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Gåvor                                          Kategori Konto Typ av gåva Extra 

 

Uppvaktning vid 50, 60 
eller 70år 

 

Kyrkoråd 
   
7690-xxx-xxx 

 

 Blomma max 800 kr. 
 

 

Kaffe/tårta alt. mindre tilltugg 

  
 

 

  
 

 

Uppvaktning vid 25 år 
som förtroendevald i 
församlingen 

 
Kyrkoråd 

 
6070-xxx-xxx 
 

 
  10 000 kr skattefritt +  
  blomma max 800 kr 
 

 
Kaffe/tårta alt. mindre tilltugg 

Avtackning efter 6 år 
eller mer som 
förtroendevald i 
församlingen 

 
Kyrkoråd 

 
6070-xxx-xxx 
 

 
 6000 kr skattefritt +  
  blomma max 800 kr 

 

 
Kaffe/tårta alt. mindre tilltugg 

Avtackning efter 1-5 år 
som förtroendevald i 
församlingen 

 
Kyrkoråd 

6070-xxx-xxx 
 

 
Gåva ur presentförrådet+ 
blomma max 800 kr 

 
Kaffe/tårta alt. mindre tilltugg 

Kondoleans Kyrkoråd 
Verksamhetsråd 
Ideell medarbetare 

6070-xxx-xxx 
 

 
Kondoleansbukett/krans max 2 000 kr 
inkl. band och bud 
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Tillfälle Kategori Konto Typ av kostnad Extra 

Extern representation Externa gäster   
6070-xxx-xxx 
 

 
Lunch 300 kr 
Middag 700 kr 
Kringkostnader 500 kr 
Gåva värde max 500 kr  
Kondoleans 2000 kr inkl   bud 
 

 

Intern representation  
Anställda 

 
7630-xxx-xxx 
 

 
Lunch 300 kr 
Middag 700 kr 

  Kringkostnader 500 kr 
 
 

 

Gåvor/Personalvårdsförmåner Konto Typ av gåva Extra 

 

Nyanställning 
 

Tillsvidareanställd  
Särskild visstid. 
Vikariat  
(min.  6 månader) 

  
  7690-xxx-xxx 
    

 

Välkomstblomma högst 500 kr 
 
 
 
 

 

Chef bjuder på lunch första dagen 

 
Slutar anställning 

 
Tillsvidareanställd 
Särskild visstid. 
Vikariat  
 

 
  7690-xxx-xxx 
 7690-631-040 
 
 7690-631-040 

Anställningstid:  
1-2 år blomma högst 800 kr 
2-6 år gåva ur presentförrådet 
+blomma högst 800 kr 
***6 år – 6 000 kr skattefritt* 
+blomma högst 800 kr 

 
 

 
Kaffe/tårta alt. mindre tilltugg med 
arbetslaget  

25 års anställningstid Tillsvidareanställda som 
oavbrutet arbetat 25 år i 
församlingen 

 
7690-631-040 

    
  ***10 000 kr skattefritt * + blomma 
högst      800 kr 

 
Kaffe/tårta alt. mindre tilltugg med 
arbetslaget 
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Födelsedagsuppvaktning 
30, 40 år 
 
 
 
 
 
 
 

Tillsvidareanställd 
 
 
 
 
Tidsbegränsad anställning:  
(Minimum 6 månader samt 
50% sysselsättning) 
    Särskilt visstidsanställning 
    Vikariat 
    Säsongsanställd** 
 
 
 

 7690-xxx-xxx Blomma högst 800 kr Kaffe/tårta alt. mindre tilltugg med 
arbetslaget 
 
Infaller födelsedagen på en arbetsdag 
erbjuder arbetsgivaren en ledig dag 
 
Kaffe/tårta alt. mindre tilltugg med 
arbetslaget 
 
Infaller födelsedagen på en arbetsdag 
erbjuder arbetsgivaren en ledig dag 
 

Födelsedagsuppvaktning 
50 år eller 60 år  
 
 

Tillsvidareanställd 
 
 
 
 
 
 
Tidsbegränsad anställning:  
(Minimum 6 månader samt 
50% sysselsättning) 
    Särskilt visstidsanställning 
    Vikariat 
    Säsongsanställd** 
 

 7690-xxx-xxx 
 7690-631-040 
 
 7690-631-040 
 
 
   
