
Kyrkoherdens rutiner för bokningar i Täby församling 

Denna ordning grundar sig på den av kyrkorådet 2022-01-26 fastställda bokningspolicyn för 
Täby församling och är fastställd av kyrkoherden samma dag. 

Bokningsfunktion 
Täby församling är ansluten till en telefonväxel vid stiftskansliet i Stockholm. Församlingen 
har en bokningsfunktion som ligger inom administrativa avdelningen och arbetsleds av 
kyrkogårdsföreståndaren. 

Bokningsfunktionen kommunicerar via en funktionsbrevlåda, och inte personliga e-post
adresser från dem som arbetar inom funktionen. 

GDPR-frågor 

I Aveny, Outlook och Microsoft 365 finns en mängd personuppgifter som är skyddade enligt 
GDPR. Det är av vikt att församlingens integritetspolicy efterlevs av alla som hanterar 
systemet. 

Behörigheter och uppdrag 

Verksamhetsbokningar i Täby församling görs i bokningssystemet Aveny Bokning. 

Microsoft 365 med Outlook kan användas för att genomföra interna mötesbokningar, både 
fysiska och digitala. Lokaler för interna möten måste dock alltid bokas i Aveny. 

Alla funktioner i församlingens handläggning av bokningar ska vara digitala, utom 
förberedande arbetsmaterial, och inte föras på papper, utom vad gäller blanketter för kyrkliga 
handlingar och andra handlingar som ska diarieföras enligt församlingens policy för 
arkivhållning. 

En bokning anses som bekräftad när beställaren mottagit en bokningsbekräftelse från 
systemet. 

Att kyrkoherden och församlingens chefer hanterar bokningar innebär att ha det övergripande 
ansvaret för bokningarna för det egna verksamhetsområdet. 



Uppgiften att genomföra bokningar görs av respektive chef eller av den medarbetare som 
chefen bestämmer. 

Kyrkoherden och församlingens chefer ger i samråd bokningsbehörighet till medarbetare 
inom respektive avdelning. 

Hanteringen av bokningar fördelas enligt följande övergripande ordning: 

• Biträdande kyrkoherden hanterar tjänstefördelningen av präster

och musiker vid gudstjänster och kyrkliga handlingar.

• Församlingens chefer hanterar bokningar av församlingens verksamhet i övrigt,
inklusive på lägergården Karlberg, i samspel med samordnarna och
kommunikationsenheten.

• Bokningsfunktionen hanterar bokningar av kyrkliga handlingar, bokningar av
begravningar i annan ordning samt gravsättningar.

• Bokningsfunktionen hanterar bokningar för externa hyresgäster och minnesstunder.

• Bokningsfunktionen hanterar bokningar på lägergården Karlberg för externa
hyresgäster.

• Serviceansvarig hanterar tillsättande av vaktmästare på bokningar.

• Enskilda medarbetare har rätt att boka utvalda rum för möten och samtal.

Vid regelbundna överläggningar med avdelningschefer, samordnare, kommunikation, 
serviceansvarig och bokningsfunktionen släcks bevakningen på bokningar. 

Gudstjänster och kyrkliga handlingar i församlingens kyrkor och ceremonilokaler 

I Aveny Bokning finns en funktion - Tjänstgöring - som används för att lägga in 
personalresurser enligt på förhand uppgjorda scheman. 

Beslutade tider för gudstjänster och kyrkliga handlingar läggs in i Aveny av respektive 
schemaläggningsansvarig inom respektive område, se nedan. 



Av kyrkoherden beslutade gudstjänster bokas av samordnaren i respektive kyrka. Biträdande 
kyrkoherde tillsätter präst, chefen för diakoni och mission tillsätter diakon när sådan ska. 
tjänstgöra, musiksamordnaren tillsätter musiker och serviceansvarig t�llsätter vaktmästare. 

Gudstjänster ska vara färdigbokade så komplett som möjligt vid terminsstart. Justeringar som 
slår igenom i extern annonsering kan göras 14 dagar innan bokningen ska äga rum, men inte 
senare. 

Kyrkliga handlingar bokas av boknings:funktionen. Biträdande kyrkoherden tillsätter 
präst, musiksamordnare tillsätter musiker och serviceansvarig tillsätter vaktmästare. 

Verksamhetsbokningar av begravningar i annan kristen ordning, borgerliga begravningar, 
gravvisningar och gravsättningar bokas av bokningsfunktionen. 

Ansvarsfördelning och planering 
Församlingens chefer ansvarar för bokningar inom sina ansvarsområden. Uppgiften att 
genomföra bokningar kan ges till medarbetare. 

Kyrkoherdens årsklocka sätts i i februari varje år, men tillfogas datum kontinuerligt under 
året, varefter den blir datumsatt, och har företräde framför annan verksamhetsbokning. 
Kyrkoherdens sekreterare för in kyrkoherdens årsklocka i Aveny Bokning. 

Församlingens verksamhet och inomkyrklig verksamhet har företräde till lokalbokningar. För 

att hantera detta företräde kallar kyrkoherden till två terminsplaneringar per kalenderår. 

Terminsplaneringsdagar höst: Sker i mars och planerar verksamheten september-december. 

