom-
mande tio åren. Ökningen bedöms inte medföra något 
ökat behov av kyrkogårdsmark eller förändrade per-
sonalbehov under 2021–2030. 2019 hade vi totalt 30 
begravningar i församlingen. 4 av dessa var i Valinge, 5 
i Stamnared, 6 i Torpa och 15 i Lindberg. Under 2020 
hade församlingen 35 begravningar.
   Under 2018 gjordes en investering i skärmtak över 
vagnar och fickor för jord, grus och gödsel i anslutning 
till kyrkogårdslokalerna i Lindberg.  Begravningsverk-
samhetens arbetslag utgår ifrån Lindberga. Försam-
lingen har gott om plats på alla fyra kyrkogårdarna. 
Möjligtvis kan framtida behov finnas i Lindberg ef-
ter 2030. År 2020 med en pandemi som inneburit en 
ökning med 17 % avseende begravningar, har visat att 
församlingen klarar en ökning även på kort sikt.
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FASTIGHETSBESTÅND

Detta kapitel innehåller en beskrivning av fastighets-
beståndet samt en sammanfattning av de analyser som 
genomförts inför upprättandet av åtgärdsplanen.
Informationen är till stor del hämtad från Vård och 
underhållsplanerna för respektive kyrka. Vård och 
underhållsplanerna uppdaterades av DEFYRA Arki-
tekter AB under hösten 2017. Prisberäkningarna från 
vård och underhållsplanerna baseras på 2016 års kost-
nadsläge och har räknat om till penningvärdet i juni 
2021 via SCBs prisomräknare.

Beståndet av mark, byggnader och anläggningar om-
fattade vid årets utgång 2020 omkring 9,8 hektar mark 
varav 2 281 kvadratmeter bruksarea i ägda fastighe-
ter och 260 kvadratmeter bruksarea hyrda lokaler. Av 
dessa består 1 823 kvadratmeter bruksarea av kyrkor 
och 788 kvadratmeter bruksarea av ägda egna lokaler.  
Begravningsverksamheten har cirka 54 500 kvadrat-
meter för sin verksamhet.

Församlingens fastighetskostnader uppgick år 2020 
till 6,1 miljoner kronor inklusive moms, fördelat på 
församlingsverksamhet 5,2 miljoner kronor och be-
gravningsverksamhet 0,9 miljoner kronor. I fastighets-
kostnaden ingår planerat underhåll med närmare 1,5 
miljoner kronor samt kostnader för avhjälpande under-
håll, tillsyn och skötsel, energi, fastighetsadministra-
tion, räntor, avskrivningar, externa hyror och lokalvård. 
Under året har församlingen avyttrat ett församlings-

hem i anslutning till Valinge Kyrka och investerat i 
Lindbergs Kyrka för närmare 7 miljoner kronor netto.

