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Tumba kyrka tisdagen den 3 december 2019 kl. 18.00 

  
Beatrice Lönnqvist, kyrkoherde 

  

  

Daniel Claesson, sekreterare, Rita Bè Aben, administrativ chef 

Sven Anders Bengtsson (kr) 

Församlingsexpeditionen, Grödingevägen 4 i Tumba 
tisdag den 10 december 2019 

 

Ordförande  ........................................................................................................................  
 
Justerare  ............................................................................................................................  

 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Botkyrka församlings kyrkoråd 

Tisdag den 3 december 2019 

2019-12-11 
 

2019-12-27 
 

Församlingsexpeditionen, Grödingevägen 4, Tumba 
 

………………………………………………………………………………………… 
Daniel Claesson 

Plats och tid 

Beslutande 

Ersättare 

Förhinder 

Övriga deltagare 

Utses att justera 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                                                        
Kyrkorådet Botkyrka församling 
Sammanträdesdatum 
2019-12-03         Sida 2 av 10  

Justerandes sign 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
 

  
 

§ 46 
Ordförande förklarade sammanträdet öppnat 

Föreligger förslag till föredragningslista för kyrkorådets sammanträde.   

______________ 

Kyrkorådet beslutar 
godkänna föreliggande föredragningslista 
__________ 

Fastställande av 
föredragningslista 
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§ 47 
Justering av detta sammanträdesprotokoll äger rum tisdagen den 10 december 
på församlingsexpeditionen, Grödingevägen 4, Tumba. 

__________ 

Kyrkorådet beslutar 
utse Sven Anders Bengtsson (kr) att justera protokollet på ovan nämnda plats 
och dag 
__________ 

 

Val av 
protokolljusterare 
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KR § 48 
2018 utsåg kyrkorådet Miriam Bengtsson (kr), Elin Nilsson (posk), Antra 
Johanson-Rantins (posk), Carolina Nilsson, Ellinor Bager och Eva Åhnstrand (s) till 
församlingens ombud för Hela människan. 

Ellinor Bager har slutat sin tjänst i församlingen, Elin Nilsson har flyttat och Eva 
Åhnstrand har avsagt sig sina uppdrag. Dessa tre ombud behöver därför ersättas 
med nya representanter 

 

 

Beredningen föreslår kyrkorådet besluta 
Välja Fadi Gawria, Ann-Catrin Ax (posk) och Elias Tony (s) till ombud för Hela 
människan. 

__________ 

Kyrkorådet beslutar 
Enligt beredningens förslag 
__________ 

Kompletterande val 
av ombud för Hela 
människan KGU § 16 
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§ 49 
Föreligger förslag till församlingskollekter 2020. 

Beredningen föreslår kyrkorådet att besluta 
1. Godkänna föreliggande förslag om församlingskollekter 2020. 

__________ 

Kyrkorådet beslutar 
1. Enligt beredningens förslag 

2. låta verksamhetsråden besluta kollektändamål vid dop- och 
musikgudstjänster 

__________ 

 

Beslut om kollekter 
2020 
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§ 50 
Vid öppet forum i distrikten har följande personer föreslagits till ledamöter i 
respektive distrikts verksamhetsråd:  

Norra Botkyrka 
Sema Teymur 
Jan Fagerström 
Souzan Albaba 
Anneli Lehtola 
Annette Mylläri 
Christine Steen 
Robert Jakob 
 
Tullinge kyrka 
Hans Aronsson 
Ann-Cathrin Ax 
Viveka Boberg 
Suzanne Elfsö 
Kevin Halvardsson 
Mikaela Hemmälin 
Ann-Mari Lindmark 
Elin Jägervall Tornebjer 
 

Tumba kyrka 
Per Cronberg 
Lisa Ekenberg 
Ingemar Nilsson 
Monica Andersson 
Ammu Gustafsson 
  
 
 
Ängskyrkan 
Berit Hofgren  
Janne Lindström 
Lennart Pålsson 
Chika Mgbemena 
Anna-Carin Facks 
Lennart Blixth 
Livia Justiono Hammar 
 

 

Beredningen föreslår kyrkorådet besluta 
Utse föreslagna personer till ledamöter i respektive distrikts verksamhetsråd 
2020. 

 __________ 

Kyrkorådet beslutar 
Enligt beredningens förslag 
__________ 

 

Val av ledamöter till 
distriktens 
verksamhetsråd 
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§ 51 
Föreligger förslag till analys, vision och omvärldsbeskrivning för församlingens 
kommande församlingsinstruktion, samt tidsplan för dess framtagande. 

