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2019 – året då vi talade om stenar,
trygghet och Guds kärlek
Bliv kvar i min kärlek från Johannesevangliet 15:4 är biskop Andreas valspråk
och något som vi alla övar oss i varje dag. Genom gudstjänster, förrättningar,
andakter, lektioner, öppen verksamhet och samlingar har vi tillsammans
under det gångna året, spridit evangelium och själva övat oss i att bli kvar i
Guds kärlek. Biskopen valspråk hjälper medarbetare i församlingen att leva
församlingens vision, att vara Kristuscentrerad.
Botkyrka kyrka är en av Stockholms stifts äldsta kyrkor och den har varit i
blickfånget under året, eller snarare de stenar som Botkyrka kommun valt att
placera bredvid kyrkan. Stenarna och planer på byggnationer runt kyrkan
har väckt många känslor och tankar hos församlingens medlemmar. Församlingen har flera gånger mött kommunens ledning för att få börja utvidga
kyrkogården och diskutera det som händer runt kyrkan. Hittills har det inte
resulterat i något beslut.
Under det gångna året har vi pratat mycket om trygghet och otrygghet. Flera
grupper med barn och unga har tillsammans med sina ledare pratat om vad
som ger trygghet och vad som ger otrygghet. De unga har också fått fotat
ställen runt om i församlingen som ger trygghet och otrygghet. Deras bilder
och tankar har sedan varit grund för församlingens nya instruktion. Arbetet
finns i Botkyrkarapporten och den har spridits över hela Norden. Det är
unikt att låta unga människor så tydligt påverka ett styrdokument men så är
också församlingens vision att vara modig.
Under år 2019 har samarbete mellan olika medarbetar i församlingen tagit
sig nya uttryck. Exempel på det är arbetet med sorgestöd, dopkommunikation och församlingsinstruktionsarbetet. Andra konkreta uttryck är att medarbetares rehabiliteringsprocesser sker i andra distrikt eller verksamhetsområden än där man vanligtvis arbetar. Ett annat är att arbete med fonder
i Södra Botkyrka har hittat sin form. Dessa är exempel på att församlingen
strävar mot visionen att vara gränsöverskridande.
År 2019 var ett år, likt föregående och kommande år, ett år tillsammans
med Gud där Guds ord blev till handling.

Beatrice Lönnqvist
Kyrkoherde

Verksamhetsuppföljning Botkyrka församling 2019
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Det här är

Botkyrka församling

Botkyrka kyrka

Ljusets kyrka

Tullinge kyrka

Tumba kyrka
Församlingsexpedition &
Kyrkogårdsförvaltning

Ängskyrkan
Lida idrottskyrka

Vår vision är att vara

Kristuscentrerad, gränsöverskridande och modig
4
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2019 i siffror

312

All vår barn- och ungdomsverksamhet är
helt kostnadsfri sedan januari 2019.

Botkyrka församlingsbl ad

botkyrka

1
NR 4 2019

0

personer besökte kulturnatten i
Botkyrka kyrka en lördag i april.

33 800

FÖRSAMLINGSBLAD

LJUS I
exemplar av Botkyrka församlingsblad
HÖSTKYLAN
delades ut vid fem tillfällen.
VAR JESUS
STRESSAD?
LILLA DALEN
FRÅN OVAN

290

besökare hade Tumba
kyrkas
ALLHELGONA
»Ljuständning lika
trettondagskonsert Den heliga
natten.
populärt som Mello«

467
personer besökte
någon av våra
julnattsmässor.

1

10

OM LIVET INNANFÖR
OCH UTANFÖR MURARNA

PETER LILJA, BRANDMAN:

NÄR DAGARNA
BLIR TILL ÅR

»Sju minuter är
egentligen en
kort tid, men för
att rädda ett liv
blir det väldigt
långa minuter«
INGEN TID ÄR
SOM SL-TIDEN

MUSIK SOM ENAR
OCH TRÖSTAR

NÅGON ATT
TALA MED

TID OCH
TIMING

sommarkonserter
genomfördes i Tullinge
kyrka.

ny biskop fick Stockholms stift i september,
då Andreas Holmberg biskopvigdes.

65 235
kronor samlades in till årets upplaga av
Botkyrkabarn. En ökning med 29 % mot 2018.

Verksamhetsuppföljning Botkyrka församling 2019
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Höjdpunkter

och händelser från året som gått

Vad Botkyrka församlings distrikt och enheter har
gjort under 2019 kan du läsa på kommande uppslag.
Men det finns också flera höjdpunkter och händelser

från året som gått som rör hela församlingen. Här
har vi samlat information om ett urval av dem.

Församlingsgemensamt sorgestödsarbete
Sorgestödets vision är: ”I Botkyrka församling ska ingen
behöva vara ensam i sin sorg.”

Under år 2019 började diakon
Thomas Nilsson samordna församlingens sorgestöd, rum i Gula huset
förbereddes för ändamålet genom

diakon Ylva Edholm och grupper
startades. Vid årets utgång har två
grupper varit aktiva. Dess medlemmar kommer från hela församlingen
och har haft en spridning vad gäller
ålder och kön.

Botkyrkarapporten
År 2020 siktar församlingen
på att ha en ny församlingsinstruktion. Instruktionens tar sin
utgångspunkt i en omvärldsbeskrivning.

Då församlingen prioritera barn och
unga var det önskvärt att omvärlden
beskrevs utifrån ungas perspektiv.
Utifrån begreppen trygg och otrygg
berättade unga människor om sina
liv. Metoden ”snap and tell” utarbetades och användas. Materialet

bearbetades sedan och blev grunden
för instruktionen.
Arbetet finns presenterat i ”Botkyrkarapporten”. Rapporten hade release på Barnrättsdagarna i Örebro
och har spridits över hela Norden
genom en Konfirmandledarkonferens anordnad av Kyrkokansliet.
Erik Dufva och Beatrice Lönnqvist
har vid tre tillfällen hållit föreläsningar om rapporten.

Miljödiplomering pågår
Församlingens miljödiplomeringsarbete är på gång och fick under
året starkt stöd av konsult Jennie
Krook.

En utbildningsdag anordnades där
vision och arbetsområden mejslades
6
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fram. Stiftskansliets medarbetare
och medarbetare från Huddinge församling deltog och inspirerade om
vikten av en miljödiplomering. Även
klimatångestpsykologerna deltog.

