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Abstract
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workarounds are treated.
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properties of the Swedish Church has been
proposed.
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SAMMANFATTNING 
Detta examensarbete beskriver hur Svenska kyrkans pastorat och 
församlingar bedriver förvaltarskapet av sina fastigheter samt ger 
förslag på ett förbättrat förvaltarskap. Arbetet undersöker hur ett antal 
av Svenska kyrkans församlingar, samt några externa 
fastighetsförvaltare, arbetar med drift- och underhållsfrågor. Vidare 
identifieras ett antal brister kopplade till förvaltarskapet inom Svenska 
Kyrkan.  

Uppdragsgivare till denna rapport är Uppsala Stift.  

Arbetets genomförande har inkluderat en undersökning över hur ett 
antal församlingar inom Svenska kyrkan arbetat med drift och 
underhåll. I undersökningen har också problem inom organisationen 
diskuterats. Vidare har dessa arbetssätt jämförts mot andra 
fastighetsförvaltare i Sverige varpå rekommendationer och slutsatser 
tagits fram. 

Syftet med arbetet var att undersöka hur Svenska kyrkan förvaltar sina 
fastigheter. Målet är att sprida kunskap inom Svenska kyrkan om de 
kostnader som föranleds av ett bristande drifts- och underhållsarbete 
och hur man kan förhindra detta.  

Resultatet visar på ett flertal brister som inkluderar missar i lag- och 
myndighetskrav, fastigheter som saknas i drift- och underhållsplaner, 
dålig tillsyn som har medfört onödiga reparationer m.m.   

Utifrån resultatet har förslag och rekommendationer på 
förbättringsåtgärder tagits fram.  

 

 

 

 

 

Nyckelord: Underhållsplan, Driftsplan, lag- och myndighetskrav, 
tillsynsrondering, fastighetsförvaltning. 
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1. INTRODUKTION 

1.1 Inledning 

Detta examensarbete behandlar en undersökning av hur Svenska 
Kyrkan hanterar drifts- och underhållsfrågor för sina fastigheter.  

Syftet med detta arbete är att peka på de eventuella brister som finns 
inom Svenska kyrkans organisationer när det gäller vård och underhåll, 
inte minst med hänsyn till det faktum att beslutsfattare ofta inte har en 
bakgrund inom fastighetsförvaltning.  

Målet är att ge läsaren av denna rapport en förståelse för hur de lag- 
och myndighetskrav som förknippas med fastigheter och hur 
kvalitetssäkring av dessa kan genomföras. Målet är också att sprida 
kunskap inom församlingar och dess beslutsfattare för att öka 
förståelsen för de kostnader knutna till drift samt underhåll och inte 
minst de kostnader som bristande drift och underhåll kan medföra.  

1.2 Arbetets genomförande - metodik och teori 

För att kunna få en relevant uppfattning om hur drifts- och 
underhållsfrågor hanteras har intervjuer genomförts med anställda 
inom Svenska Kyrkan. För att kunna göra en jämförelse har ytterligare 
aktörer inom fastighetsbranschen intervjuats.  

Under intervjuerna har problem och brister identifierats och dessa har 
behandlats och sammanställts varpå lösningar sedan har arbetats fram.  

Vidare har konsultation gjorts med ett flertal individer inom olika 
områden berörda i detta examensarbete. 

Problemlösningen bygger på ytterligare intervjuer, konsultation och 
litteratur. 
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2. BAKGRUNDSBESKRIVNING  
Genom min tidigare erfarenhet innan och under studietiden 
motsvarande ca två års heltidsarbete med upprättande av diverse 
drifts- och underhållsplaner bland annat för Svenska Kyrkan, har jag 
noterat en markant skillnad mellan olika församlingars förmåga att 
presentera vilket behov av drift och underhåll som finns.  

Svenska kyrkan är en av Sveriges största fastighetsägare med ett ansvar 
för förvaltning av ca 20000 fastigheter varav ca 3400 (2011) av dessa är 
kyrkobyggnader. År 2010 hade Svenska kyrkan kostnader för  3,7 
miljarder i fastighetsförvaltning motsvarande 27% av den totala 
omsättningen Ks 2012:1012. I Svenska kyrkans fastighetsbestånd ingår 
mer eller mindre alla typer av fastigheter, allt från de självklara 
kyrkorna, församlingshemmen , bårhus etc. till moderna bostadshus, 
kontorslokaler mm.  

Svenska kyrkans organisation är uppbyggd på följande sätt:  

Ytterst har varje församling ett förvaltaransvar över sina respektive 
fastigheter. I Sverige finns ca 1800 geografiska församlingar. Varje 
församling ingår i ett pastorat vilket motsvarar det geografiska område 
som respektive kyrkoherde ansvarar över. I ett pastorat kan därför en 
eller flera församlingar ingå. Vidare finns det samfälligheter där flera 
församlingar och/eller pastorat ingår för att kunna samordna personal, 
fastighetsförvaltning och ekonomi.  

Varje församling ingår också i ett geografiskt kontrakt som i sin tur 
ingår i ett av landets 13 geografiska stift.  Ytterst finns Kyrkostyrelsen 
och Kyrkokansliet med säte i Uppsala som berör frågor på nationell 
nivå.  Högsta beslutande organ inom svenska kyrkan är Kyrkomötet 
som årligen sammanträder i Uppsala, se även Figur 2.1. 