LINDBERG
I Lindberg ligger Lindbergs kyrka, med fastighets-
beteckning Lindberg 3:12, som byggdes 1851-1853 i 
nyklassisk stil. Kyrkan har genomgått omfattande re-
noveringar sedan den byggdes, nu senast under 2020. 
Enligt vård och underhållsplanen för Lindbergs kyrka, 
vilken uppdaterades i oktober 2017, framgår att de un-
derhållsbehov som beskrivs genomfördes under 2020. 
Taket lades om, innerväggar och innetak målades om, 
kyrkbänkarna renoverades och bergvärme installera-
des. Utrymme för textilförvaring byggdes och toalet-
terna byggdes om.
   Tillgängligheten är god i och till kyrkan. I samband 
med den senaste renoveringen gjordes en del av plat-
serna längst fram i kyrkan om, för att öka tillgänglig-
heten. Rampen på utsidan av kyrkan gjordes om för att 
öka tillgängligheten. 
   I Lindberg finns också kyrkogård, bårhus, försam-
lingshem, ekonomibyggnader, parkeringar och tillfart-
svägar. Kyrkogården byggdes ut 2010 och det finns en 
stor variation av olika gravskick. På kyrkogården finns 
också en bisättningslokal med kylrum. Murarna har 
gåtts igenom och de träd som tidigare tryckt på mu-
ren har tagits bort.  I vård och underhållsplanen har en 
årlig underhållskostnad tagits fram. Denna uppgår till 
totalt till 399 tkr/år i snitt (370 tkr i priser 2016).
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TORPA
I Torpa ligger Torpa kyrka, med fastighetsbeteckning 
Torpa 8:12. Kyrkan är belägen på en medeltida kyrk 
plats. Under 1200-talet uppfördes en romansk kyrka 
och större delen av långhuset och koret härstammar 
från denna tid. Under 1400-talet uppförs ett vapenhus 
i söder och under 1600-talet tillkommer altaruppsats 
och predikstol. Ett torn i trä uppförs under 1770-talet 
och decenniet efter byggs läktaren. Kyrkan har därefter 
moderniserats successivt.
   1998 utfördes en större reparation in- och utvän-
digt. 2003 gjordes inre ommålningar och konserve-
ringsarbeten samt en förändring av altarringen för att 
underlätta passage förbi och igenom korytterdörren. 
Året efter byggdes sakristian i kyrkan om, vilket ledde 
till en mer öppen planlösning. Skåp för textilförvaring 
inreddes även. Den senaste renovering gjordes 2014 då 
belysningen gjordes om, en Mariaskulptur installera-
des och fönstren kittades och målades om.  
   Tillgängligheten för rörelsehindrade till enskilda gra-
var kan vara besvärlig och sakristian är inte tillgänglig 
med rullhjälpmedel. 
   I Torpa finns också kyrkogård, kyrkstuga med eko-
nomibyggnad, förrådsbyggnad, parkeringar och till-
fartsvägar. Kyrkogården byggdes ut på 1990-talet och 
det finns en stor variation av olika gravskick. Det finns 
också ett vackert vattenspel som anordnats av en tes-
tamentsgåva. 
   I vård och underhållsplanen har en årlig under-
hållskostnad tagits fram. Denna uppgår till totalt till 
315 tkr/år i snitt (292 tkr i priser 2016).

VALINGE
I Valinge ligger Valinge kyrka, med fastighetsbeteck-
ning Valinge 10:3. Kyrkan är rest på en plats som troli-
gen var en kyrkoplats redan på 1300-talet. 1721 utförs 
en visitation av en mindre stenkyrka på platsen. 1886 
revs den gamla kyrkan och 1892 invigs nuvarande Va-
linge kyrka.

Därefter har kyrkan restaurerats i omgångar och 2006 
installerades bergvärme. Den senaste större renove-
ringen gjordes 2016-2017. Kyrkan tillgänglighetsan-
passades utvändigt framför västporten. 

Tornets fasad avfärgades, ny kopparplåt och undertak 
lades på tornspirans öst- och norrsida. Invändigt re-
noverades hela kyrksalen och vapenhuset. Vapenhuset 
fick nya förråd och en ny tillgänglig toalett. Färgsätt-
ningen ändrades och ny textilförvaring byggdes i sa-
kristian och en barnens hörna inreddes längst bak i 
kyrksalen samt gjordes det ett pentry med utrymme 
för fika.  Tillgängligheten är god i och till kyrkan.
   I Valinge finns också kyrkogård, Tiondeboden, eko-
nomibyggnad med toalett, parkeringar och tillfarts-
vägar. 1924 planlades större delen av kyrkogården. 
   I vård och underhållsplanen har en årlig under-
hållskostnad tagits fram. Denna uppgår till totalt till 
391 tkr/år i snitt (365 tkr i priser 2016).