Julkampanjen Botkyrkabarn slog rekord
För andra året i rad genomförde
församlingen en egen insamling i
samband med advent och jul.

Insamlingen, som kallas Botkyrkabarn, startades 2018 av församlingens musiker. De pengar som samlas
in tillfaller utsatta barnfamiljer i

församlingen under diakonernas
försorg. Under 2018 salmades 53 653
kronor in – pengar som delades ut
under 2019. Årets kampanj inbringade hela 65 235 kr, en ökning med
nästan 29 %. Julgranskulor, tygkassar och reflexer såldes till förmån
för insamlingen.

Brons i tävling om de Globala målen
Stockholms stiftskansli utlyste en
tävling om hur de Globala målen
blir verkligheten i församlingsarbetet och Botkyrka församlingen
fick brons!

Priset var de Globala målen i stort
format. Framförallt betonar församlingen mål nummer 16 – Fredliga
och inkluderande samhällen. Diakon
Carolina Nilsson och kyrkoherde

Beatrice Lönnqvist deltog också i en
dag om de Globala målen anordnat
av Stockholms stiftskansli.

FBHO och Botkyrka församling
Nätverket Framtiden bor hos oss
vann år 2019 priset ”Svenska
kyrkans förnyelsepris” och emottog priset på Gotlands Kyrkvecka.

I samband med den blev även kyrkoherde Beatrice Lönnqvist nätver-

kets ordförande. På hösten anordnade nätverket en konferens för
medlemsförsamlingarnas anställda.
Då medverkade Botkyrka församling med tre seminarium samt höll i
den bejublade avslutningsmässan.

Andreas Holmberg valdes till biskop
I september år 2019 fick Stockholms stift en ny biskop i Andreas
Holmberg.

Andreas har senast arbetat som
stiftskansliet som stiftsadjunkt och
skrivit en doktorsavhandling, kallad
”Kyrka i nytt landskap”. Dessutom
arbetade Andreas i Botkyrka församling under många år.
Biskop Andreas Holmbergs valspråk
lyder Bli kvar i min kärlek.

Andreas berättar om
sitt valspråk

Så här skriver Andreas själv om sitt
val av valspråk:
För mig har Jesu uppmaning att bli
kvar i hans kärlek med åren blivit
det allra viktigaste som Jesus säger
till mig.

Varje dag inbjuder han mig på nytt:
”Bli kvar i min kärlek!”. Och jag
övar mig i det. Att bli kvar i Jesu
kärlek är en uppmaning till tre saker
som är avgörande i varje kristens liv
och för kyrkans liv:
Kom ihåg vem du är!
Vi är Guds älskade och Jesu lärjungar.
Räkna med Gud!
Vi behöver leva i bön, leva med Bibeln
och leva av mässan.
Älska!
Vi är kallade att älska varandra, våra
medmänniskor och hela skapelsen.
Med mitt valspråk vill jag påminna
dig, mig själv och hela kyrkan om
denna dagliga kallelse från Jesus: Bli
kvar i min kärlek!
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Norra Botkyrka
Höjdpunkter 2019

Vår vision är att vara en profetisk röst

Botvidsspelen

Riksårsmöte för SKU

Kulturnatten

Sedan många år bjuder vi in skolbarn till jul- och påskspel för att
berätta berättelsen om Jesus. Under
2019 föddes idén att på liknande
sätt sprida legenden om Sankt
Botvid och hur den utgör grunden
för Botkyrkas kulturarv, som är
mer aktuellt än någonsin. I oktober framförde ideella och anställda
Botvidsspelen i Botkyrka kyrka för
skolklasser och allmänheten.

I Norra distriktet finns en aktiv lokalavdelning inom Svenska kyrkans
Unga. Botkyrka församling utsågs
till värdförsamling för Riksårsmötet.
Ca 200 ungdomar som deltog i årsmötet rörde sig mellan våra kyrkor
och Hallunda Folkets Hus. Biskop
Eva Brunne ledde inledningsmässan
i Botkyrka kyrka och kyrkoherde
Beatrice Lönnqvist ledde avslutade
sändningsmässan.

En kväll/natt i april bjöd vi, i
samverkan med Botkyrka kulturskola, in till ”Kulturnatten” - ett sex
timmar långt program i Botkyrka
kyrka. Innehållet, som framfördes av
främst lokala förmågor, utgjordes av
sång, musik, orgel och kör i alla åldrar. Detta var del av den kulturnatt
som Stockholms stad arrangerar
varje år och för oss var det första,
men inte sista året.

Så arbetade vi mot vårt mål under 2019
Verksamheter som indikerar att vi arbetar mot
distriktets mål – att vara en profetisk röst:

Syateljén - ett diakonalt projekt

Syftet är att erbjuda kvinnor som är utlandsfödda
och står långt ifrån arbetsmarknaden en möjlighet att
praktisera eller arbetsträna i syateljén med målet att
bli mer anställningsbara på den öppna arbetsmarknaden. Samverkan sker med företaget ”Maria Sjödin” som
syr ämbetskläder och dess hållaberhetskollektion ”No
waste”. Projektets hållbarhetsdimension innefattar även
perspektivet social hållbarhet, d.v.s. att stärka människors självständighet, få ökad egenmakt och bli ekonomiskt självförsörjande.

Profet Alby

Profet Alby är en direkt konsekvens av vårt målarbete i
distriktet. För att göra Svenska kyrkan och församlingen
synlig i de områden där vi har låg representation (andra
sidan E4:an) besöker vi Alby centrum en gång i veckan.
Vi, anställda och ideella medarbetare, spelar och sjunger,
bjuder på kaffe och finns tillgängliga för samtal och
frågor.