Utanför Sveriges gränser är kyrkan aktiv med ett flertal församlingar 
och andra aktiviteter som exempelvis humanitärt stöd. Nämnden för 
Svenska kyrkan i utlandet är den organisation som beslutar vad som 
skall ingå i Svenska kyrkans utlandsverksamhet.  
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Figur 2.1 Svenska kyrkans organisation 

Kyrklig antikvarisk ersättning (KAE) kan sökas av församlingar för de 
antikvariska merkostnader som sker i samband med underhåll och 
renoveringar mm. Denna ersättning bekostas av staten. Ersättning söks 
i oktober/november år 0 varpå handläggning pågår under en period av 
ca två år varpå ersättning utbetalas senast 31 januari år 3. Pågrund av 
handläggningstiden är det av vikt att budgetera och planera för 
underhållet i god tid för att kunna ta del av ersättningen. 

Rapportens struktur bygger på "Att skriva en examensrapport i 
byggteknik" av Axelsson, K (2012). 
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3. INTERVJUER 

3.1 Inledning 

Intervjuer inom Svenska kyrkan i Sverige har gjorts hos följande 
organisationer inom Svenska kyrkan i Sverige: Fjärdhundra församling, 
Arvika västra församling, Säffles kyrkliga samfällighet, Stora Kils 
församling, Bollnäs samfällighet samt Bergslagens kontrakt. 
Anledningen till att just dessa kyrkliga organisationer har intervjuats är 
att de alla arbetar på olika sätt med underhållsplaneringen vilket har 
varit av vikt för att få ett så brett perspektiv som möjligt.  

Vidare har information via intervjuer inhämtats från Statens 
fastighetsverk i Uppsala, Vasakronan, Svenska Bostäder samt Svenska 
Kyrkans utlandsfastigheter för att få inblick i andra aktörers arbetssätt. 

3.2 Fjärdhundra församling 

Uppland, Fjärdhundra 2013-04-09: Intervju med Ove Enström, 
kyrkogårdschef Fjärdhundra församling.  

Ove Enström har beskrivit följande: 

En underhållsplan är gjord av IRM Contracting i Kristinehamn AB över 
Torstuna kyrka och församlingshem men har inte tillämpats på grund 
av ett pressat ekonomiskt läge.  

Den ekonomiska begränsningen medför att inga möjligheter till 
planerat underhåll finns utan att endast akuta reparationsåtgärder 
utförs. Fjärdhundra församlings byggnader blir därför lidande och 
möjligheterna till en god förvaltning av fastighetsbeståndet är små.  

Detta framhävs som ett generellt problem hos landsbygdens pastorat 
då befolkningen minskar och medlemsutträde från Svenska kyrkan 
ökar vilket slutgiltigt resulterar i att minskade ekonomiska tillgångar 
tillfaller pastoraten.  

Underhållsplaner anses överflödiga i dagsläget då ekonomin ändå inte 
tillåter några förebyggande reparationer, dock framhävs att det kan 
vara aktuellt med en underhållsplan i framtiden för att kunna göra 
eventuella bedömningar över eventuell avyttring i fastighetsbeståndet.  



 
 
6 
 

Den ekonomiska situation som råder medför att församlingen har svårt 
att ta del av Kyrklig antikvarisk ersättning (KAE) vilken måste sökas 
lång tid före en åtgärd kan utföras.  

3.3 Säffle kyrkliga samfällighet 

Värmland, By 2013-04-18: Intervju med Katarina Bjerker, Kyrkogårds- 
och fastighetschef, Säffle kyrkliga samfällighet.  

Katarina Bjerker har beskrivit följande: 

Säffle kyrkliga samfällighet har en underhållsplan som omfattar 
samfällighetens samtliga fastigheter och finns inrapporterade i 
programmet Xpand utförd av IRM Contracting i Kristinehamn AB.  

En driftsplan saknas men driften dokumenteras allt eftersom åtgärder 
utförs.  

Underhållsplanen värdesätts högt som prioriteringsverktyg och 
används till att budgetplanera samt planera egen personal. Det är också 
ett viktigt material i upphandlingsförfarandet med mängder och en 
uppskattad kostnad vilket är något som på sikt vill utvecklas även till 
kyrkogårdskulturen samt inventarier.  

Det finns tyvärr många fel i underhållsplanen i form av felaktiga 
mängder och material. Detta är ett mått som kan hänga ihop med 
felaktiga handlingar i form av gamla ritningar som inte stämmer 
överrens med verkligheten etc.  

Ekonomiskt ligger Säffle med en konstant underhållsskuld både på 
fastigheterna och kyrkogårdarna och därför blir underhållsplanen 
väldigt viktig ur prioriteringssynpunkt. 
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3.4 Arvika Västra församling  

Värmland, Arvika 2013-04-18: Intervju med Hans Gustavsson, 
vaktmästare, Arvika Västra församling. 

Hans Gustavsson har beskrivit följande:  

Arvika västra församling har ett vaktmästeri där vaktmästare delar sin 
tjänst mellan fastighetsförvaltning och kyrkogårdsförvaltning. 
Prioriteringar hamnar ofta inom kyrkogårdsförvaltningen vilket medför 
att många fastighetsrelaterade tjänster köps in. Varje vaktmästare är 
ansvarig för en eller ett par fastigheter. Vidare har Arvika församling 
två anställda fastighetsassistenter, en fastighetschef, ett 
fastighetsutskott och slutligen så är det kyrkonämnden som fattar 
beslut.  

Det finns inga driftplaner för att kvalitetssäkra driften men det finns  
framtagna arbetsvolymsberäkningar.  

