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BUDGET 2023 – FÖRUTSÄTTNINGAR  
 
År 2023 i Botkyrka församling blir ett år med fler döpta, många konfirmander och ett myller av liv i 
Tumba kyrka! 

Det är mycket som är på gång i församlingen och år 2023 kommer att bli särskilt spännande då 
församlingen kommer att arbeta fram och anta en ny församlingsinstruktion. Visionen är att gestalta 
Guds nåd med hopp och tillit, för hela skapelsen. Det är en vision som förpliktigar och manar till 
kreativitet. Den nuvarande församlingsinstruktionen har fokus på barn och unga och det kommer 
även att vara fokusområden i vår kommande församlingsinstruktion. 

Fokus är att bejaka barn och ungas andliga längtan och bidra till god existentiell hälsa. Vi kommer 
därför att vilja döpa flera barn än vad vi gör i dagsläget, vi kommer fortsätta satsa på församlingens 
gedigna konfirmandarbete och Tumba kyrka kommer att vara plattform för möten av alla de slag.  

En kaplantjänst på församlingens södra sida kommer att rekryteras för att arbeta med konfirmander 
och ungdomar. 

Församlingens grundläggande uppdrag är att sprida evangelium och det kommer vi att göra genom 
att prioritera inbjudningar till dopfamiljer.  

Diakonin kommer fortsätta att verka för social hållbarhet dels genom vårt huvudmannaskap i Hela 
människan, dels genom våra diakonimottagningar och genom att öka sin samverkan med 
närsamhället. 

Under pandemiåren har många av församlingens medarbetare fortbildat sig i inkludering och vi vill 
vara en kyrka för alla. Det är ett arbete som kommer att fortsätta även under år 2023. 

Budgetdirektiven möjliggör församlingens ambitioner att gestalta Guds nåd för hela skapelsen. 

Verksamhet 

All församlingens verksamhet tar sin utgångspunkt i församlingsinstruktionens mål och prioriteringar. 
Under 2023 kommer särskilt fokus att sättas på tre områden: Barn och unga, kommunikation och 
inkluderingsarbete.  

Barn och unga: I vår församlingsinstruktion tydliggörs ett särskilt fokus på barn och unga. Som en del 
i satsningen på barn och unga under 2023, avsätts medel för att tillsätta en kaplantjänst (präst) med 
inriktning på konfirmand- och ungdomsarbete främst i södra Botkyrka (Tumba/Ängskyrkan och 
Tullinge). De budgetmedel som avsätts per konfirmand ökar från dagens 9 200 till 
10 000/konfirmand. Den eftersträvade mätbara effekten av satsningen är ett ökat antal 
konfirmander i församlingen, från dagens 15% av tillhöriga 15-åringarna till 20% år 2026. Ytterligare 
en önskad effekt är att minst 50% av de nykonfirmerade väljer att finnas kvar i församlingens 
ungdomsarbete.  

Kommunikation: Den externa kommunikationen är viktig del i församlingens missionsarbete och ska 
såväl informera som engagera de som bor och vistas i församlingen. Under 2023 satsas särskilt på 
kommunikationen kring dopet. I samarbete med Streamstone (Verbum) utvecklas och automatiseras 
vår kommunikation kring inbjudan till dop. Kyrkogårdsförvaltningens och församlingens 
kommunikation knyts under 2023 närmre varandra och intensifieras. För att möjliggöra det arbetet 
kommer konsulttjänster att köpas in med särskilt fokus på församlingens större produktioner 
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(Församlingstidning etc.). Den eftersträvade mätbara effekten av satsningen på 
kommunikationsarbetet är en ökning av antalet dop, från dagens 10% av de nyfödda till 15% under 
2023.  

Inkluderingsarbete: Botkyrka församling vill vara en trygg plats att tro, vara, växa i. Med 
församlingsinstruktionens ord handlar det om att ge möjlighet att uppleva gemenskap – med Gud, 
med varandra, och med dig själv och att skapa delaktighet och social hållbarhet. Vi kommer därför 
under 2023 att fortsätta satsningen på att vara en tillgänglig församling för alla. Detta sker bland 
annat genom gemensamma utbildningar, studieresor till församlingar knutna till FBHO, att all 
verksamhet följer en checklista för inkludering samt särskilda satsningar på olika inkluderingsområde 
i de olika distrikten. Den eftersträvade mätbara effekten av detta arbete är att 100% av 
församlingens konfirmander ska uppleva att församlingen och dess verksamheter är en trygg plats att 
vara på.  