STAMNARED
I Stamnared ligger Stamnareds kyrka, med fastig-
hetsbeteckning Stamnared 11:2. Stamnareds kyrka är 
uppförd på den ungefärliga platsen för där en med-
eltidskyrka tidigare har legat. 1835 uppfördes Stam-
nareds kyrka men 1915 brann kyrkan ner. Murarna, 
en dopfunt, ett kopparklätt kors och större delen av 
predikstolen, vilken härstammade från 1600-talet, räd-
dades. 1917 återuppbyggdes Stamnareds kyrka på de 
kvarvarande murarna.  
   Därefter har kyrkan renoverats flera gånger. Den se-
naste renoveringen gjordes 2004. En hel del lockpanel 
och rötskadade luckor byttes, stomvirket i tornets övre 
delar byttes också. Brädgolv i tornet samt arbetsplan 
och räcken för tillträde till klockorna utfördes samti-
digt.
   Enligt vård och underhållsplanen bör tillgänglighe-
ten utredas för att överblicka möjligheter och konse-
kvenser. Grusgångar behöver ersättas med hårdgjord 
yta i huvudstråken och en fullt tillgänglig toalett bör 
inredas.
   I Stamnared finns också kyrkogård, redskapsbod, 
parkeringar och tillfartsvägar. 
1980 köptes fastigheten Stamnared 11:2 väster om 
kyrkogården för att kunna utvidga kyrkogården och 
upplåta parkeringsplatser till besökare. 1983 invigdes 
utbygganden av kyrkogården. 
   I vård och underhållsplanen har en årlig under-
hållskostnad tagits fram. Denna uppgår till totalt till 
286 tkr/år i snitt (265 tkr i priser 2016).
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TRÖNNINGE
I Trönninge har församlingen en lokal som numera 
kallas (Kyrk)Gården (tidigare Vårt Hus). Församling-
en hyr lokalen av Lars-Åke Karlsson m fl. och nuva-
rande kontrakt löper till den 30 april 2024. Hyran upp-
går till 377 040 kr/år i varmhyra. Lokalen är 260 kvm 
och består av en entré, ett mindre förråd, tre toaletter, 
en rymlig verksamhetslokal samt ett kök. Hyran för lo-
kalen har förhandlats ned under början av 2021.
   Driftskostnaderna för 2020 uppgick till totalt 446 
tkr. För lokalen i Trönninge finns ingen framtagen vård 
och underhållsplan. 

NYTTJANDEGRAD I FÖRSAMLINGENS LOKALER
Nyttjandegraden för verksamhetslokaler och kyrkor  
visar redovisad, bokad tid i förhållande till tillgänglig 
tid (56 timmar per vecka). Beräkningar för 2019 visar 
att endast Lindbergs kyrka och Torpa kyrka nådde upp 
till målet i lokalförsörjningsplanen med minst 10 pro-
cent i kyrkobyggnader och verksamhetslokaler. I Stam-
nareds och Valinge Kyrka är nyttjandegrad låg, under 
6 %. Beräkningarna baseras på uppgifter ur FAS bok-
ningssystem och det kan saknas uppgifter när lokaler-
na faktiskt nyttjades. Slutsatsen är ändå att nyttjandet 
ligger på låga nivåer för både kyrkor och verksamhets-
lokaler. Maxutnyttjandet har beräknats till 8 timmar 
per veckodag, vilket motsvarar 56 timmar per vecka. 
Detta ger en totalt tillgänglig tid på 2912 timmar per 
lokal och år.
   Vid ihopslagning av alla nyttjade timmar och räknar 
detta mot 7 tillgängliga lokaler hade församlingen en 
nyttjandegrad på 18 % i snitt för 2019. 

FASTIGHETSBESTÅNDETS UTVECKLING

FÖRSAMLINGSVERKSAMHETEN
Den förväntade utvecklingen av fastighetsbeståndet är 
att beståndet av mark och anläggningar minskar något 
mellan 2021 och 2030, medan fastighetskostnaderna 
ökar. Då även intäkterna ökar är prognosen att åtgär-
derna är tillräckliga för att nå kyrkofullmäktiges mål 
om att församlingsverksamhetens fastighetskostnader 
inte bör vara högre än 25 % av församlingens kyrkoav-
gift före ekonomisk utjämning.
   I församlingsinstruktionen finns det ett tydligt fokus 
på ideella medarbetare och målsättningen är att genom 
dessa öka verksamheter. Dessa verksamheter kommer 
att innebära att beläggningsgraden i kyrkorna och  
övriga lokaler kommer att öka.

BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN
Den förväntade utvecklingen för begravningsverksam-
heten är att kostnadsutvecklingen för fastigheterna 
väntas följa intäktsutvecklingen. Fastighetskostna-
den för begravningsverksamhetens lokaler uppgick 
till 309 tkr för 2020, vilket motsvarar 7 procent av  
begravningsavgiften för samma år. Det finns inga  
tidigare beslut om ökningar eller minskningar av  
fastighetsbeståndet.

ANALYSER UR OLIKA PERSPEKTIV
Inför upprättandet av åtgärdsplan för lokalförsörjning 
har ytterligare analyser gjorts av byggnadernas kostna-
der, ändamålsenlighet och tekniska status. Resultatet 
av analyserna sammanfattas i detta avsnitt.