Resultatet av denna planering ska vara införd i bokningssystemet kring månadsskiftet 

mars/april 

Terminsplaneringsdagar vår: Sker i september och planerar verksamheten januari-augusti. 

Resultatet av denna planering ska vara införd i bokningssystemet vid månadsskiftet 

september/oktober. Detta ska inkludera förslag till mötestider för förtroendevalda för 

nästkommande kalenderår. 



Församlingsverksamhet och gudstjänster som ska kommuniceras (på olika sätt utannonseras 
externt) ska vara inskrivna och markerade för annonsering/ingår i predikotur i Aveny i 
samband med höstens och vårens terminsplaneringar. 

Den 15 april anses lokaler vara tillgängliga mellan september och december innevarande år. 

Detta innebär att de då kan bokas för möten eller hyras ut externt enligt gällande riktlinjer i 

separat dokument. 

Den 15 oktober anses lokaler vara tillgängliga mellan januari och augusti nästkommande år. 

Detta innebär att de då kan bokas för möten eller hyras ut externt enligt gällande riktlinjer i 

separat dokument. 

Undantaget från ovanstående är tider för kyrkliga handlingar enligt kyrkoherdens riktlinjer 
för dop, vigsel och begravning. Dessa tider är även markerade i systemet så att 
dubbelbokningar kan undvikas. 

Framförhållning och avbokningar 
Dop och vigslar ska helst bokas med minst 14 dagars framförhållning. Undantag kan ske. 
Begravningar ska helst bokas med 10 dagars framförhållning. 

Gudstjänster, kyrkliga handlingar och verksamhetsbokningar ska vara bemannade fyra veckor 
innan den bokade tiden. 

Undantaget är sommarens Guni-augusti) gudstjänster, kyrkliga handlingar och 
verksamhetsbokningar som ska vara bemannade senast den 15 maj. 

Den som ansvarar för en viss verksamhet, oavsett vem, ska se till att bokningen i Aveny 
skyndsamt tas bort av den som gjort bokningen om en viss bokning inte blir av. 

Icke bokade tider för kyrkliga handlingar tas bort av Bokningsfunktionen i Aveny tio dagar 
innan den preliminärbokade tiden. 

Verksamhetsbokningar av annan verksamhet 
All verksamhet som ska kommuniceras externt som till exempel konserter och bokningar av 
Tro och Tanke i Täby (vuxenpedagogiskt arbete) ska vara fårdigbokade så komplett som 
möjligt vid terminsstart. Justeringar som slår igenom i extern annonsering kan göras 14 dagar 
innan bokningen ska äga rum, men inte senare. 



Verksamhetsbokningar Karlberg 

Lägergården Karlberg bokas för församlingens verksamhet och hyrs ut till externa 
hyresgäster. 

Verksamhetsbokningar följer församlingens terminsplanering, se nedan, och bokas vid höst
och vårplaneringarna. 

Externa bokningar genomförs av bokningsfunktionen. 

Externa verksamhetsbokningar 

Täby församling bedriver verksamhet på andra platser än i församlingens kyrkor och 
verksamhetslokaler. Bokningar av kyrkliga handlingar på andra platser än i församlingens 
kyrkor och verksamhetslokaler handhas av bokningsfunktionen. 

Bokningar av gudstjänster och andakter vid vård- och omsorgsboenden hanteras av 
biträdande kyrkoherden i samråd med chefen för diakoni och mission. 

Bokning av minnesstunder 

Bokningar av minnesstunder genomförs av bokningsfunktionen. Bestämda dagar, tider och 
lokaler läggs in av serviceansvarig i samband med verksamhetsplaneringen. 

Efter det att en minnesstund är bokad av bokningsfunktionen tar beställaren kontakt med 
församlingens husmödrar som handhar bokningen till dess minnesstunden är genomförd. De 
menyer som församlingens erbjuder vid minnesstunder finns på församlingens webb. 

Bokningar via församlingens webb 

Bokningar av kyrkliga handlingar kan genomföras via församlingens webb. 

Lokaluthyrningar 

Uthyrning av lokaler vid enskilda tillfällen handhas av bokningsfunktionen. 

Kontrakt om uthyrning görs med särskilda formulär med prislista som en anställd 
medarbetare i bokningsfunktionen kan signera. 

Avtal med hyresgäster som gäller längre uthyrningstider, en termin eller längre tid, ingås 
enligt församlingens delegationsordning och firmateckningsregler. 



Villkor för lokaluthyrningar 

Den som hyr eller lånar lokal ansvarar för att den tagit del av och accepterar uthyrnings- och 

ordningsreglerna för användandet av lokalen. 

Alla bokningar är preliminära fram till att dessa villkor har lästs och undertecknats. I 
samband med undertecknandet av villkor och utkvittering av nyckel eller bricka till 
passagesystemet erläggs depositionsavgift, vilken återbetalas när lokalen är inspekterad och 
nyckeln är återlämnad. 

Bokningar som faktureras och inte betalas av beställaren går till inkasso. Kyrkoherden kan 
enligt gällande delegationsordning besluta om avskrivning av skulder. 

Prislistor för extern uthyrning 

Priser fastställs i särskild ordning av Kyrkoherden enligt de principer som anges i 

bokningspolicyn. 