Arvika har liksom resten av församlingarna i Karlstad Stift en 
underhållsplan för samtliga av församlingens byggnader. Arvika 
avviker dock från resterande församlingar inom Karlstad stift så till 
vida att de lokalt administrerar underhållsplanen och arbetar direkt i 
systemet Xpand, vilket anses ge underhållsplanen ytterligare 
dimensioner då man hela tiden kan gå in och arbeta i den.  
Underhållsplanen värdesätts högt och används regelbundet som ett 
instrument för budgetarbete, kvalitetssäkring, planering, 
skaderapporter, allmänna beskrivningar/inventeringar och 
offertutvärdering. Det planeras att komplettera underhållsplanen med  
ritningar, bilder, fakturor/offerter, skaderapporter och 
energiförbrukningar men underhållsplanens detaljeringsnivå med 
avseende på åtgärderna i det planerade underhållet anses dock vara 
god.  

Ekonomin inom församlingen anses räcka till för att säkerställa 
byggnadernas täthet och goda standard förutsatt att man gör en del 
åtgärder i egen regi. Arbeten utförda av egen personal är något som 
planeras att utökas varpå underhållsplanen är ett bra hjälpmedel vid 
planering och budgetering av åtgärder och personal.  
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En problematik som anses förekomma inom Svenska Kyrkan är att 
beslutsfattare ofta har en teologisk bakgrund vilket kan medföra att 
prioriteringar över vilka åtgärder som bör utföras kan skilja sig mellan 
förvaltare och beslutsfattare.  

3.5 Stora Kils församling 

Värmland, Kil 2013-04-19: Intervju med Dan Olsson kyrkokamrer samt 
Lena Andersson, förvaltningsassistent Stora Kils församling.  

Dan Olsson och Lena Andersson har beskrivit följande: 

Organisatoriskt finns det en övergripande ansvarig och en handläggare 
av fastighetsfrågorna varpå vaktmästare arbetar med delat ansvar 
mellan begravningsverksamhet och fastigheter.  

En driftplan saknas men tankar finns på att upprätta en sådan i 
framtiden.  

Underhållsplanen värdesätts högt men den ansågs mer värdefull när 
den var ny än vad den är idag då kunskaper om fastighetsbeståndets 
underhållsbehov med hjälp av planen numer finns i organisationen. 
Fortsatt används dock underhållsplanen till planerings- och 
budgetarbeten. Den befintliga underhållsplanen anses för detaljerad för 
att de beslutsfattande kyrkopolitikerna skall ha möjlighet att ta till sig 
den, men det anses ändå av vikt att detaljeringsnivån bibehålls för att 
den skall vara givande ur förvaltningssynpunkt. Arbetssättet blir därför 
att flytta årets planerade underhållsåtgärder till en fristående kalkyl 
som sedan kan presenteras för de förtroendevalda.  

Underhållsplanen önskas kompletteras med en punkt som behandlar 
större reparationer av engångskaraktär då det annars finns risk för att 
dessa inte budgeteras på rätt sätt. Ekonomin anses relativt god vilket 
innebär att alla byggnader är i brukbart skick, men det finns ingen 
ekonomi för att utföra åtgärder utöver detta, vilket innebär att 
ekonomin endast tillåter att åtgärder utförs för att bibehålla 
byggnadernas befintliga standard. En kort genomgång och 
introduktion av underhållsplanen genomfördes när den för första 
gången presenterades från stiftet och sedan har arbetet varit 
självständigt.  



9 
 

Underhållsplanen anses vara ett bra planeringsinstrument och det ges 
rekommendationer på att ta fram en underhållsplan för samtliga 
byggnader inom församlingen.  

I övrigt anses långa handläggningstider vara ett problem, det kan ta 
lång tid innan ett beslut kan fattas så att åtgärder tillåts genomföras.  

3.6 Statens fastighetsverk 

Uppland, Uppsala 2013-04-23: Intervju med Bengt Skoglund, 
fastighetsförvaltare, Statens fastighetsverk. 

Bengt Skoglund har beskrivit följande: 

Drifts- och underhållsplaner anses vara viktiga instrument för att 
kunna göra prioriteringar. Exempelvis prioriteras högst att fastigheten 
är tät varvid invändiga åtgärder kommer i andra hand.  

Med jämna mellanrum ges konsulter uppdrag att göra en 
statusbesiktning av fastigheterna. Det anses vara bra att ta in externa 
konsulter för att betrakta fastigheten med nya ögon då det är lätt att bli 
hemmablind. Statusbesiktningar anses viktiga och det poängteras att 
man inte får glömma bort att i dessa även påpeka vad som är i bra 
skick. Anledningen är att kunna säkerställa inom vilken tidsperiod en 
skada har uppstått för att vidare kunna utreda om eller bevisa att någon 
yttre faktor har påverkat fastigheten. Detta anses också vara en viktig 
dokumentation för att kunna bedöma med vilken hastighet som 
fastigheten slits ned.  

Det poängteras att om ekonomin är bristfällig så kan man skjuta på 
underhållet genom att företa provisoriska skyddsåtgärder, exempelvis 
som att måla färg på fönster där flagor uppkommit för att sedan på sikt 
lägga undan pengar till en fullständig renovering.   

Att föra protokoll och gå igenom protokoll är en av de viktigaste 
bitarna för att säkerställa att alla krav på förvaltarskapet uppfylls. 
Genom att kräva in de rapporter som framtagits vid exempelvis 
besiktningar och därefter kontrollera att samtliga myndighetskrav är 
utförda säkerställs att kraven fullgörs.  
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3.7 Vasakronan 

Uppland, Uppsala 2013-04-23: Intervju med Ulf Näslund, chef för 
Teknik och Service, Vasakronan. 