Tabell 4. Nyttjandegrad, antalet tillfällen och timmar per lokal under 2019. 14



FASTIGHETSKOSTNADER 

KYRKOBYGGNADER
Närmare 60 procent av församlingsverksamhetens 
fastighetskostnader gäller kyrkobyggnader. År 2020 
kostade kyrkobyggnaderna 4,7 miljoner kronor. Av 
dessa gick 2,7 miljon kronor till planerat underhåll. 

FASTIGHETSKOSTNAD PER KM2 FÖR KYRKORNA 
År 2020 kostade kyrkobyggnaderna i genomsnitt  
2 563 kronor per kvadratmeter, med en spridning från 
600 till 5 000 kronor. Högst kostnad hade Lindbergs 
kyrka, som beräknas ha höga kostnader under hela  
planperioden. Det beror främst på en höga avskriv-
ningar efter en omfattande renovering 2020.

FASTIGHETSKOSTNAD PER SAMMANKOMST
Den genomsnittliga fastighetskostnaden per sam-
mankomst uppgick 2020 till 11 921 kronor, med en  
spridning från 2 500 till 18 000 kronor. Lindbergs  
kyrka, som hade flest sammankomster, hade högst 
kostnad per tillfälle, då en del av kostnaderna för  
kyrkans renovering avser 2020. Lägst kostnad hade 
Torpa kyrka. 
   För 2030 kommer siffrorna att se annorlunda ut. 
Lindbergs kyrka kommer att ha höga avskrivningar 
men betydligt lägre underhållsbehov då stora kostna-
der togs under 2020 och 2021. Kostnaden per sam-
mankomst kommer att minska i förhållande till 2019. 
Sammankomsterna ökar troligt, och då kommer även 
kostnaden per sammankomst att minska. Om övriga 
kyrkor får fortsatt få sammankomster och höga ge-
nomsnittliga kostnader för planerat underhåll kommer 
kostnaden per sammankomst att ligga på något högre 
nivåer. 
   Antalet sammankomster är uppskattade för 2030 
och sammankomsterna för 2019 är hämtade från FAS 
Bokning. Det verkliga antalet kan i praktiken vara nå-
got högre då alla sammankomster inte bokats i FAS 
Bokning. Bokningsrutinerna kommer därför att ses 
över.

FÖRSAMLINGSHEM & ÖVRIGA VERKSAMHETSLOKALER
Fastighetskostnaden för församlingshem och övriga verk-
samhetslokaler uppgick 2020 till 1,9 miljoner kronor.

FASTIGHETSKOSTNAD PER KVADRATMETER
År 2019 kostade församlingshemmet och övriga verk-
samhetslokaler i genomsnitt 3271 kronor per kvadrat-
meter 

FASTIGHETSKOSTNAD PER SAMMANKOMST
Den genomsnittliga fastighetskostnaden per samman-
komst uppgick 2020 till 3935 kronor, med en sprid-
ning från 1 800 till 5 400 kronor. Högst kostnad hade 
Lindbergs församlingslokal, vilket i huvudsak beror på 
höga avskrivningskostnader som härrör sig till inves-
teringar gjorda relativt nyligen i fastigheten. År 2030 
väntas antalet sammankomster öka i församlingshem-
met, vilket också leder till lägre fastighetskostnader per 
tillfälle. 

FASTIGHETSKOSTNAD PER SAMMANKOMST
Den genomsnittliga fastighetskostnaden per samman-
komst uppgick 2020 till 3935 kronor, med en sprid-
ning från 1 800 till 5 400 kronor. Högst kostnad hade 
Lindbergs församlingslokal, vilket i huvudsak beror på 
höga avskrivningskostnader som härrör sig till inves-
teringar gjorda relativt nyligen i fastigheten. År 2030 
väntas antalet sammankomster öka i församlingshem-
met, vilket också leder till lägre fastighetskostnader per 
tillfälle. 

BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS FASTIGHETS-
KOSTNADER
Den årliga kostnaden för begravningsverksamhet-
ens fastigheter beräknas öka från 309 tkr till 370 tkr 
2021–2030. Ökningen är beräknad till 2 %. Inga stora 
investeringar är planerade.