De tre fokusområdena kommer märkas i olika befintliga och nya verksamheter i församlingen. 
Exempel på verksamhet kopplade till fokusområdena är dopfester och samtal om dopet i olika 
grupper, ökad satsning på verksamhet för åldern just före konfirmation, churchcamp och andra 
ungdoms- och konfirmandläger, ledarutbildning för unga ledare och föreläsningar och samtal om 
inkludering och trygghetsskapande i våra lokala närsamhällen.   

Personal 
 
För all personal som avslutar sin tjänst gäller att vi måste pröva behov och eventuell ändrad 
inriktning innan vi begär att få återbesätta en fast tjänst. Vikarier/ersättare bör användas 
restriktivt. Samarbete mellan distriktens personal förordas. Detta innebär att de visioner och 
planer för verksamheten som vi arbetade fram i vårt arbete med Församlingsinstruktionen 
måste ligga till grund för budgetarbetet, både vad det gäller inriktning och 
kompetensutveckling.  
 
Friskvård och kompetensutveckling 
 
Budgeten skall beskriva den planerade kompetensutvecklingen inom arbetslagen, 
förtroendevalda och ideella medarbetare. 
 
Botkyrka församling är medlem i nätverket Framtiden bor hos oss (FBHO). Det är ett 
rikstäckande nätverk som befinner sig i särskilt utsatta områden. Botkyrka församling 
arbetar aktivt med arbetsmiljöfrågor, samt vill verka för att fortsatt kunna rekrytera och 
bibehålla medarbetare. Därför ges särskilt vikt på kompetenshöjande utbildningar.  
Personalen erbjuds individuell- och grupphandledning.  Vidare planeras och satsas på trivsel- 
befrämjande aktiviteter, studiebesök inom nätverket FBHO samt utbildningar.  Andra 
friskvårdsförmåner är fristvårdstimmen och friskvårdsbidrag. Chefer och arbetsledare, får 
efter noggrann kartläggning, genomgå längre ledarskapsutbildningar och budgeten för detta 
läggs in i ett gemensamt anslag. 
 
Fastighet 
 
Församlingens aktiviteter äger rum i egna lokaler, vilka består av kyrkobyggnader, 
församlingshem, ekonomi- och förvaltningsbyggnader, samt kyrkogård- och 
begravningsplatser. Församlingens fastighetsteam arbetar på vård- och underhållsplaner på 
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lång sikt. Det innefattar också ha och löpande följa upp drifts- och underhållsplaner, samt att 
genomföra vissa verksamhetsanpassande åtgärder.  
 
Uppföljning av lokalförsörjningsplan 
 
Under 2023 börjar effekterna av lokalförsörjningsplanen (beslutad av kyrkofullmäktige december 
2021) att synas i Botkyrka församling.  

Ombyggnation av Tumba kyrka sker under hösten 2022 och beräknas vara klar under första kvartalet 
2023. Då flyttar expedition, administration och ledning, samt terapi, sorgestöd och 
diakonimottagning till Tumba kyrka och verkar där parallellt med ett rikt gudstjänst- och körliv. 
Församlingen lämnar således nuvarande expedition. I samband med flytten kommer ett nytt arkiv att 
tas i bruk i Ängskyrkans lokaler. Den önskade effekten av flytt av verksamhet till Tumba kyrka är att i 
enlighet med församlingsinstruktionen stärka och utveckla församlingens diakonala arbete för social 
hållbarhet, samt utveckla ett rikt gudstjänstliv med fokus på kultur- och musikliv. På längre sikt är det 
också ett ekonomiskt strategiskt beslut, då församlingen avyttrar fastighet som vi idag hyr.  

Kyrkogårdsförvaltningen har under 2022 renoverat Kungsstugan på Tullinge gård och under 2023 tas 
den fullt i bruk som ekonomibyggnad.  

Kyrkvärden AB fortsätter att hyra ut delar av lokalerna i Hallunda till Botkyrka folkhögskola.  