Öppna kyrkor

Både Botkyrka kyrka och Ljusets kyrka är öppna kyrkor
i den bemärkelsen att dörren är olåst. Kyrkorna är
öppna i princip varje dag även när det inte är verksamhet. Den som önskar kan komma in, sitta en stund, få en
kopp kaffe, läsa eller tända ett ljus.
8

Verksamhetsuppföljning Botkyrka församling 2019

Året i siffror
ANTAL MEDLEMMAR
4 652 (den 3 januari 2020)

GUDSTJÄNSTBESÖKARE

Genomsnitt per gudstjänst (siffror inom parentes gäller år 2018)
Huvudgudstjänst
Veckomässa
Musikgudstjänst

Botkyrka kyrka

Ljusets kyrka

57 (42)
83 (35)
33 (38)

51 (50)
30 (33)
63 (47)

Norra Botkyrka

2019 2018 2017 2016 2015

Dopgudstjänster
Antal dop
Konfirmationsgudstjänster
Vigselgudstjänster
Begravningsgrudstjänster

35
37
1
17
61

Botkyrka kyrka
Dop
Konfirmation
Vigsel
Begravning

37 (32)
1 (1)
17 (12)
56 (68)

34
35
1
13
68

45
48
2
11
74

62
77
2
28
79

Musik i Norra Botkyrka

Ljusets kyrka
Dop
Konfirmation
Vigsel
Begravning

60
55
3
20
84

0 (0)
0 (0)
0 (1)
5 (0)

Körer

Barnkör
Ungdomskörer
Vuxenkörer

Medlemmar
15 (10)
- (-)
62 (66)

Verksamhetsrådet i Norra Botkyrka 2019
Verksamhetsrådet i Norra distriktet utgjordes under
2019 av åtta ledamöter med god representation från
olika verksamheter och även åldersmässigt. Det är extra
glädjande att flera nya ledamöter nominerades vid öppet
forum i november 2018 då behov fanns att utöka antalet
ledamöter.
Året inleddes med en heldag som började med mässa i
Ljusets kyrka, därefter lunch och utbildning på Hågelby.
Därefter har verksamhetsrådet träffats vid sju tillfällen
och närvaron har varit hög.
Verksamhetsrådet har tagit del av och processat distriktets angelägenheter:

Verksamhetsrådet har under året beviljat medel till
Riksårsmötet för Svenska kyrkans Unga där Botkyrka
församling var värdförsamling och tog emot ca 200 deltagare i Hallunda.
Verksamhetsrådet har även beviljat bidrag till en församlingsbo som är ideell medarbetare och aktiv i distriktet.
Bidraget avser kursavgift för Svenska kyrkans grundkurs
och motiveringen är att församlingen har en viktig uppgift att vara en rekryteringsplats för kommande kyrkomedarbetare.
Sema Teymur, ordförande

- två rekryteringsprocesser har genomförts under året
- samtal kring gudstjänsternas innehåll och utformning
- samtal kring barnverksamheten
- delaktighet gällande ny möblering i Ljusets kyrka
- delaktighet i budgetarbetet
-samtal kring värnandet av Botkyrka kyrka och kulturarvet som varit aktuellt
-öppet forum och nomineringsval

Verksamhetsuppföljning Botkyrka församling 2019
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Tullinge
Höjdpunkter 2019

Vår vision är att göra Gud synlig i Tullinge

Söndagsskolan

Gårdscaféet

Sommarleken

Söndagsskolan har nu blivit en
verksamhet som vi har varje söndag
i Tullinge kyrka. 3-12 barn träffas
och pratar tro, läser bibelberättelser och pysslar. Att ge barnen
möjlighet till andlig förkovran på
sina egna villkor är en självklarhet
i vårt arbete med tillgänglighet och
delaktighet.

Under hösten startade denna nya
diakonal mötesplats Varje tisdag har
vi kunnat erbjuda både fika och möten mellan människor – en samvaro.
Gamla trogna församlingsbor men
också nya församlingsbor, även utanför församlingsgränsen, har hittat
hit. Med ett varmt bemötande och
bröd från det lokala bageriet samlas
minst 25 personer varje vecka till
vår enkla, kostnadsfria samvaro.

Verksamhet för familjer med barn i
åldrarna 0-5 år, och vi har öppet alla
vardagar hela juni månad. Att kunna
erbjuda en träffpunkt när många
andra verksamheter har stängt för
terminen har visat sig vara väldigt
värdefullt för många föräldrar och
anhöriga. Det kommer även familjer
från övriga distrikt, och vi ser till att
information om verksamheten kommer till de andra distrikten i god tid.

Så arbetade vi mot vårt mål under 2019
Här är tre exempel på hur vi i Tullinge distrikt arbetade mot vårt mål under 2019.

Vår uppskattade sommarmusik

För andra året i rad satsade vi på sommarmusiken med
tio konserter och upprepade det enormt uppskattade
minglet kring den hemmasnickrade baren som serverade
alkoholfritt och godsaker efter konserterna. Med en bra
blandning av både internationellt etablerade och lokala
musiker samt en bredd i genrer från pop till klassiskt
nådde vi återigen många nya ansikten. 2020 fortsätter vi
i samma anda!

Vi har inlett nya samarbeten

Under hösten blev vi kontaktade av Falkbergsskolan
som önskade samarbete kring sin luciakonsert. Under
3 föreställningar fylldes Tullinge kyrka av sammanlagt
drygt 400 elever och lärare som fick ta del av ett medeltidsinspirerat luciatåg, lyssna till legenden om Lucia
och njuta av det vackra kyrkorummet. Vi hoppas självklart att detta blir början på en ny tradition med skolans
luciatåg i Tullinge kyrka.
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Veckomässan firas regelbundet

Varje onsdag kl 18.30 firas en enkel veckomässa i Tullinge kyrka. Det har blivit en välbesökt mässa med
regelbundet 25-40 gudstjänstfirare. Mässan är starten
på ”ungdomskväll” för distriktets ungdomsgrupp, men
också en mötesplats för fler församlingsbor i alla åldrar.
Det är en mässa med hög delaktighet då många personer,
främst ungdomar, läser bibeltext, ber förbön och deltar i
utdelandet av nattvarden.

Året i siffror
ANTAL MEDLEMMAR
10 521 (den 3 januari 2020)

GUDSTJÄNSTBESÖKARE

Genomsnitt per gudstjänst (siffror inom parentes gäller år 2018)
Huvudgudstjänst
Veckomässa
Musikgudstjänst

Tullinge kyrka

Lida idrottskyrka

61 (54)
26 (24)
65 (80)

46 (47)
16 (19)

Tullinge distrikt

2019 2018 2017 2016 2015

Dopgudstjänster
Antal dop
Konfirmationsgudstjänster
Vigselgudstjänster
Begravningsgrudstjänster

69
76
3
14
81

Lida idrottskyrka
Dop
Konfirmation
Vigsel
Begravning

22 (26)
12 (11)
1 (2)

70
71
3
22
77

83
83
2
25
95

101
116
2
32
77

Musik i Tullinge

Tullinge kyrka
Dop
Konfirmation
Vigsel
Begravning

107
107
3
23
86

54 (45)
3 (3)
8 (11)
80 (75)