FASTIGHETSKOSTNAD PER KM2

År 2020 kostade begravningsverksamhetens byggna-
der i genomsnitt cirka 317 kronor per kvadratmeter. 
Spridningen mellan byggnaderna var stor, vilket beror 
på att beståndet omfattar flera olika byggnadskatego-
rier. Servicebyggnaderna, som också innehåller lokaler 
för personal, har över lag högst kostnader per kvadrat-
meter. .
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KYRKORNAS KULTURVÄRDEN
Samtliga kyrkor i församlingen är skyddade enligt 
kulturmiljölagen. Det betyder att kyrkobyggnader och 
kyrkotomter ska vårdas och underhållas, så att deras 
kulturhistoriska värden inte minskar och deras utseen-
de och karaktär inte förvanskas. De får inte på något 
sätt väsentligt förändras utan tillstånd av länsstyrelsen.

ÄNDAMÅLSENLIGHET
Inför upprättandet av lokalförsörjningsplanen har en 
bedömning gjorts av lokalernas ändamålsenlighet för 
nuvarande och framtida verksamheter. Bedömningar-
na har gjorts av kyrkorådets arbetsutskott, som katego-
riserat byggnadernas ändamålsenlighet enligt följande:

Kategori 1 = uppfyller verksamhetens krav 

Kategori 2 = godtagbar med vissa brister, behov av  
  åtgärder inom tio år

Kategori 3 = uppfyller ej verksamhetens krav, kräver  
åtgärder inom tio år

Ingen av lokalerna bedöms tillhöra kategori 3, däremot 
bedöms Torpa kyrkstuga tillhöra kategori 2 utifrån be-
hoven av underhåll för att anpassa lokalen till de behov 
som finns för verksamhet.

Tabell 5. Lokalernas ändamålsenlighet per lokal.

KYRKOKYGGNADER
Alla kyrkor bedöms tillhöra kategori 1 avseende än-
damålsenlighet och uppfyller därmed kraven. Däremot 
föreligger behov av underhåll på längre sikt än tio år 
för Torpa kyrka.

FÖRSAMLINGSHEM
Lindbergs församlingshem och (Kyrk)Gården bedöms 
tillhöra kategori 1. (Kyrk)Gården är upprustat under 
hösten 2021. De största underhållsbehoven för ända-
målsenlighet finns i Torpa kyrkstuga, som hamnar i 
kategori 2. Däremot föreligger behov av underhåll på 
längre sikt än tio år för Lindbergs församlingshem.

BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS BYGGNADER
Ändamålsenligheten har bedömts för alla lokaler som 
begravningsverksamheten nyttjar. Flertalet av dessa 
byggnader hamnar i kategori 1 och uppfyller därmed 
kraven.
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TEKNISK STATUS
I samband med upprättandet av lokalförsörjningspla-
nen har en granskning gjorts för att ta reda på om det 
finns byggnader som inte uppfyller lagar och myndig-
hetskrav riktade mot fastighetsägaren och/eller ar-
betsgivaren. Granskningen är gjord av församlingens 
kyrkogårdsföreståndare i samråd med sakkunniga och 
redovisas i form av en helhetsbedömning per byggnad 
enligt följande kategoriindelning:

Kategori 1 = god teknisk status
Kategori 2 = brister i byggnadernas grundsystem, 
installationer eller ytskikt, behov av åtgärder inom 
tio år

Kategori 3 = uppfyller ej lagar och myndighetskrav, 
kräver åtgärder inom tio år

Någon uppföljning av kyrkofullmäktiges mål för  
lokalförsörjningen som rör materialval och teknisk 
livslängd har inte gjorts i lokalförsörjningsplanen. 
Dessa mål följs upp av kyrkogårdsföreståndaren som 
fastighetsansvarig.

KYRKOBYGGNADER
Granskningen av kyrkobyggnadernas tekniska status 
med avseende på grundsystem och installationer byg-
ger på befintliga vård- och underhållsplaner. Tre av 
kyrkobyggnaderna hamnar i kategori 1 och uppfyller 
alltså gällande lagar och myndighetskrav. Stamnareds 
kyrka hamnar i kategori 2, då det finns brister i till-
gängligheten i anslutning till kyrkan. 