 7690-xxx-xxx 

1-2 år blomma högst 800 kr 
2-6 år gåva ur presentförrådet 
+blomma högst 800 kr 
***6 år – 6 000 kr skattefritt + blomma 
högst 800 kr 

 
 
Blomma högst 800 kr 
 
 

Kaffe/tårta alt. mindre tilltugg med 
arbetslaget 
 
Infaller födelsedagen på en arbetsdag 
erbjuder arbetsgivaren en ledig dag 
 
 
Kaffe/tårta alt. mindre tilltugg med 
arbetslaget 
 
Infaller födelsedagen på en arbetsdag 
erbjuder arbetsgivaren en ledig dag 
 
 

Barnafödande, bröllop Tillsvidareanställd  7690-xxx-xxx Blomma högst 800 kr inkl bud  

Olycksfall eller l ä n g r e  
tids sjukdom (min 1 mån) 

Anställning mer än 6 månader   7690-xxx-xxx Blomma högst 800 kr inkl bud  

Kondoleans 
Nära anhörigs bortgång 
 
Anställds begravning 

Alla anställda 
 
 

  7690-xxx-xxx 
 

  
 7690-xxx-xxx 

Blomma högst 800 kr inkl bud 

 

Kondoleansbukett/krans högst 2 000 
kr inkl. band och bud 

 

Examen inom kyrkligt 
profilerade 
grundutbildningar 

Tillsvidareanställd  7690-xxx-xxx Blomma eller gåva högst 800 kr Kaffe/tårta alt. mindre tilltugg med 
arbetslaget 
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PM VERKSAMHETSRÅD BOTKYRKA FÖRSAMLING  
Uppdaterad 2022-10-19 

Detta dokument beskriver:  

• Tillsättning av verksamhetsråden i Botkyrka församling, Norra Botkyrka distrikt, Tullinge distrikt, 
Tumba distrikt och Ängskyrkans distrikt  

• Tillsättning och uppgift för Valberedningen  

• Verksamhetsrådens uppgift  

 

VERKSAMHETSRÅDET  
Beslut  
Ledamöterna i verksamhetsråden utses av församlingens kyrkoråd vid dess decembersammanträde. 
Kyrkorådet ska utse minst fyra och högst nio ledamöter för respektive verksamhetsråd.  

Valbar till verksamhetsråd är medlem i Svenska kyrkan som fyllt 16 år. Verksamhetschef är 
självskriven ledamot i verksamhetsrådet.  

Förtroendevald med uppdrag i Botkyrka församlings kyrkoråd och anställd medarbetare (förutom 
verksamhetschef) är ej valbar till verksamhetsrådet.  

Nominering  
Inför kyrkorådets decembersammanträde ska Öppet Forum i respektive distrikt nominera vilka 
personer man föreslår kyrkorådet att utse till verksamhetsrådet. Det är respektive verksamhetschef 
ansvar att Öppet Forums nominering av ledamöter skriftligen delges kyrkorådets ledamöter inför 
kyrkorådets decembersammanträde.  

Nominering av ledamöter till verksamhetsrådet sker vid det Öppet Forum i respektive distrikt som 
äger rum i november. Detta Öppet Forum leds i första hand av verksamhetsrådets ordförande, i 
andra hand av annan ledamot, verksamhetschef eller kyrkoherden.  

Information  
Information om Öppet Forum då nominering till verksamhetsrådet ska ske, ska spridas i god tid. Det 
ska framgå av månadsbrevet för november, av veckoannonsen i lokaltidningen ”Mitt i” samt 
annonseras i samband med gudstjänster och andra sammankomster i kyrkorna under de två 
veckorna närmast före Öppet Forum.  

VALBEREDNINGEN  
Val av valberedningen  
Valberedningen för nästkommande år utses av Öppet Forum som hålls under november. Öppet 
Forum ska utse minst två och högst fyra personer att ingå i valberedningen, varav högst en kan vara 
anställd i distriktet. Öppet Forum utser sammankallande i valberedningen.  



 
Valberedningens arbete  
I god tid inför det Öppet Forum där nomineringen av ledamöter för nästa års verksamhetsråd ska 
genomföras, kallas valberedningen samman för att sätta igång arbetet. Valberedningens arbete kan 
lämpligen inledas i början av oktober vilket ger valberedningen 5-7 veckor att genomföra sitt arbete 
på.  