Körer

Barnkör
Ungdomskörer
Vuxenkörer

Medlemmar
36 (33)
- (4)
38 (51)

Verksamhetsrådet i Tullinge 2019
Vi har haft 9 möten under året. Vi har detta år hälsat vår
nya distriktsledare Eva Ajaxén välkommen till oss.
Ljusutdelning inför påsk samt allhelgona vid pendeltågsstationen.
Kyrkbänkarna har fått en liten ommöblering, så att kyrkorummet inbjuder till något mer gemenskap, och vi har
bara fått positiva ord om detta. Vi har också beslutat att
byta ut de fem främre bänkarna till bekväma stolsrader.
Representant från verksamhetsrådet har varit med när
det beställdes ett nytt bårtäcke och vi har finansierat en
ny ram till en gammal målning som föreställer Tullinge
gård. (jag drog ihop dessa meningar)
Vi har också beslutat att det fristående altaret skall åter
igen tas i bruk och att koret därmed fått en större yta.
Vi har anordnat öppet forum vår och höst. Där har vi
informerat om vårt arbete, fått idéer och frågor att bearbeta. Vår brudkrona och diadem visades på ett öppet
forum samt det nya bårtäcket. På hösten har vi nominerat
ledamöter till nästa års verksamhetsråd.
Suzanne Elfsö, ordförande
Verksamhetsuppföljning Botkyrka församling 2019
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Tumba

Höjdpunkter 2019

Vår vision är att vara en attraktiv, hjärtlig
gemenskap där man möter skaparen

o magnum
mysterium
Den heliga natten
Den heliga natten bjöd på en hög
konstnärlig nivå, med ett tydligt
teologiskt budskap. Här skedde ett
samarbete i lokalsamhället (orkester). Botkyrka församling syns i
Stockholm.

Utflykt till Sorunda

O Magnum Mysterium

Under utflykten i maj möttes alla
åldrar i hjärtlig gemenskap och
glädje. Det var festligt och roligt att
åka buss ihop och komma till en ny
plats. Koralkören och vi alla deltog
i Mässan i Sorunda kyrka och åt
därefter lunch och Sorundatårta tillsammans. Före avresa hem guidade
Martin Andersson kunnigt i Sorunda kyrka. Allt mycket uppskattat.

Året avslutades med detta fantastiska verk. Dessutom framfördes Ivar
Widéens Juloratorium med recitation av julevangeliet. Kammarkören
och Botkyrka symfoniorkester bjöd
alla på en upplevelse utöver det
vanliga. Kollekten som togs upp i
samband med konserten gick till vår
lokala insamlingskampanj Botkyrkabarn.

Så arbetade vi mot vårt mål under 2019
Vi arbetade på olika sätt mot distriktets mål. År
2019 fick både inledas och avslutas med fantastiska
konserter, vilka vi beskriver i höjdpunkterna ovan.
Under året har öppna förskolan för barn och vuxna
vuxit och blomstrat – här delas liv, skratt och allvar.

I skaparverkstan och de två barnkörerna Mega- och
Maxikören sjuder det av liv. Hit kommer man för att
både sjunga och skapa, vara tillsammans, och en gång i
månaden få dela med sig av hjärtlig gemenskap i familjemässorna. En verksamhet som växer är uppskattad både
av barn och deras föräldrar.

Våra torsdagskvällar är uppskattade. Det är lätt att
komma in i kyrkan när det redan finns många på plats.
Koralkörens byte av tid och dag för sina repetitioner till
torsdag har fallit väl ut. Det är gemenskap runt matborden och sedan tillfälle att möta skaparen i veckomässan.
Vårfesten var även detta år någonting speciellt med tema
Sol, vind och vatten. Alla åldrar möttes genom våra körsångare men också bland de som kom. Glädje, gemenskap och överraskningar, då det kom in en traktor på
baksidan av kyrkan. Många dröjde sig kvar länge.
12

Verksamhetsuppföljning Botkyrka församling 2019

Året i siffror
ANTAL MEDLEMMAR
4 578 (den 3 januari 2020)

GUDSTJÄNSTBESÖKARE

Genomsnitt per gudstjänst (siffror inom parentes gäller år 2018)

Besökssnitt i Tumba kyrka
Huvudgudstjänst
Veckomässa
Musikgudstjänst

41 (44)
25 (27)
83 (86)

Tumba kyrka

2019 2018 2017 2016 2015

Dopgudstjänster
Antal dop
Konfirmationsgudstjänster
Vigselgudstjänster
Begravningsgrudstjänster

12
13
0
1
20

9
8
1
2
14

7
8
1
4
22

12
22
2
0
15

Musik i Tumba kyrka

Antal förrättningar
Dop
Konfirmation
Vigsel
Begravning

17
16
1
1
18

13 (9)
0 (1)
1 (2)
20 (14)

Körer

Barnkör
Ungdomskörer
Vuxenkörer

Medlemmar
25 (25)
- (-)
54 (59)

Verksamhetsrådet i Tumba 2019
Tumba kyrkas verksamhetsråd har under 2019 sammanträtt regelbundet, ca en gång i månaden, under terminerna. Verksamhetsrådet har bestått av fem personer, som
representerat olika verksamheter och delar av Tumba
kyrka. Frågor som varit fortsatt viktiga under mötena
är de om miljö-arbete i distriktet, särskilt om sopsorteringen. Under våren tog Verksamhetsrådet initiativ till
att skapa ett lag till “Blodomloppet”, ett lopp som går av
stapeln i Stockholm i juni månad. Detta dels för att uppmärksamma loppets sak, blodgivning, och som ett sätt att
uppmuntra hälsa och rörelse i Guds skapelse. Till loppet
och Tumba kyrkas lag var fem anmälda.
Verksamhetsrådet har hållit i Öppet Forum, två gånger
per termin. Dessa Öppna forum har bestått av ett samtal
med den samlade församlingen om sådant de har tänkt på
kring verksamheter och lokaler i Tumba kyrka. Utöver
detta har Öppet Forum också inbjudit till föredrag. Under våren kom präst Ingemar Sörqvist och höll föredrag
om pilgrimsrörelsen och St Botvid. Under hösten var
verksamhetsrådet med och anordnade föredrag på Internationella fredsdagen 21/9. Därefter var ett föredrag om
Lucia bokat för det Öppna forum som var 15/12.
Paulina Mark, ordförande

Verksamhetsuppföljning Botkyrka församling 2019
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Ängskyrkan
Höjdpunkter 2019

Vår vision är att vara en gemenskap
med mod i Kristus för alla

Café Afrika
Korister i alla åldrar från Tumba och
Ängskyrkan framförde tillsammans
med solister och band ett Oratorium
av Felicity Lawrence om människors lika värde och om Europa och
Afrika kan lära av varandra. Vi fick
ta del av fina melodier, afrikansk
dans, ett starkt budskap och full ös.