FÖRSAMLINGSHEMMET & ÖVRIGA LOKALER
Församlingshemmet, Torpa kyrkstuga och (Kyrk)Går-
den har god teknisk status. Underhållsplanen innehåll-
er bara mindre åtgärder för de närmsta tio åren.  
 
BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS BYGGNADER
Servicebyggnaderna i Lindberg samt bårhuset och bi-
sättningshus uppfyller myndighetskraven när det gäl-
ler tillgänglighet. Byggnader är väl underhållna med 
god teknisk status. Bara några mindre åtgärder finns 
inplanerade för dessa byggnader i underhållsplanen. 

Tabell 6. Teknisk status för lokalerna per lokal.
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SAMMANFATTNING

Ökad koncentration till Lindberg och de västra områ-
det av församlingen

Utvecklingen i Varbergs kommun går mot en ökning 
av befolkningen i Trönninge. Denna trend märks ock-
så i församlingen. Många församlingar i Sverige idag 
har en vikande medlemsutveckling, men minskning-
en är något mindre i Lindberga församling än riks-
genomsnittet. Allt fler verksamheter samordnas och 
förläggs till Lindberg och Trönninge. Samordningen 
gör det också möjligt att utveckla verksamheterna och  
samverka inom arbetslagen Även begravningsverksam-
heten har sin utgångspunkt i Lindberg. Detta påverkar  
behovet av lokaler.

ÖVERKAPACITET PÅ LOKALER
Analyser av lokalnyttjandet och jämförelser mellan 
behovet och fastighetsbeståndet visar att det finns 
ett beräkningsmässigt överskott på lokaler inom  
församlingen. Det krävs dock åtgärder för att nå upp 
till lokalförsörjningsplanens mål om en genomsnitt-
lig nyttjandegrad på 15 procent för alla kyrkobygg-
nader och verksamhetslokaler inom en tioårsperiod. 
Bedömningen är att det finns goda möjligheter att 
utveckla församlings- och begravningsverksamheten 
framförallt i Trönninge och att församlingen har väl  
underhållna lokaler som är behovsanpassade i närom-
rådet.

KOSTNADERNA BEHÖVER MINSKA
Den avtagande medlemsutvecklingen för långsik-
tigt med sig en lägre ökningstakt av intäkterna för  
församlingsverksamheten, men inte i samma takt som 
riksgenomsnittet. Alla resurser behöver hanteras klokt 
och kostnaderna behöver minimeras för det som inte 
rör kärnverksamhet. 

Det kommer att bli svårare att uppfylla församlingsin-
struktionens mål ”att fokusera på målgruppen mellan-
vuxna 30-50 år, konfirmander och dopprojektet och att 
skapa och ge förutsättningar för långsiktig gudstjänst-
gemenskap” om församlingens resurser behöver läggas 
på fastighetsförvaltning. 

I fastighetsbeståndet har kyrkobyggnaderna en särställ-
ning, och Svenska kyrkan har i uppdrag att bevara och 
tillgängliggöra kyrkobyggnadernas och kyrkomiljöer-
nas kulturvärden. För vård och underhåll bidrar staten 
med medel via den kyrkoantikvariska ersättningen. 

Målsättningen är att så långt det är möjligt värna om 
de kulturvärden och identitetsvärden som finns i kyr-
kor och kyrkomiljöer. Men på sikt kommer det inte 
att vara möjligt att bevara alla byggnader så att de kan 
användas året runt.

Begravningsverksamheten väntas ha täckning för sina 
kostnader under planperioden.
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I kapitlet redovisas åtgärdsplanen för åren 2021–2030. 
Åtgärdsplanen bygger på en samlad bedömning och 
prioritering av de behov och åtgärder som identi-
fierats under planeringsarbetet. Under arbetet gång 
gavs församlingens leverantör Systeminstallation ett  
uppdrag att ta fram en rapport avseende resursförbruk-
ning i kyrkorna. Detta för att se om det skulle vara en  
effektiv åtgärd att spara pengar genom att stänga  
kyrkor under de kalla månaderna. Dock visade den 
rapporten att besparingen skulle vara minimal och är 
därför inte aktuell som en åtgärd.

I kapitlet redovisas en sammanfattning av planera-
de åtgärder under perioden 2021-2030 samt en kort  
beskrivning av varje åtgärd med motiveringar och  
förväntade konsekvenser. Därefter redovisas progno-
ser för den förväntade utvecklingen om åtgärdsplanen 
genomförs. Sist i kapitlet sammanfattas de förväntade 
konsekvenserna ur olika perspektiv.