Ulf Näslund har beskrivit följande: 

Vasakronan arbetar med egna förvaltare och drifttekniker som dagligen 
är ute vid sina fastigheter.  

Vasakronan har utvecklat ett eget underhållsprogram som är kopplat 
till ekonomisystemet, detta kallas för LUMPEN som står för Långsiktigt 
Underhåll och Prognos. I LUMPEN arbetas det med treåriga 
underhållsplaner där nästkommande år anses vara skarp och skall 
genomföras om det inte uppstår några akuta reparationer.  

Verksamhetens mål är att bibehålla fastigheternas ekonomiska värden 
samt att deras kvalité bibehålls vilket anses vara omöjligt att genomföra 
utan planer. Underhållsplanen används därför till att säkerställa god 
standard och är ett hjälpmedel vid budgetarbetet. Vasakronan anser att 
kunskapsnivån inom företaget är så pass hög att man inte behöver 
detaljera underhållsplanen utan den kan vara baserad på 
byggnadsdelar istället för specifika åtgärder då arbetet i 
planeringsprocessen utgår från erfarenhetsvärden och offerter.  

I övrigt har en fokusering kring energieffektivisering visat att 
energianvändningen minskat drastiskt; på fyra år har 
energianvändningen sänkts med 25% och de åtgärder som gjorts har 
snart betalat sig själva.  

Det poängteras att nästan alla inom drift och underhåll på Vasakronan 
har en eftergymnasial utbildning vilket medför att kompetensen är hög 
inom området fastighetsförvaltning och det är anledningen till att 
underhållsplanens detaljeringsnivå är låg. Det anses därför behövas en 
mer detaljerad underhållsplan om denna kompetens inte finns inom 
organisationen.  
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3.8 Svenska Bostäder 

Stockholms län, Vällingby 2013-05-02: Intervju med Jörgen Holmqvist, 
bitr. ombyggnadschef Svenska Bostäder. 

Jörgen Holmqvist har beskrivit följande:  

Svenska Bostäder är ett kommunägt fastighetsbolag som ägs av 
Stockholm stad, Svenska bostäder förvaltar till största delen 
hyreslägenheter.  

Svenska Bostäder arbetar med femårsplaner på underhållssidan. År 1-3 
arbetar man med detaljerade planer och år 4-5 är baserade på 
erfarenhetsvärden. Svenska Bostäder utför ombyggnationer för ca 1,7 
miljarder kronor varje år och är uppdelat i fem affärsområden som alla 
har en tilldelad fastighetsingenjör. Fastighetsingenjörens uppgift är att 
tillsammans med huvudkontorets ombyggnadsavdelning och 
driftspersonal, planera ombyggnationer.  

Företagets kundcenter tar emot klagomål som sparas. Med hjälp av 
dessa kan mätningar utföras på varje fastighet och därmed få en bra 
uppfattning om fastighetens skick.  

Vidare har varje fastighet en tilldelad bovärd som återkommande 
ronderar fastigheten. Varje höst genomförs ett budgetarbete där man 
planerar nästkommande års ombyggnationer. Utöver detta får 
bovärdarna pengar som baseras på erfarenhet där mindre reparationer 
täcks in.  

Underhållsplanen värdesätts som ett instrument för att kunna göra 
korrekta prioriteringar. Om inte Svenska Bostäder arbetade efter 
underhållsplanen skulle misstag kunna ske vilket skulle medföra 
kostsamma effekter. 

Svenska Bostäder har ett antal egenutvecklade program där bland 
annat programmet UHS ingår. Namnet UHS står för Underhållssystem 
och programmet fokuserar på det yttre planerade underhållet. I 
programmet kan man koppla dokument till åtgärderna vilket anses 
vara användbart. Vidare finns ett motsvarande program som behandlar 
det inre underhållet som heter Fasad.  
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Kompetensen bland personalen inom Svenska bostäder är hög vilket 
medför att underhållsplanen är relativt odetaljerad. I planen framgår 
därför endast underhållsåtgärderna och dess budgeterade kostnader. 

Förutsatt att kompetensen finns anses det lämpligt att i egen regi 
upprätta underhållsplanerna. Finns den inte så rekommenderas att höja 
detaljeringsnivån i förhållande till Svenska Bostäders system för att 
säkerställa att problem inte uppstår.  

Vidare arbetar Svenska Bostäder med ett tillsyns- och ronderingssystem 
för att säkerställa en god kvalitet på fastigheterna.  

3.9 Svenska kyrkan i utlandet 

Uppland, Uppsala 2013-05-03: Intervju med Fredrik Johansson, 
fastighetsförvaltare, Svenska kyrkan i utlandet. 

Fredrik Johansson har beskrivit följande:  

Svenska kyrkan är verksam på 44 platser i 25 länder och har ett 
lokalbestånd om 70 fastigheter. Ca 50% av dessa är ägda på den 
nationella nivån och resterande ägs av utlandsförsamlingar. 

Finansiering av underhållsåtgärder sker utan möjlighet att få tillgång 
till Kyrklig antikvarisk ersättning (KAE) då ersättning från staten inte 
möjliggörs utanför Sveriges gränser. Finansieringen erhålls till ca 50% 
från den nationella nivån och resterande delar bekostas av 
utlandsförsamlingarna själva.  