Valberedningen ska för Öppet Forum föreslå minst fyra och högst nio personer. Verksamhetschefen 
ingår alltid.  

Erfarenheten visar att det är klokt att valberedningen i sitt arbete först kontaktar alla de valda 
ledamöterna i verksamhetsrådet för att ta reda på vilka av dem som är beredda att ställa upp på 
eventuellt omval. Vid denna kontakt klargörs dock att det inte är säkert att hen kommer att föreslås 
av valberedningen eftersom det finns många olika hänsyn att ta.  

Valberedningen ska beakta följande:  

- att kandidaterna representerar olika grupper eller verksamheter i distriktet t ex olika 
gudstjänstgemenskaper, ungdomsarbetet, musik- och körarbetet, diakoni-verksamheten etc.  

- genus- och åldersfördelningen  

- att det i samtliga distrikt finns minst en representant för ungdomsverksamheten 

- för norra Botkyrka distriktet gäller också att valberedningen ska föreslå minst en person som 
representerar det sverigefinska arbetet.  

Mandattid  
Mandatperioden i verksamhetsrådet är ett år men det är angeläget att det finns kontinuitet i 
verksamhetsrådets arbete, så omval av ledamot är inget hinder.  

Verksamhetsrådet konstituerar sig själv under mandattiden. 

Vid öppet forum i november presenterar valberedningen sina förslag till nominering av ledamöter. 
Öppet forums deltagare ges även möjlighet att lämna ytterligare förslag.  

De föreslagna personerna ska vara tillfrågade och presenteras för Öppet forum. Därefter fastställs 
nomineringslistan.  

Om antalet föreslagna personer överstiger nio så ska valet ske genom sluten omröstning.  

Fyllnadsval  
Om ledamot avsäger sig sitt uppdrag under pågående mandatperiod, finns möjlighet till nominering 
vid nästkommande Öppet forum, för vidare beslut om fyllnadsval i kyrkorådet.  

VERKSAMHETSRÅDETS UPPGIFT  
Mål  
Verksamhetsrådet ska genom sin representation från olika grupper och verksamheter i distriktet t ex 
olika gudstjänstgemenskaper, ungdomsarbetet, musik- och körarbetet, diakoni-verksamheten etc. 
vara ett stöd för verksamhetschefen i dennes arbete med utvecklingen av distriktets arbete i 
samklang med Församlingsinstruktionen.  

Syfte  
Verksamhetrådets arbete ska syfta till:  



 
- att vara en referensgrupp för verksamhetschefen i frågor som rör distriktets gudstjänstliv, 
verksamhet och utveckling. 

- att olika grupper och verksamheter i distriktet får en representation och möjlighet att framföra 
idéer och tankar 

- att öka delaktighet och engagemang 

Ansvar  
Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för verksamheten, men ska använda 
verksamhetsrådet som en referensgrupp när det gäller:  

- Verksamhetsrådet konstituerar sig själv under mandattiden.  

- verksamhetsplanering och verksamhetsutveckling  

- förslag på kyrkvärdar (som tillsätts av kyrkorådet)  

Verksamhetschefen ansvarar för att verksamhetsrådet hålls informerat om frågor som rör distriktet 
och församlingen som helhet.  

Verksamhetsrådet har ansvar för att väcka och driva idéer samt bearbeta förslag som framkommer 
vid Öppet forum. Ordföranden kallar till sammanträden, protokoll ska föras. Dessa ska justeras och 
därefter tillställas kyrkorådet, samt publiceras på församlingens externa hemsida.  

Den enskilda representanten i verksamhetsrådet har ansvar att inhämta frågor och idéer från de 
grupper/verksamheter den representerar, samt att bära tillbaka information till dessa 
grupper/verksamheter.   

Till sitt förfogande har verksamhetsrådet möjlighet till fortbildning och fördjupning i sitt uppdrag  

Antal möten 
Verksamhetsrådet ska ha möte minst fyra gånger per kalenderår samt kalla till minst två Öppet 
forum per kalenderår.  

Administrativt stöd  
Församlingens kyrkoherdesekreterare fungerar som administrativt stöd till verksamhetsråden och 
har som uppgift att:  

- Fungera som länk mellan verksamhetsråd och kyrkoråd  

- Ge stöd och information om verksamhetsrådens uppgift  

- Arkivera sammanträdesanteckningar  
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