Åtgärderna har värderats och prioriterats av försam-
lingens lokalgrupp samt beretts i beredningsutskottet 
och kyrkorådet inför kyrkofullmäktiges fastställande 
av lokalförsörjningsplanen. 

PLANERADE ÅTGÄRDER
Vid upprättandet av åtgärdsplanen har följande mål 
och förutsättningar prioriterats:

* Församling ska kunna utföra den grundläggande 
uppgiften och övriga uppgifter i ändamålsenliga  
lokaler med en långsiktigt hållbar resursanvändning.

* Arbetet bland barn och unga är prioriterat.

* Årskostnaden för församlingsverksamhetens mark, 
byggnader och anläggningar bör i genomsnitt  
motsvara högst 25 % av församlingens kyrkoavgift 
före ekonomisk utjämning.

LOKAL I VÄSTRA DELEN AV FÖRSAMLINGEN

MOTIVERING
Behovet av en lokal där nyinflyttningen är stor 
för att kunna möta människor där de befinner 
sig.

ÅTGÄRD
Genomföra en utredning kring i vilka områ-
den, där det byggs näringsverksamhet och nya 
bostäder, för att utröna möjligheter till att hyra 
lokal alternativt projektera för nybyggnation 

KONSEKVENS
Nybyggnation innebär kapitalbehov och löpan-
de nya kostnader. Här behöver en analys göras 
kring vad det skulle kosta och om en hyrd lokal 
ger mer för pengarna. 

FÖRSÄLJNING AV MARK

MOTIVERING
Församlingen äger 9,4 hektar mark men inget 
av marken arrenderas ut. Är marken attraktiv 
för bostäder eller annan försäljning, eller kan 
den behövas som reservmark för begravnings-
platser.

ÅTGÄRD
Utred möjligheterna att stycka av tomter för 
bostadsbyggande och behovet av framtida be-
gravningsmark innan arrendeavtalet löper ut. 
Utredningen bör bland annat omfatta:
* utreda möjligheter för den del av marken som 
är jordbruksmark
* möjligheterna att stycka av och sälja tomter, 
inklusive uppskattade försäljningsinkomster

ÅTGÄRDSPLAN OCH 
KONSEKVENSANALYS
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* behov av reservmark för begravningsplatser
* om hela eller delar av marken bör behållas och ar-
renderas ut
* ta fram en uppskattad arrendeintäkt
* skriva tidsbegränsade avtal för mark som arrenderas

Utredningen bör vara klar senast 2024.

KONSEKVENS
Utredningen är nödvändig för att få ett välgrundat  
beslutsunderlag. Om utredningen inte genomförs 
finns det risk för att församlingen inte tar vara på  
möjligheten att stycka av och sälja mark/tomter. 
Det är i nuläget för tidigt att spekulera i eventuella  
försäljningsinkomster.

UTHYRNING AV LOKALER

MOTIVERING
I Lindbergs församlingshem, den gamla delen cirka 
265 kvadratmeter med tillhörande kök och entré med 
toaletter skulle kunna hyras ut till en extern hyresgäst. 
Likaså (Kyrk)Gården med cirka 260 kvadratmeter 
med tillhörande kök och entré med toaletter. Torpa 
kyrkstuga med samlingslokal på 63 kvadratmeter med 
tillhörande kök och entré med toaletter. 

ÅTGÄRD
Arbeta aktivt för att få in en externa hyresgäster.

KONSEKVENS
Uthyrning bedöms ge en hyresintäkt på cirka 16 000 
kr om året och en effektivare användning av lokalerna.

UTRED TIONDEBODEN

MOTIVERING
Församlingen har ingen egen verksamhet eller förva-
ring i tiondeboden. Det finns ett förslag att överlåta 
eller avyttra lokalen till Lindberga Hembygdsförening. 

ÅTGÄRD
Överlåt eller avyttra tiondeboden.

KONSEKVENS
Då tiondeboden inte används av verksamheter anord-
nade av församlingen kan beslut tas utan att det påver-
kar församlingens egna verksamheter. 
Exempel på effekter om tiondeboden avyttras/överlåts:
* minskad fastighetskostnad för skötsel med cirka  
  10 tkr per år
* minskat fastighetsbestånd med 108 kvadratmeter för 
  fastigheten och 961 kvadratmeter för marken som 
  Tiondeboden är placerad på.