Sång i Tumba centrum

Himmel och pannkaka

Lördag 30 november sjöng korister från hela församlingen under
ledning av Sofia Berglin i Tumba
centrum. Det var välbesökt och
även flera anställda och frivilliga
var på plats. Det serverades glögg
och pepparkakor. Vi sålde artiklar
till förmån av Botkyrka barn samt
Stockholms stifts julkalendrar och
gav information.

Vi har byggt en stabil och utvecklande verksamhet för barn 7-12 år.
Det är en allsidig och växande, samt
andlig verksamhet med sång, pyssel
och bön i centrum.

Så arbetade vi mot vårt mål under 2019
Vi jobbar mot vårt mål bland annat genom att erbjuda
söndagsskola varje söndag. Barnen har sin stund i kyrkan först med ljuständning, bön och sång. Därefter går
de till söndagsskolan för att sedan komma tillbaka till
nattvarden. Söndagsskolan möjliggör att hela familjen
kommer.

Vi anpassar verksamheter utifrån samlingspunkter som
till exempel sopplunch och mat & prat så att alla kan
samlas gemensamt. Hit kommer familjer, konfirmander,
barnkörer, de som ska planera gudstjänst och övriga gäster. Att olika verksamheter ligger i direkt anslutning före
eller efter gemensamma måltider och andakter/mässa
känns värdefullt och förenklar möten över åldersgränserna.
14
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Våra fasta verksamheter är uppskattade och växer, även
samtalen och spontanbesöken ökar. Att det nu står ett
framdukat kaffebord vissa dagar visar på att man är
välkommen. Basaren lördag före andra advent är en mötesplats över alla åldrar och med de som inte längre bor
kvar. Under basaren får man inte bara tillfälle att mötas
utan också arbeta sida vid sida. När vi åker på församlingshelg finns aktiviteter anpassade för olika åldrar och
så kommer man samman över åldersgränser. Ängskyrkan – här finns glädje, förväntan och så mycket mer.

Året i siffror
ANTAL MEDLEMMAR
4 018 (den 3 januari 2020)

GUDSTJÄNSTBESÖKARE

Genomsnitt per gudstjänst (siffror inom parentes gäller år 2018)

Besökssnitt i Ängskyrkan
Huvudgudstjänst
Veckomässa
Musikgudstjänst

39 (47)
19 (17)
38 (41)

Ängskyrkan

2019 2018 2017 2016 2015

Dopgudstjänster
Antal dop
Konfirmationsgudstjänster
Vigselgudstjänster
Begravningsgrudstjänster

11
16
2
4
5

9
17
2
1
4

11
11
1
3
11

16
21
2
0
12

Antal förrättningar
Dop
Konfirmation
Vigsel
Begravning

16 (9)
2 (2)
4 (1)
5 (4)

16
20
2
1
10

Musik i Ängskyrkan
Körer

Medlemmar
13 (15)
8 (9)
9 (14)

Barnkör
Ungdomskörer
Vuxenkörer

Verksamhetsrådet i Ängskyrkan 2019
Verksamhetsrådet i Ängskyrkans distrikt 2019 har bestått
av 8 ledamöter inklusive distriktsledaren, Anna-Lena
Eriksson. Olika åldrar har varit representerade. En förhoppning om delaktighet av fler unga är fortfarande ett
önskamål.
Verksamhetsrådet har hållit tio sammanträden och
initierat fyra Öppet Forum. Under våren gjordes en
inventering av vad som uppskattas och vad som saknas
i ÄK. Flera intressanta synpunkter kom fram. Uppföljning gjordes under hösten. Vid det sista Öppet Forum
nominerades ledamöter för 2020. Samtidigt redovisades
de ideella som har särskilda uppdrag i Ängskyrkan t.ex.
Gudstjänstvärdar, blomansvarig, internationella ombud,
lokalvärdar mm.

Det är tradition i ÄK att VR och personal har ett samverkandygn. Det ger oss möjlighet till gemenskap men också
till planering och genomgång av aktuella frågor och
ämnen. Även detta år hölls det på Sånga-Säby. Kostnaden
för VRs ledamöter för samverkansdygnet blev 26 240:och det belastades VRs konto.
Vid varje sammanträde har vi belyst de olika verksamheterna och begrundat hur vi kan nå fler människor.
Personalsituationen har också varit ett ständigt ämne på
våra möten och böner.

Berit Hofgren, ordförande

Foto: Arne Hyckenberg
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Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning 2019
Botkyrka församlings fastighetsförvaltning sköts
sedan hösten 2018 av KFS (Kyrkans Fastighetssamverkan Stockholm).

KFS ägs av Gustav Vasa församling och erbjuder fastighetsförvaltning och projektledning till ett 15 tal olika
församlingar i Stockholms stift. Avtalet med KFS löper
på 3 år och omfattar olika kompetenser inom fastighetsförvaltning (t.ex. ekonomisk och teknisk förvaltning)
samt fastighetsskötsel. För närvarande tillhandahåller
KFS tre personer fördelade på olika kompetenser och
med budgeterad arbetsåtgång motsvarande lite drygt en
heltidstjänst.

nader. Kostnader för drift och underhåll av fastigheterna
uppgår varje år till drygt fyra miljarder kronor, vilket är
cirka en fjärdedel av Svenska kyrkans alla kostnader. Det
står nu klart att Botkyrka församlings fastighetsinnehav
omfattar drygt 10 000 kvm i lokalyta samt markområden
(främst vid församlingens begravningsplatser).
Nedan följer några händelser per byggnad som kan vara
värda att notera.

Botkyrka kyrka

Under 2019 har utredningar genomförts med syfte att
förbereda renovering av Botkyrka kyrka.

Efter första året är nu förvaltningsteamet varma i kläderna och hanterar daglig drift och skötsel, projektledning av mindre projekt samt mer långsiktiga och strategiska fastighetsfrågor.

Länsstyrelsen har beviljat samtliga tillstånd förutom för
borttagning av bänkar, som var tänkt i långhusets främre
del. Det beslutet överklagades i maj 2019 och är ännu ej
avgjort.