Det finns en stor skillnad i synsättet mellan utlandsförsamlingarnas 
fastighetsbestånd och det i Sverige eftersom att fastigheterna normalt 

inte ingår i ett evighetsbestånd. Vid varje större renovering eller 

ombyggnad görs därför en utvärdering om fastigheten skall behållas.  

Underhållsplanerna sträcker sig 10-30 år framåt där man har en fast 
budget över de närmaste fem åren. En ekonomisk felkalkyl på ca 30% 
finns i underhållsplanerna varpå osäkerheten måste tas med i 
beräkning vid budgetarbetet.  
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Alla fastigheter måste vara finansierade och därmed får inga lån tas för 
underhållsåtgärder vilket medför att fastighetsbeståndet ses över vid 
eventuell brist på ekonomiska tillgångar.  

Det ägs oftast bara ett fåtal fastigheter i nära anslutning till varandra 
vilket medför att samordnade underhållsåtgärder blir svåra att 
genomföra, vilket medför att större renoveringar prioriteras för att 
kunna göra åtgärderna kostnadseffektiva. 

Eftersom lagstiftningen skiljer sig åt från land till land, så följs endast de 
lokalt gällande reglerna beträffande antikvariska och kulturhistoriska 
renoveringar men ibland har även svenska experter involverats då det 
på vissa platser finns kulturhistoriska föremål knutet till Sverige. 
Vidare skiljer sig entreprenadjuridiken åt vilket medför att det används 
lokala projektörer och av erfarenhet väljs merparten projektörer från så 
kallade First Class firmor. Projektören har ganska mycket frihet att själv 
avgöra entreprenadformer mm. Det man från Svenska kyrkans sida gör 
är att leverera en form av funktionsprogram som man vill ha uppfyllda 
efter renoveringen.  Projektören får stora friheter i val av 
entreprenadform mm. då denne anses vara bäst lämpad att bedöma 
detta.  

Projektören tar i samband med renoveringen också fram en driftplan 
som lokala serviceleverantörer sedan utför. Kostnaderna för dessa 
ligger på församlingarna att betala.  

En revideringsbesiktning görs av fastigheten i enlighet med RICS - 
Royal institution of charted surveyors riktlinjer vart femte år eller vid 
renovering, detta för att upprätthålla underhållsplanens riktighet. 

Underhållsplanen anses vara ett verktyg för att kunna avgöra om en 
fastighet skall ingå i beståndet samt för att kunna planera underhållet 
så att ekonomin räcker till. Utan en fungerande underhållsplan skulle 
det vara omöjligt att sköta utlandsfastigheterna på ett korrekt sätt. Det 
anses viktigt att inte följa underhållsplanen slaviskt utan se den som ett 
arbetsdokument som man gör prioriteringar utefter.  

Johansson anser att en underhållsplan Svenska kyrkan i Sverige bör ha 
två dokument, dels en underhållsplan som innehåller åtgärder, 
mängder och kostnader samt ett strategiskt dokument som är mer 



 
 
14 
 

beskrivande och har med kostnader som elförbrukning, drift etc. Detta 
för att kunna göra en helhetsbedömning över vad en fastighet kostar 
och vad den används till.  

Han poängterar vidare att 27% av Svenska kyrkans omkostnader 2010 
gick till lokalkostnader vilket måste anses vara mycket högt. 

3.10 Bollnäs samfällighet 

Gävleborgs län, Bollnäs 2013-05-08: Intervju med Lars-Åke Holmqvist, 
fastighets- och kyrkogårdschef, Bollnäs samfällighet. 

Lars-Åke Holmqvist har beskrivit följande:  

Bollnäs använder sig av programmet dedu från WSP som ett 
kvalitetssäkringsverktyg och för att skicka ut arbetsordrar. I 
programmet läggs driftsåtgärder in som exempelvis filterbyten. 
Åtgärden behöver sedan kvitteras i programmet för att den skall 
klassas som utförd vilket säkerställer att kvalitén efterlevs.  

Det finns inget fastighetssystem för underhåll i dagsläget utan arbete 
har skett med de vård- och underhållsplaner som togs fram som krav 
för att kunna söka kyrklig antikvarisk ersättning. Dessa planer har lagts 
in i ett exceldokument  och därefter har kostnadsuppskattningar gjorts.  

Holmqvist menar att det finns en problematik inom Svenska kyrkan 
beträffande brist på kompetens som beställare vilket föranleder att en 
upphandling många gånger blir dyrare än vad den behöver vara.  
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3.11 Bergslagens kontrakt 

Örebro län, Nora 2013-08-07: Intervju med Anders Madsen, 
fastighetssamordnare, Bergslagens kontrakt. 

Anders Madsen har beskrivit följande:  

Det är vanligt att begreppen tillsyn, skötsel, planerat underhåll och 
reparationer blandas ihop. Vikten att kunna skilja på dessa fyra 
åtgärder och planera dessa individuellt både ekonomiskt och i 
utförande anses vara av stor betydelse.  

Bergslagens kontrakt har en anställd förvaltare som arbetar med  
förvaltningsfrågor inom kontraktets samtliga församlingar. Tjänsten 
som förvaltare tillkom genom att Bergslagens kontrakt valt att satsa på 
en samordnad förvaltning vilket betyder att ansvaret för förvaltningen 
fortfarande ligger på respektive församling men att det finns en central 
samordning av dessa. I praktiken fungerar förvaltaren som en 
internkonsult där kostnaden fördelas ut på hela kontraktet.  
 
Målsättningen med den samordnade förvaltningen är att: 

• få en bättre ekonomi genom samordnade upphandlingar och 
genom att lyfta kompetensen som beställarorganisation.  