PROGNOSER 2021 - 2030
Flera av åtgärderna i planen innebär utredningar, och 
de förväntade effekterna beror på vilket handlingsal-
ternativ som man väljer att gå vidare med. För att ändå 
illustrera konsekvenserna av åtgärdsplanen har prog-
noser upprättats baserat på följande utgångspunkter: 
* (Kyrk)Gården sägs upp och ny lokal tas fram 
  tillsammans med kommunen.

* Tiondeboden överlåts till Lindberga Hembygds-
  förening.

* Annan mark som inte brukas avyttras.

* Arrendeavtal med intäktsmöjligheter för attraktiv 
  mark

* Ökad uthyrning av lokaler när egen verksamhet 
  inte bedrivs
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KONSEKVENS FÖR FASTIGHETSBESTÅNDET
Åtgärdsplanen innebär liten minskning av försam-
lingsverksamhetens fastighetsbestånd, med 961kva-
dratmeter för Tiondeboden, mellan år 2021 och år 
2030. Begravningsverksamhetens fastighetsbestånd är 
oförändrat. 

KONSEKVENS FÖR EKONOMIN
Åtgärdsplanen innebär ökade intäkter och minskning 
av kostnader för skötsel av Tiondeboden. Då intäkter 
för arrendeavtal inte är beräknade kan endast den prog-
nostiserade intäkten för ökad uthyrning beaktas. För-
samlingsverksamhetens fastighetsintäkter uppskattas 
öka med 16 000 kronor/år under perioden 2021–2030. 
Begravningsverksamhetens fastighetskostnader väntas 
öka med motsvarande intäktsökning under samma tid.
   Effekterna bör räcka för att församlingen ska klara 
kyrkofullmäktiges mål om att fastighetskostnaderna 
inte bör vara högre än 25 % av församlingens kyrkoav-
gift före ekonomisk utjämning. År 2030 väntas ande-
len ligga på 25 %.
   I prognosen antas en årlig prisökningstakt med 2 
procent. Kostnadsuppskattningarna tar inte hänsyn till 
eventuella avvecklings- eller avställningskostnader. För 
säkrare siffror krävs fördjupade utredningar.
   Åtgärdsplanens förslag till utredningar kommer att 
ge mer genomarbetade analyser av de ekonomiska 
konsekvenserna. De effekter som redovisas här bygger 
på grova uppskattningar baserade på erfarenhetsvärden 
och antaganden.

KONSEKVENSER FÖR VERKSAMHETEN

FÖRSAMLINGSVERKSAMHETEN
Konsekvenser för församlingsverksamheten innebär 
utifrån åtgärderna att församlingen får utreda beho-
vet av mötesplatser där människor är, lever och/eller 
verkar. Det påverkar inget större genom avyttringen av 
tioendeboden, ordna arrendeavtal eller avyttra någon 
av församlingens marker. 

Ovanstående åtgärder kommer dock att innebära att 
beläggningsgraden ökar för våra fastigheter 

Då Lindberga församling är en aktiv församling med 
mycket verksamhet kommer också behovet av under-
håll i lokalerna att öka. Detta kommer troligen att 
innebära att lokalvården ökar för att säkerställa en hög 
kvalitet i lokaler och verksamhet även i framtiden.

BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN
I begravningsverksamheten får åtgärderna inga direk-
ta konsekvenser för framtiden utan verksamheten kan 
fortgå opåverkad.

 
BARNKONSEKVENSANALYS
Den samlade bedömningen är att de åtgärder som följer 
av åtgärdsplanen inte har några direkta negativa kon-
sekvenser för barn. En koncentration till Trönningenäs 
och Lindbergs församlingshem skapar förutsättningar 
för att utveckla verksamheten och höja kvaliteten så att 
den blir mer attraktiv för barn och unga. 

Satsning på verksamhet i (Kyrk)Gården eller annan 
lokal innebär att församlingen erbjuder en trygg miljö 
för barn som har behov av att kunna gå någonstans 
efter skolan, där man kan få hjälp med läxhjälp eller 
bara ha någonstans att vara. 
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