Fastighetssystemet Dedu, som implementerades i slutet
på 2018, används för att hantera förebyggande, planerat
och felavhjälpande underhåll. Vaktmästare och några
andra ur personalen i församlingen är användare och
använder nu systemet som ett viktigt hjälpmedel för en
kvalitetssäkrad fastighetsförvaltning.

Stockholms stift har fattat beslut om tilldelning av KAE
(Kyrkoantikvarisk ersättning) för 2021. Av samtliga
ansökningar från okt 2018 har Botkyrka församling
tilldelats 4,35 mkr i KAE för omläggning av tak och
utvändiga åtgärder. För invändiga åtgärder tilldelades
inga medel utan rekomendationen var att söka nya
medel inom ramen för KAE 2021. Nya ansökningar
skickades i okt 2019 och kommer att beslutas i maj 2020.
Med andra ord är finansiering av en total renovering av
Botkyrka kyrka är ännu osäker. Kyrkorådet valde i detta
läge att inte vänta längre utan beslöt att dela in projektet
i finansierbara etapper. Första etappen – renovering av
spåntaket planeras att genomföras under 2020, medan
vidare planering av den invändiga renoveringen beror på
beslut om KAE 2021. KFS projektleder de redan beslutade takarbetena.

Botkyrka församling har redovisat sina uppgifter till
det nationella projektet som har för avsikt upprätta ett
gemensamt, heltäckande fastighetsregister för Svenska
kyrkans byggnads- och markinnehav som slutfördes
under 2019. Med sina sammantaget nästan 20 000
byggnader och nära fyra miljoner kvadratmeter byggnadsyta yta är det nu bekräftat att Svenska kyrkan är
landets största fastighetsägare. Drygt 3 800 byggnader är
kyrkor och kapell och ungefär lika många förrådsbygg16
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Botkyrka kyrkas fasadbelysning har reparerats med
ekonomiskt stöd från stiftelsen Tora Wåhlins fond för
Botkyrka kyrka.

Klockargården

Efter den invändiga renoveringen som utfördes 2017 har
Klockargården under 2019 fått ett omlagt tak, med ny
papp, läkt, tegelpannor i lera samt nya plåtdetaljer.

Tullinge kyrka och Tullinge gård

Under stormen på nyårsdagen 2019 föll en av de stora
tallarna vid kyrkans entré över taket och orsakade skador
i taket vid ingången samt på belysningen och räcket vid
entren. Ingen person skadades. Trädet plockades bort
snabbt och taket reparerades omgående.
Ingen större åtgärd genomfördes 2019 i Tullinge område,
utan bara mindre planerade underhållsåtgärder.

Ängskyrkan

Ventilationens huvudaggregat har renoverats och ett nytt
styr- och regleringssystem installerades, vilket ger bättre
kontroll över inomhusklimatet och avsevärt lägre energiförbrukningskostnader.
Rampen som används som nödutgång från kyrkorummet
har förbättrats med en enklare och finare konstruktion.
Nya planteringar förskönar entrén och rampen.
Ängskyrkan ägs formellt av Stiftelsen Ängskyrkan. Hela
styrelsen utses numera av kyrkofullmäktige, sedan
missionsföreningen upplösts. Styrelsen hanterar övergripande fastighetsfrågor, men i övrigt hanteras Ängskyrkan
som övriga kyrkobyggnader i församlingen.

Ljusets kyrka och Hallunda kyrkliga centrum
I en del av fastigheten finns församlingens verksamhet
och resten hyrs ut till Botkyrka Folkhögskola som är
hyresgäst i fastighetens östra sida.

Under 2019 har en omfattade elrevision genomförts i
fastigheten, vilket innebar en del nödvändiga åtgärder
och omställningar av el- och belysningssystemen. Kyrko-

rummet har fräschats upp genom en högstädning och de
takinfällda armaturerna har fått nya LED ljuskällor.

Lida idrottskyrka

Här har tillgängligheten förbättrats i och med byggandet
av en större golvyta vid entrén. Äldre och ruttna delar av
fönsterramar har bytts ut. Gallret runt trappan till undervåningen har höjts för att nå upp till ställda lagkrav för
personskydd.

Övrigt

På Botkyrka kyrkogård och Tullinge parkkyrkogård har
belysningen förbättrats genom att samtliga ljuskällor
bytts ut till LED för enklare underhåll och billigare drift.

Serviceavtal

Ett antal övergripande serviceavtal har handlats upp:
- Hiss (Trygga hiss AB) – gäller Ängskyrkan, Tullinge
gård och Ljusets kyrka
- Kyrkklockor (Bergholtz) – gäller Botkyrka kyrka, Ljusets kyrka, Tumba kyrka, Tullinge kyrka, Ängskyrkan
- Avtal för återkommande service och tillsyn för ventilation i församlingens fastigheter
- Jourmontör Securitas

Verksamhetsuppföljning Botkyrka församling 2019
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Stödjande verksamhet

Botkyrka församlings arbetsmiljöarbete 2019
Botkyrka församling har under verksamhetsåret
2019 fortsatt med arbetsmiljöarbetet efter Arbetsmiljöverkets krav i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).

Under verksamhetsåret har arbetsmiljökommittén
(AMK) haft 5 protokollförda möten och arbetsmiljökommitténs arbetsgrupp som bereder ärenden till AMK och
är operativ i sitt arbete har haft träffats 7 gånger och
arbetet med framtagande av 4 nya riktlinjer och policys
enligt nedan samt underlag inför medarbetarundersökning 2020.
Riktlinjer för

Lägerverksamhet
Nära relationer
Risk- och
Vilofrid
sårbarhetsanalys
Riktlinjer för

Riktlinjer för

Riktlinjer för

Utbildningar 2019

Efter en genomförd medarbetarundersökning 2018 hos
församlingens personal framkom det att hot och våld
var ett aktuellt ämne där många medarbetare efterlyste
utbildning och kunskap om hur man bäst hanterar uppkomna situationer. Alla medarbetare fick möjlighet att
öka sin medvetenhet för hot och våld utifrån varandras
erfarenheter och kunna hantera uppkomna situationer
bättre vilket leder till en ökad trygghetskänsla i arbetet.
Utbildning för all personal genomförds i februari 2019.
På uppdrag av arbetsmiljöombudet på kyrkogårdsförvaltningen genomfördes en verksamhetsanpassad
belastningsergonomi-utbildning för dess personal. Detta
för att få ökad förståelse och kunskap om kroppens
uppbyggnad och dess påverkan av yttre belastning samt
praktiskt kunna tillämpa bra arbetsteknik.