• bibehållen och ökad kompetens inom fastighetsfrågor inom 
kontraktet. 

• få en ekonomisk översikt över samtliga fastigheter inom 
kontraktet. 

• skapa en grund till en mer effektiv förvaltning. 
• erhålla en god samordning mellan församlingar - 

stift/myndigheter. 
• skapa ett gemensamt fastighetssystem. 
• upprätta lokalstrategier. 

 
Förvaltaren beskriver att den första tidens arbete fokuserat kring hjälp 
med myndighetskrav så som OVK- Obligatorisk ventilations kontroll, 
SBA- systematiskt brandskyddsarbete och sett till att dessa blivit 
utförda. Kunskaper inom dessa områden har varit bristfälliga men ses 
nu över.  
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Tanken är att denna modell skall tillämpas inom samtliga kontrakt i 
Västerås stift. Svenska kyrkor (2013) 
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4. OBSERVATIONER OCH RESULTAT 

4.1 Inledning 

I detta kapitel kommenteras de observationer som jag har identifierat, 
dels genom min egen tidigare erfarenhet på området och dels genom de 
i kapitel 3 redovisade intervjuerna. De mest relevanta observationerna 
beskrivs nedan både i generell struktur och med konkreta exempel. 

4.2 Beslutsfattande organisation 

I beslutsfattande organisationer inom Svenska kyrkan saknas ofta 
kunskaper som kan vara gynnsamma vid beställningar och förvaltning.  

Olika intressen kan medföra varierande prioriteringar om hur de 
ekonomiska resurserna skall fördelas vilket kan vara problematiskt. 
Eftersom Svenska kyrkans organisation innefattar anställda med olika 
teoretisk bakgrund förekommer det olika prioriteringar mellan 
teologiska och fastighetsförvaltares intressen. Konsekvensen kan 
följaktligen bli att underhållet av fastigheter blir eftersatt.  

Vid flera intervjuer har problemet med långa handledningstider 
poängterats; dessa är en följd av strukturen på de beslutskedjor som 
finns inom organisationen. 

4.3 Kunskapsbrister beträffande myndighetskrav. 

Det har framkommit att kunskapsnivån vad gäller vilka lag- och 
myndighetskrav som finns beträffande drift och underhåll av 
fastigheter inte alltid är tillfredsställande.  

Det förekommer bland annat att det saknas genomförda obligatoriska 
ventilations kontroller – OVK - samt fortlöpande besiktningar av 
elanläggningar, Björck (2013) 

4.4 Bristande kunskap om förväntade framtida 

kostnader.  

Inom många församlingar förekommer en vård- och underhållsplan 
enbart för de kyrkliga byggnader som omfattas av kyrklig antikvarisk 
ersättning. Eftersom det generellt förvaltas fler byggnader än de som är 
berättigade till kyrklig antikvarisk ersättning, saknas ofta en 
genomgång av hela fastighetsbeståndet.  
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Ett exempel på en församling som har alla sina fastigheter i en 
underhållsplan är Säffle där sammanställningen visar att de fastigheter 
utan rätt till KAE vissa år kostar liknande summor som de som är 
berättigade, se Bilaga 2 

4.5 Brist på relevant driftskompetens 

Genom intervjuer har det framkommit att det ofta saknas driftsplaner 
samt kunskap om vad som bör och skall ingå i driften. Vaktmästare har 
ofta ett delat ansvar mellan fastigheter och markarbeten där 
fastigheterna därför ofta blir eftersatta. En kontinuerlig rondering är 
någon som görs hos alla intervjuade fastighetsbolag men har inte varit 
någon självklarhet hos många av församlingarna. En kontinuerlig 
tillsyn medför ofta ekonomiska besparingar i form av mindre 
reparationer, Svalin et al. (2004).  
 
Ett målande exempel på detta återfinns i Nora församling där ett 
läckande stuprör inte upptäcktes i tid. Detta medförde att fasaden fick 
fuktskador och därför behövde repareras, se Figur 4.1. Genom 
kontinuerlig tillsyn av avvattningssystemet hade åtgärden kunnat vara 
att reparera ett läckande stuprör och inte, som i detta fall, både ett 
läckande stuprör och en fuktskada, Madsen (2013).    

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figur 4.1 Läckande stuprör som skadat fasaden 
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Liknande fall är allt för vanliga på kyrkor och vanliga byggnader i 
Sverige, Björck (2013). 

4.6 Uppskjutet underhåll  

Inom många församlingar och pastorat skjuter man, av olika 
anledningar, på många underhållsåtgärder. Främst beror detta på 
ekonomiska begränsningar vilket kan leda till att prioriteringar mellan 
förvaltning och teologisk verksamhet behöver göras. Vid uppskjutande 
av underhållsåtgärder är vikten av att prioritera rätt viktig.  
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5. ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄKERSTÄLLA 

DRIFTS- OCH UNDERHÅLLSFRÅGOR INOM 

SVENSKA KYRKAN 

5.1 Inledning 

I detta kapitel presenteras förslag till motåtgärder för de brister och 
observationer som har beskrivits i kapitlen 3 och 4. Dessa förslag 
grundar sig primärt på egna erfarenheter och slutsatser men även på 
arbetsätt inom och utanför Svenska kyrkan.  

5.2 Organisatoriska brister  

Mindre pastorat har oftast inte ekonomin för att ha en anställd 
professionell förvaltare på heltid. Genom att gå samman med pastorat i 
närområdet, eller förslagsvis på kontraktsnivå, borde det finnas 
möjligheter till att kunna knyta till sig en professionell förvaltare vilket 
skulle medföra tillgång till relevant kompetens vid upphandlingar och 
vid förvaltning av fastigheter. 