 
Församlingens äldsta kyrka Botkyrka kyrkas renovering av fasad och fönster kommer att vara 
beräknas vara klar slutet av 2022. Nästa etapp som i skrivande stund undersöks och 
projekteras är Botkyrka kyrka invändiga renovering.  
 
Församlingen ansvarar på uppdrag av staten för begravningsverksamheten. Tidigare har 
beslut tagits om att bygga ett nytt kyrkogårdshus/ekonomibyggnad vid Lilla Dalen. Arbetet 
kommer att påbörjas i år och fortsätta även under nästa år. Under året fortsätter även 
projektering av Hagen, dvs den nya expanderade delen av Lilla dalen, som även ska inrymma 
kistgravplatser och muslimska gravkvarter. 
 
Andra åtaganden 
  
ACT Svenska Kyrkan (fd Svenska kyrkans Internationella arbete): Under 2019 beslutades på 
Kyrkorådet att från och med budget år 2020,  äska 1 % av kyrkoavgiften till ACT Svenska 
kyrkan. Detta kommer även fortsatt budgeteras på samma nivå, för det kommande 
budgetåret 2023. 
 
Hela Människan (HM): Botkyrka församling är en av huvudmännen för Hela Människan. 
Församlingen har ökat sitt anslag till HM till 300 tkr  
 
 
Allmänna budgetförutsättningar 2023 
 
Botkyrka församlings ekonomi är för närvarande i god ordning. På uppdrag av kyrkofullmäktige 
arbetar församlingen med att kostnaderna och intäkterna ska matcha varandra. Syftet är att även 
fortsättningsvis och långsiktigt skapa förutsättningar för en hållbar ekonomi med fokus på 
församlingens kärnaktiviteter. 
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Prognos från SKR (Sveriges kommuner och region) gäller för hela riket 
 
Svenska kyrkans prognos baseras på SKRs framtida justeringar både i närtid och på lång sikt. 
Uppjusteringen av intäktsprognosen för 2023 hänger samman med den revidering av 
skatteunderlagets tillväxttakt för 2021 som SKR nu har gjort. Den kraftiga upprevideringen 
för 2024 har flera olika anledningar. Dels beror den på att medlemsutvecklingen, uttryckt i 
antal, blev mer gynnsam under 2021 jämfört med den utveckling som prognostiserats för 
samma år. Ytterligare en orsak till uppjusteringen av intäkten för 2024 är tidigare nämnda 
upprevidering av skatteunderlagets utveckling som SKR gjort även för 2022. För inkomståret 
2021 beräknas ökningstakten för tillhöriga, på riksnivå, bli ca 2,6 procent lägre än ökningen 
av det totala beskattningsunderlaget.  
 
När SKR:s prognos över skatteunderlagets utveckling och pandemins beräknade påverkan på 
medlemsantalet enligt ovan tillämpas för att beräkna intäkten från kyrkoavgiften för 
perioden 2023-2027, får vi en bild enligt diagram 1 nedan. 
 
Diagram 1 
 

 
 
 
Medlemsutveckling i Botkyrka församling 
 
Det succesivt minskade medlemsantalet inom församlingen gör att intäkterna från 
kyrkoavgiften inte motsvaras av den allmänna skattekraftsökningen i kommunen. 
Medlemstappet är ca 3,4 % jämfört med rikets 1,4 %. 
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Enligt vår prognos antas därför kyrkoavgiften minska med 400  tkr jämfört med budgetåret 
2022. Enligt vår prognos prognosticeras till 50 621 (budget år 2022, 51 026) tkr och 
utjämningsbidraget till 4 896 (budgetår 2022 4 165) tkr. 
 
För församlingens kyrkoavgiftsunderlag ser tappet ut att fortsatt öka för kommande åren. 
Brytpunkten för detta nåddes redan vid budgetåret 2020.  Med alla kända faktorer i 
beaktande, pekar långtidsprognosen i skrivande stund, mot att församlingens intäkter 
alltjämt fortsätter minska i en långsam takt. Å andra sidan ser utjämningsbidraget ut att öka 
under de kommande åren. Vid planåret 2025 har den totala kyrkoavgiften och 
utjämningsbidraget minskat med ca 800 tkr. 
 