Beredningen föreslår kyrkorådet besluta 
Godkänna att arbetet med församlingsinstruktionen fortgår med utgångspunkt i 
föreslagen analys, vision och omvärldsbeskrivning. 

__________ 

Kyrkorådet beslutar 
Enligt beredningens förslag 

__________ 
 

Församlings-
instruktion 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                                                        
Kyrkorådet Botkyrka församling 
Sammanträdesdatum 
2019-12-03         Sida 8 av 10  

Justerandes sign 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
 

  
 

§ 52 
a) Redovisning av delegationsbeslut från stiftelser, testamenten och fonder 

b) Anmälan om personalärenden 
Norra Botkyrka: Rekrytering av musiker pågår. Anställningen för Souad 
Gabriel, sömmerska i Syateljén, avslutas vid årsskiftet då församlingen 
inte längre mottar bidrag för verksamheten från och med 2020. 

Ängskyrkan: Rekrytering av musiker pågår. Kjell Granrot, vikarierande 
präst, kommer att jobba kvar till 31/8 2020. 

Tumba: Fredrik Roste vikarierar som musiker på 50 % in i juni 2020. 

Tullinge: Diakon Berit Westvall Nyström har avslutat sin tjänst. 
Rekrytering av ny diakon ska påbörjas. 

Kyrkogården: Inget att rapportera  

Expeditionen: HR-specialist Eva af Jochnicks anställning tar slut 31/12. 
Rekrytering av HR-generalist pågår. Fadi Gawria kommer tillbaka till 
församlingen och ska arbeta som utvecklingsstrateg. Rekrytering av 
assistent till församlingsexpeditionen pågår. Även en löneassistent ska 
rekryteras 

c) Turordninglista för vikarierande kyrkoherde 
I händelse av kyrkoherdens längre frånvaro ska en lista över vikarierande 
kyrkoherdar sammanställas. Med anledning av att distriktsledare Martin 
Andersson avslutar sin tjänst består listan av följande personer: Anna-
Lena Eriksson, Eva Ajaxén och Christina Hofgren. 

__________ 

Kyrkorådet beslutar 
Notera till protokollet att kyrkorådet tagit del av ovanstående 
anmälningsärenden. 
__________ 

Anmälningsärenden 
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§ 53 
a) Verksamhetsrapport. 

Församlingens ekonomiska resurser minskar, vilket betyder att våra 
arbetssätt delvis måste förändras. Personal kommer i större utsträckning 
behöva jobba över distriktsgränserna. Men redan i dag arbetar många av 
våra medarbetare mot och i flera av Botkyrka församlings distrikt. 
 
Ljusets kyrka har fyllt och firat 15 år. 
 
Ängskyrkans medarbetare har lett allsång i Tumba centrum lördag 30/11. 
Detta blev även startskottet för årets lokala insamlingskampanj 
Botkyrkabarn 2019. 

b) Rapport från verksamhetsråden. Bilagor 

c) Rapport kyrkogårdsutskottet. Bilagor 

d) Arbetsmiljö 
AMK har sammanträtt. Jobbar vidare med medarbetarundersökningen. 
Har mottagit två tillbudsrapporter: En medarbetade ramlade och bröt ett 
ben i handleden i samband med arbete på Lilla dalens begravningsplats. I 
Ljusets kyrka störde en alkoholpåverkad man ordningen.  
Församlingens huvudskyddsombud har mottagit synpunkter på 
arbetsmiljön i Ängskyrkan. Därför har insatser, som ska pågå i sex 
månader, påbörjats. 

e) Budgetuppföljning. Bilagor  

f) Rapport fastighetsfrågor 
Församlingen är inte helt nöjd med Kyrkans Fastighetssamverkan 
Stockholm (KFS). Detta gäller framförallt hur KFS sköter driftsfrågor. 
Församlingsrepresentanter har haft möte om detta med chefer och 
konsulter för KFS. 
 
Fastigheterna mår generellt sett bra. Projekteringen av Botkyrka kyrkas 
tak pågår. Taket på Ljusets kyrka behöver också repareras. 

g) Rapport Kyrkvärden AB 
Ny revisor har valts. 

__________ 

Kyrkorådet beslutar 
Notera till protokollet att det tagit del av ovan nämnda information 
__________ 

Information 
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§ 54 
Avslutades sammanträdet av ordföranden Sammanträdet 

avslutas 
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