Pastorat och församlingar i ekonomiskt pressade situationer kunde då 
få tillgång till kompetens som annars inte hade varit ekonomiskt 
genomförbar varvid ekonomiska besparingar vid upphandlingar och 
fastighetsförvaltning skulle vara möjlig.  

Denna modell finns redan inom Svenska Kyrkan vid ett flertal kontrakt 
som exempelvis Bergslagens kontrakt, Svenska Kyrkor (2013) och i 
Upplands västra kontrakt, Björck (2013).  

5.3 Bristande kunskaper om framtida kostnader. 

En underhållsplan måste upprättas över samtliga fastigheter i en 
ekonomisk enhet, t.ex. ett pastorat. Utan den kunskap som en 
underhållsplan över samtliga fastigheter ger med avseende på 
kostnader och reparationer kan inte en korrekt budgetering och 
prioritering genomföras.  

Rekommendationer hämtade från intervjuer inom Karlstad stift och 
samtliga fastighetsbolag, se kapitel 3, framhäver att en underhållsplan 
över hela beståndet bör upprättas.  
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5.4 Checklista för lag- och myndighetskrav.  

Genom att utföra de myndighetsbesiktningar och följa de lagkrav som 
finns så säkerställer man i stor utsträckning att en fastighets skick är 
tillfredställande. För att kontrollera att besiktningar efterföljs och att 
anmärkningar i besiktningsrapporter åtgärdas behövs ingen större 
byggteknisk kunskap utan kan med hjälp av en checklista genomföras 
av tillgänglig personal.  

Genom att begära in protokoll från de besiktningar som är utförda samt 
föra in dessa i en checklista fås en överblick över att kraven på 
fastigheterna uppfylls. Genom att föra in datum på nästa besiktning i 
checklistan säkerställer man att de fortlöpande kontrollerna också 
uppfylls. Det är väldigt lätt att glömma av en besiktning eller kontroll 
men är i realiteten inte särskilt svår att säkerställa.  

Nedan följer de vanligaste besiktningar och kontroller som behöver 
göras i en fastighet med olika intervall beroende på verksamhet och 
installation. 

• Obligatorisk ventilationskontroll OVK 

• Energideklarationer 

• Tryckkärl 

• Sprinkleranläggning 

• Anläggningar för kyla 

• Lyftutrustningar 

• Lekplatsbesiktningar 

• Elrevisioner 

• Systematiskt brandskyddsarbete 

• Brandlarm 

• Utrymningsskyltning och nödljus 

• Hissar och elmanövrerade portar 

• Oljecisterner enl. MSBFS 2011:8  
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5.5 Checklista för drift och tillsynsrondering 

Genom att upprätta en checklista över aktuella driftsåtgärder samt en 
ronderingslista säkerställs fastighetens funktion och minimering av 
onödiga skador.  

Följande installationer är enligt Olofsson (2013) några av de vanligaste 
som med regelbundenhet bör kontrolleras för att säkerställa god 
funktion och för att i tid kunna upptäcka fel som i längden kan 
generera dyra extrakostnader: 

Kulvertar  
Vattenledningar  
Tappvattenskontroll 
Kontroll av Avlopp 
Dagvattenbrunnar  
Dagvattenpumpar  
Dräneringspumpar 
Dräneringsbrunnar 
Grundvattenpumpar 
Avhärdningsanläggningar 
Avloppspumpar 
Fettavskiljare 
Oljeavskiljare 
Tryckluftssystem 
Gassystem 
Sprinklersystem 
Kylcentraler 
Kylaggregat 
 
 

Panncentral: 
Rengöring av brännare 
Rökgasfläktar 
Sotning 
 
Fläktaggregat: 
Tillsyn och skötsel av fläktaggregat 
Rengöring/byte av filter 
Funktionskontroll av kanaler 
 
 
 

Att förena driftplanen med myndighetsbesiktningarna är att 
rekommendera. Att planera en obligatorisk ventilationskontroll i 
samband med renovering av fläktaggregat ger exempelvis en 
kvalitetssäkring på att installationen fungerar som den skall samt att 
arbetet utförts korrekt.  

Bilaga 1 visar en kvalitetssäkringsmall över hur drifts- och 
ronderingsåtgärder skulle kunna se ut för Svenska Kyrkan.  
Denna bilaga baseras på ett kvalitetssäkringssystem som författaren 
tidigare gjort på uppdrag av kund i sitt arbete med driftsplanering. 
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5.6 Uppskjutet underhåll  

En senareläggning av underhållsåtgärder kan medföra dyra 
extrakostnader men ur byggteknisk synvinkel finns det åtgärder på en 
fastighet som går att skjuta på utan att riskera dyra merkostnader. De 
flesta av dessa åtgärder återfinns inomhus. Genom att prioritera att 
fastigheten är tät och väderskyddad samt att alla installationer fyller sin 
funktion, bör fastigheten klara sig undan dyra merkostnader på grund 
av i övrigt senarelagt underhåll. En genomgång av ett församlingshems 
samtliga underhållsåtgärder inlagda i systemet Xpand gjord av IRM 
Contracting i Kristinehamn AB visar på underhållskostnader om totalt 
560 445 kr inkl. moms och byggherrekostnader. Av dessa åtgärder 
bedöms åtgärder motsvarande 201 001kr vara av sådan art att de kan 
skjutas på utan att merkostnader bör uppkomma. Hänsyn till 
återkommande intervall har dock inte medräknats.  