Framtagna av Arbetsmiljökommitténs arbetsgrupp
i Botkyrka församling 2019
Framtagna av Arbetsmiljökommitténs arbetsgrupp
i Botkyrka församling 2019Producerad inom projektet Kyrkan på röda linjen augusti 2015. Botkyrka, Skärholmen och Sankt Mikaels församlingar innehar nyttjanderätt
Framtagna av Arbetsmiljökommitténs
till och med september 2020.arbetsgrupp
Nyttjanderätten innefattar trycksaker (affischer, brevpapper, klistermärken, informationsbroschyrer, annonser)
som församling
ingår i församlingarnas
i Botkyrka
2019interna eller externa informationsmaterial.
Framtagnakvarstår
av Arbetsmiljökommitténs
Upphovsrätten
hos illustratören. Om annan kyrka,arbetsgrupp
organisation eller privatperson önskar publicera bilderna, kontakta illustratören
för prisuppgift.Överlåtelse
eller ändringar
får inte ske
utan illustratörens medgivande.
i Botkyrka
församling
2019

Nya riktlinjer och policys 2020
- Riktlinjer för lägerverksamhet
- Riktlinjer för nära relationer
- Riktlinje & sårbarhetsanalys
- Riktlinjer för vilofrid

m projektet Kyrkan på röda linjen augusti 2015. Botkyrka, Skärholmen och Sankt Mikaels församlingar innehar nyttjanderätt till och med
. Nyttjanderätten innefattar trycksaker (affischer, brevpapper, klistermärken, informationsbroschyrer, annonser) som ingår i församlingarnas
rna informationsmaterial. Upphovsrätten kvarstår hos illustratören. Om annan kyrka, organisation eller privatperson önskar publicera bilderna,
ören för prisuppgift. Överlåtelse eller ändringar får inte ske utan illustratörens medgivande.

Uppföljande utbildning av alla chefer i arbetet med
riktlinjen- Sexuella trakasserier genomfördes i februari.
Sensus Studieförbund – Sara Björk kom och utbildade
hela ledningsgruppen i en arbetsmetod för att motverka
sexuella trakasserier. Alla chefer har sedan ansvarat för
att implementera riktlinjen för sexuella trakasserier samt
informera alla medarbetare om arbetsgivarens ansvar
och ställningstagande kring nolltolerans av sexuella
trakasserier på arbetsplatsen.

Medarbetarundersökning 2020

Inför 2020 har AMK och arbetsgruppen fått i Uppdrag
av kyrkoherden att arbeta fram en uppföljning av medarbetarundersökning 2018. AMK och arbetsgruppen har
valt att uppföljningen ska fokusera på tre områden- Min närmsta chef
- Samarbete
- Arbetsmiljö, mobbing osv
18
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Ny företagshälsovård

Från den 1 juli skrev arbetsgivaren ett nytt avtal med
företagshälsovård Stockholm Medical Office. Detta för
att effektivisera arbetet med att nå målet med en arbetsplats där vi är långtidsfriska.

Stödjande verksamhet

Botkyrka församling i media
Församlingen arbetar aktivt med
att bygga upp kontakter med
journalister och reportrar på lokaltidningar, radio och TV.

Botkyrka församling har fått en
del uppmärksamhet i media under
året som gått. I januari skrev Mitt i
Botkyrka om resultatet av vår lokala
insamlingskampanj Botkyrkabarn.

Byggplanerna vid
Botkyrka kyrka

Störst uppmärksamhet under året
fick byggplanerna kring Botkyrka
kyrka. Botkyrka kommun och
Skanskas projekt Södra porten skulle
ursprungligen bli ett handelsområde, men ser nu snarare ut att bli
ett nytt bostadsområde. På platsen
där man vill anlägga Södra porten
ligger, sedan flera år tillbaka, stora
mängder krossmaterial.
Botkyrka församling arbetar med
att få bygga ut kyrkogården vid

Botkyrka kyrka åt väster. Marken
ägs av Stockholms stifts prästlönetillgångar. Stiftet vill samtidigt
bygga bostadsområdet Prästviken på
angränsande mark, som också ägs av
prästlönetillgångarna.

Facebookgruppen har fått en del
medial uppmärksamhet, främst i
lokaltidningarna, vilket i sin tur har
gett Botkyrka kyrka och Botkyrka
församling en del uppmärksamhet i
media.

En facebookgrupp vid namn Botkyrka kyrka – hotat kulturarv startades
under sommaren och har i skrivande stund ca 1 880 medlemmar.
Gruppen vill stoppa alla byggplaner
vid Botkyrka kyrka och kräver även
att åkermarken där krossmaterialet
nu ligger ska återställas.

Sannolikt var det rapporteringen
kring facebookgruppen som ledde
till att lokaltidningen Botkyrka
Direkt under hösten skrev en artikel
om Sankt Botvid. Ingemar Sörqvist,
präst i Botkyrka kyrka, intervjuades.
Även i den artikeln nämndes byggplanerna vid kyrkan.

Facebooksidan Musik i Botkyrka församling
Under hösten lanserade vi Facebooksidan Musik i Botkyrka
församling. Där publiceras tips
på kommande konserter, musikgudstjänster, körinformation med
mera för hela Botkyrka församling.

Musiksidan lanserades i oktober
och har än så länge inte något större
följarskara. Men det har samtidigt
inte gjorts några större insatser för
att få flera att hitta till sidan och
börja följa den. Detta kommer dock
att ske under 2020.

Facebooksidan är ett steg mot målet
att arbeta församlingsövergripande
i vår kommunikation. Att det blev
just en sida om musiken i församlingen beror på att våra musiker
efterfrågade en sådan.

Nästa steg är att lansera en allmän
Facebooksida för hela Botkyrka
församling. I samband med detta ska
vi även se över distriktens befintliga sidor, som kan komma att bli
överflödiga.

Verksamhetsuppföljning Botkyrka församling 2019
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Kyrkogårdsförvaltningens

Höjdpunkter 2019

verksamhetsuppföljning 2019

Utflykten till Uppsala

Stormen Alfrida

Gräsklipparen Ferrari

Årets studieresa gick till Botaniska
trädgården i Uppsala. Totalt 27 glada och förväntansfulla personer klev
på bussen vid Botkyrka kyrka. Vi
blev guidade i det tropiska växthuset
och i köksträdgården och fick lära
oss mycket om hur växter samarbetar och miljöarbetet i världen.