 
Grundförutsättningarna 
 
Inflationen enligt prognos från Riksbanken förväntas bli 2 % 
Lönekostnadsökningen ca 3 % (gäller direkt lön och sociala avgifter) 
 
 
Kyrkoavgift  
Kyrkoavgift                              0,91 kr, oförändrat 
 
 
Begravningsverksamhet   
 
Inför budget 2017 infördes en gemensam begravningsavgift för hela landet utom Stockholm 
och Tranås som fortfarande bestämmer sitt uttag. Detta innebär att budgeteringen av:  
 
Begravningsverksamheten måste spegla det behov som finns för 2023 års verksamhet, både 
drifts- och investeringsmässigt. 
 
Beslut om medel från begravningsavgifter beslutas av Kammarkollegiet. Budgetförslaget för 
begravningsverksamheten utformas och bereds i samverkan mellan begravningsombudet 
och kyrkogårdsutskottet.  
 
 
Målkapital 
 
Målkapital för Botkyrka församling har Kyrkofullmäktige (KF) fastställt målkapitalet till 100 
mkr för mandatperioden. Detta innebär att skulle detta värde understiga 60 % skall KF 
ansvara för att en åtgärdsplan upprättas. Syftet med Målkapitalet är att garantera en 
långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling. 
Under nästa år läggs fram ett nytt förslag till målkapital och beslut om detta tas i 
kyrkofullmäktige.  
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Botkyrka kyrka, Invändig renovering 

Utredningsbeslut 

 

Bakgrund 

 

Botkyrka församling står inför en omfattande renovering av medeltida Botkyrka Kyrka, en högt 

värderad kulturhistorisk byggnad med ursprungliga delar från 1176, om och tillbyggda vid flera 

tillfällen, som årsringar från samtliga århundraden sen dess. Kyrkan är skyddad genom 4 kap. 

kulturmiljölagen. Tidigare renoveringar av Kyrkan skedde 1928 och 1977. 

År 2010 beslutade dåvarande kyrkorådet att renovera Botkyrka Kyrka. Av skilda orsaker valde 

församlingen att prioritera andra ombyggnad och renoveringar i församlingen. Underhållsbehovet 

är nu stort i Botkyrka Kyrkan och projektet tog fart igen under våren 2018. 

Under våren 2018 har Församlingen uppdaterat och kompletterat de handlingarna som ligger till 

grund för vård och underhåll av Botkyrka kyrkan. Vård och underhållsplanen antogs vid KR 

sammanträde den 12 juni 2018. Ett renoveringsprogram har tagits fram som beaktar både 

nödvändiga underhålls och renoveringsåtgärder samt önskvärda förändringar av främst tekniska 

och liturgiska skäl.  

De viktigaste planerade åtgärderna är: 

1. Utbyte av spåntaket, puts och foglagning av fasader, fönsterrenovering samt komplettering 

av åskskyddsanläggning; 

2. Invändig rengöring, lagning och kalkavfärgning av valv och väggar samt  

3. Konservering av inredning och inventarier; 

4. Tillgänglighetsåtgärder, inkl. höjning av golv i långhus, kor och vapenhus; 

5. Konvertering av värmesystem från elvärme till bergvärme, golvvärme i långhus, kor, 

vapenhus och tornrum;  

6. Funktions- och verksamhetsanpassningar. Utökat kor för körverksamhet, mindre 

begravningssällskap; 

7. Utbyte av golv och inredning och förnyelse av elsystem i sakristian; 

8. Arkeologiska undersökningar där markschakt är nödvändig. 

Vid samma sammanträde den 12 juni 2018 beslutade Kyrkorådet: 

- att godkänna omfattningen av redovisat förslag till renovering av Botkyrka Kyrka 

- att söka tillstånd från Länsstyrelsen för förändringar i kyrkobyggnaden 

- att ansöka om kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkounderhållsbidrag för 

bidragsberättigade åtgärder, samt 

- att, efter länsstyrelsens beslut om tillstånd uppdra åt kyrkoherden att fortsätta nödvändiga 

detaljprojektering och byggplanering. 

Länsstyrelsen har under 2019 gett tillstånd till samtliga åtgärder förutom för borttagning av bänkar 

i långhusets främre del. Besluten är giltiga i tre år från beslutsdatum. 
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Kyrkoantikvarisk ersättning har sökts i olika omgångar.  

KAE 2020: 

Vid ansökan, i oktober 2018, var de sammanlagda projektkostnaderna uppskattade till 15,9 mkr. 