Åtgärder av sådan karaktär som inte skapar extrakostnader vid framflyttat 

underhåll är exempelvis invändiga målningsarbeten, tapetseringar m.m., 
Roslund (2013). 

Sammanfattningen blir därför att prioritera utsida före insida med 
reservation för att inte glömma av de invändiga installationerna. Men 
det finns undantag invändigt som bör beaktas innan beslut fattas om att  
skjuta på underhållsåtgärder. 
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5.7 Sammanfattade rekommendationer 

Författaren av denna rapport rekommenderar att följande åtgärder 
säkerställs i samtliga pastorat inom Svenska kyrkan.  

5.7.1 Underhållsplan över samtliga fastigheter 

En inventering av samtliga fastigheter görs för att skapa förutsättningar 
för en korrekt prioritering av underhållsåtgärder. 

Handläggningstider kan minskas till följd av korrekt budgetering varpå 
mer tid kan läggas på förhandling och förvaltning vilket också kan leda 
till ekonomiska besparingar.  

Genom att sammanställa budgeterade underhållskostnader av sådan 
karaktär som vaktmästare kan utföra kan man göra ekonomiska 
jämförelser över vad en kostnad blir av att anställa ytterligare 
vaktmästare kontra handla upp underhållsåtgärderna på entreprenad.  

5.7.2 Driftsplan över samtliga installationer 

En driftsplan där samtliga service- och tillsynsåtgärder över alla 
fastigheters installationer upprättas.  

En sådan plan skulle avsevärt minska risken för att installationer 
behöver bytas ut eller att fastigheten behöver repareras till följd av 
mindre fel på utrustning. 

5.7.3 Ronderingschema beträffande tillsyn 

En återkommande rondering av samtliga fastigheter bör utföras 
utvändigt och invändigt för att på ett så tidigt stadium som möjligt 
upptäcka fel och brister i fastigheten. 

Ett ronderingschema som beskriver hur ofta och när tillsyn skall ske är 
ett bra dokument för personalplanering varpå kvittering av utförd 
rondering medför kvalitetssäkring.  

5.7.4 Kompetenshöjande åtgärder 

Säkerställa att nödvändig kompetens finns i organisationen. 

Genom att knyta till sig kompetens och erfarenhet inom organisationen 
skapas bland annat möjligheter till besparingar vid upphandlingar, 
säkerställande av fastigheters skick och förenklat budgetarbete. 
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5.7.5 Säkerställa att alla lag- och myndighetskrav beaktas 

Inventera vilka krav som organisationens fastigheter behöver uppfylla 
och inventera därefter vilka krav som är uppfyllda och när de skall 
uppfyllas igen. Arbeta med checklistor för att säkerställa att inga krav 
glöms av.  
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6. SLUTSATSER OCH FÖRSLAG PÅ 

FORTSATTA UNDERSÖKNINGAR 

6.1 Slutsatser 

En stor del av Svenska kyrkans byggnader finns inte med i någon form 
av underhållsplan. Avsaknaden av en underhållsplan över hela 
beståndet medför risker med bristande underhåll och onödiga 
reparationer som följd.  

Vidare saknas kvalitetssäkringssystem för drift och tillsyn vilket också 
kan leda till onödiga kostnader.  

Kompetensen som beställare och som fastighetsförvaltare saknas ibland 
och detta medför risk för ökade kostnader och reparationer.  

Den procentuella delen av vaktmästartjänsten som utgörs av 
fastighetsskötsel bortprioriteras tyvärr till följd av arbetsbelastning mm.  

Svenska kyrkans omkostnader för fastighetsförvaltning motsvarar så 
mycket som 27% av de totala omkostnaderna.  

6.2 Förslag på fortsatta studier 

Denna rapport har fokuserats kring medvetenheten och kunskapsnivån 
generellt inom Svenska kyrkan. En genomgående undersökning över 
ett helt fastighetsbestånd inom exempelvis ett pastorat eller en 
församling där man tittar på underhållskostnader, driftskostnader, 
förbrukning, personal etc. skulle vara intressant. Kyrkans fastigheter är 
väldigt individuella i sin utformning och byggteknik och därmed skulle 
en fullständig genomgång över vad fastigheterna kostar vara av 
intresse liksom att ställa dessa kostnader mot fastigheternas 
användning.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 - Checklista för kvalitetssäkring 

Denna checklista visar hur en driftsplan kan se ut vid kvalitetssäkring 
av drift och tillsyn. 
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Bilaga 2 - Underhållskostnader Säffle 

Bilagan visar en sammanställning över de budgeterade 
underhållskostnader i kkr som finns i Säffle kyrkliga samfällighet. De 
byggnader markerade med röd text är berättigade till kyrklig 
antikvarisk ersättning. 
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Bilaga 3 - Intervjufrågor 

Följande frågor har primärt behandlats vid intervjuer:  

• Hur ser organisationen ut som arbetar med drift och underhåll?  
• Har ni någon driftsplan? 
• Vad använder ni driftsplanen till? 
• Har ni någon underhållsplan? 
• Vad använder ni underhållsplanen till? 
• Vad skulle ni vilja förändra/förbättra med den underhållsplan 

som ni har idag?  
• Tankar om en underhållsplan? - Detaljeringsnivå, innehåll, hur 

materialet skall presenteras etc. 
• Hur värdesätter ni underhålls- och driftplaner?  
• Hur ser ekonomin ut i förhållande till de utgifter som drift och 

underhåll medför? 
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