4,35 mkr tilldelades för omläggning av tak och utvändiga åtgärder. För invändiga åtgärder 

tilldelades inga medel. 

KAE 2021: 

I oktober 2019 ansökte församlingen om KAE för samtliga åtgärder igen, pga reviderad kalkyl då 

den ursprunglig bedömning ansågs vara för låg.  

KAE 2022, söktes i okt 2020 för fasadåtgärder. 

Ytterligare KAE (2023) ansöktes i oktober 2021 för fasadarbeten. 

Utfallet är följande: 

 

Församlingen har således enbart fått KAE för de utvändiga åtgärderna. De invändiga åtgärderna 

anses inte vara prioriterade för tilldelning av KAE. Nya installationerna samt 

tillgänglighetsåtgärderna anses av Stockholms stift inte vara ersättningsberättigade. 

Församlingen har därför valt att dela renoveringen av Botkyrka kyrka i finansierbara etapper: 

- Omläggning av taket genomfördes 2021 - klart, rekvirerat 

- Komplettering av åskskyddet genomfördes 2021 - klart, rekvirerat 

- Omfogning av fasaden – planeras genomföras vår/sommar 2022 

- Renovering kyrkfönster – pågår, planeras genomföras vår/sommar 2022 

De invändiga bygg- och installationsåtgärderna kan inte ytterligare etappindelas och måste således 

planeras i ett sammanhållet produktionsskede. Församlingens tar på allvar sitt ansvar att bevara 

kulturarvet och vill därmed driva arbetet att renovera Botkyrka kyrka vidare. 

Åtgärder
Uppskattad 

kostnad 2018

Reviderad 

uppskattning (tkr) 

vid ansökan

Beslut 

tilldelad KAE 

2020(tkr)

Beslut 

tilldelad 

KAE 

2021(tkr)

Beslut 

tilldelad 

KAE 

2022(tkr)

Beslut 

tilldelad 

KAE 

2023(tkr)

Total 

tilldelad

Spåntak 4 500 6 587 3 500 625 4 125

Nytt åskskydd 270 330 210 0 210

Renovering kyrkfönster 792 1 260 450 451 901

Fasadarbeten 1 255 11 796 190 0 2 065
Beslutas i 

maj 2022
2 255

Rengöring, lagning, avfärgning valv 

och väggar
2 025 0 0 0

Konserveringsåtgärder 1 215 0 0 0

Konverterings till bergvärme 1 366 0 0 0

Nya elinstallationer 585 0 0 0

Tillgänglighetsåtgärder 1 635 0 0 0

Rengöring och stämning orgel 135 0 0 0

Arkeologisk undersökning 50 0 0 0

Informationsåtgärder 225 0 0 0

proj 2 250 0 0 0

Total (tkr) 16 303 19 973 4 350 1 076 7 491
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Beslutets omfattning 

Beslutet omfattar att med hjälp av upphandlade projektledare och konsulter utreda och projektera 

åtgärderna för invändig renovering av Botkyrka kyrka utifrån de förstudierna som genomfördes 

2018-2019. Det färdiga resultatet innefattar omfattning och utformning, tidplan och budget, baserad 

antingen på inkomna anbud eller på en budgetkalkyl. Efter utredningsskede fattas sedan 

genomförandebeslut som ger mandat och finansiering att verkställa åtgärderna 

Investeringsbedömning 

Utgiftsramen för beslutet bedöms till 4 mkr. 

Alternativa lösningar 

Att inte genomföra dessa åtgärder skulle kunna leda till att det både det tekniska skicket över tid 

försämras samt att underhållskostnader blir, på sikt, högre. 

Finansiering 

Investeringen finansieras inom budgeten 2022, som innehåller en utgiftsram om 4 mkr för 

projektering av invändig renovering av Botkyrka kyrka. 

 

Förslag till beslut 

Kyrkorådet föreslås att besluta: 

- Att projekteringen enligt ovan genomförs inom angiven kostnadsram och finansiering 

- Att ansöka om ytterligare kyrkoantikvarisk ersättning för ram året 2024 för invändig 

renovering av Botkyrka Kyrka, 

- Att ansöka om de nödvändiga tillstånden från Länsstyrelsen, 

- Att uppdra åt kyrkoherden att verkställa beslutet 
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