Stormen Alfrida drog över Tullinge
och östra Sverige i början av året i
en helt annan vindriktning än vanligt. Detta fick till följd att en stor
tall vid sidan av kyrkan föll ned över
entréområdet. En stor gren gick rakt
genom taket i vapenhuset och orsakade skador på tak och hängrännor.
Det hade kunnat gå värre om tallen
fallit mitt över taket.

Som ett led i församlingens hållbarhetsarbete leasar kyrkogårdsförvaltningen en eldriven gräsklippare
under tre år. Klipparen, som är en
imponerande maskin i sig, är i det
närmaste ljudlös och släpper inte ut
några avgaser alls.

Verksamhetsuppföljning för 2019
Under 2019 hade följande Kyrkogårdsfövaltningen
tre verksamhetsmål.

Vårda arbetslaget

Detta år har präglats av en förnyelse av arbetslaget. Kyrkogårdschefen slutade sin anställning i början av januari
och ersattes av två tf kyrkogårdschefer som avlöste
varandra under rekryteringsfasen. En ny kyrkogårdschef tillträdde i oktober. Två administratörer har ersatt
de två tidigare och en ny arbetande förman har tillkommit i september efter pensionsavgång. Detta betyder att
nästan hälften av de tillsvidareanställda är nya på sina
tjänster vid årets utgång.
Tiden med tf kyrkogårdschef präglades av att hålla
ställningarna. Påbörjade projekt avslutades och inga nya
påbörjades. Under hösten har fokus legat på att bygga
upp trygghet och arbetsgemenskap genom att tillsammans arbeta med rutiner och förhållningssätt.
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Öka antalet disponibla kistgravar
på Botkyrka kyrkogård

I väntan på att få genomföra den planerade utvidgningen
av Botkyrka kyrkogård har arbetet med återtagandet av
gravar avstannat. Skyltar har placerats ut i flera omgångar sedan 2010 men har inte slutförts till återtagande. För
att skynda på arbetet har en konsult från KSF (tidigare
FSN) hyrts in under större delen av året. För att värna
våra kulturhistoriska miljöer har vi låtit genomföra en
kulturgravsinventering. Resultatet kommer att ligga
till grund för uppdateringen av vår vård- och underhållsplan samt vid planering och prioritering kring vårt
ansvar för värdefulla kulturgravar. Våren 2020 förväntas
flera hundratals kistgravar att kunna upplåtas i en ny
omgång.

Påbörja omställningen till en mer
miljömässigt hållbart arbete

Två äldre hjullastare har bytts in mot två moderna hjullastare med nära nog 100 % avgasrening. Leverans kommer att ske under våren 2020.
En eldriven stor Ferrari gräsklippare leasas under tre
år på Botkyrka kyrkogård. Denna är mycket tyst och
användarvänlig. Inga problem har uppstått under den
korta tid den hann användas under året.
På utomhusbelysningen på Botkyrka kyrkogård har
traditionella glödlampor ersatts med LED.
En översyn av vårt serviceutbud har skett, där hänsyn
tagits till miljöaspekter. Vi erbjuder nu planteringsalternativ med perenner och har för avsikt att på sikt minska
behovet av ettåriga växter.
En översyn av församlingens sophantering pågår och
förväntas bli klar under 2020.

Kyrkogårdsutskottet 2019

Kyrkogårdsutskottet är ett frivilligt utskott som utsetts
av kyrkorådet. För mandatperioden 2018-2021 består
utskottet av:

Ordinarie

Carola Norén, (S), ordförande
Sven-Anders Bengtsson, (KR), vice ordförande
Ann-Cathrin Ax (Po)
Gudrun Carlsson, (S)
Ann-Mari Lindmark, (S)

Ersättare

Johan Ax (Po)
Helle Larsson (Ba)
Taina Virta (S)

Begravningsombud
Margareta Wijkström

Kyrkogårdsutskottet har sammanträtt fyra gånger under
året.

Verksamhetsuppföljning Botkyrka församling 2019
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Gravsättningssatistik för 2019
Botkyrka kyrkogårdsförvaltning erbjuder ett flertal gravskick. Under 2019
har kistgravplatser endast erbjudits på Lilla Dalens begravningsplats, vilket
medfört att gravsättningar i minneslund och/eller urngrav på Botkyrka kyrkogård och Tullinge parkkyrkoård har efterfrågats allt mer.

Generellt ser vi att minneslunden
är en stabilt efterfrågad plats för
gravsättning. Vi kan även ana en
långsam uppgång för askgravplatser och askgravlunden där platsen
inte kräver någon skötsel, men
ändå inte är anonym.

Den nya minneslunden på
Botkyrka kyrkogård har varit
efterlängtad. En tredjedel av alla
gravsättningar 2019 skedde i minneslunden. Den fallande kurvan
för urngravar kan tolkas så som
att fler har valt minneslund i
stället för urngrav. De nya askgravplatserna är ett nytt gravskick
som inte riktigt upptäckts ännu.
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Minneslunden och kistgravplatser
är de mest efterfrågade gravskicken
på Lilla Dalen. Det är också här
som förvaltningen har haft plats för
kistgravar.

På Tullinge parkkyrkogård
väljer en majoritet (62 %)
gravsättning minneslund
eller askgravlund.
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Begravningsverksamheten
Kyrkogårdsutskottet ansvarar för verksamheten på kyrkogårdar och begravningsplatser.
En utförlig redovisning finns i utskottets separata verksamhetsberättelse.

Året i siffror

ANTAL BEGRAVNINGAR		
BOTKYRKA KYRKA
LIDA IDROTTSKYRKA
LJUSETS KYRKA
TULLINGE KYRKA
TUMBA KYRKA
ÄNGSKYRKAN
LILLA DALEN
BORGERLIG BEGRAVNING
ANNAT TROSSAMFUND
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2019 2018
57
1
5
81
20
5
55
36
10

68
2
0
75
14
4
50
60
22

2017 2016 2015

74
1
4
92
22
11
49
44
17
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79
3
4
77
15
13
47
39
20

80
1

85
18
10
60
42
28

Förtroendevalda
Genom kyrkovalet 2017 valdes följande nomineringsgrupper och ledamöter
in i Botkyrka församlings beslutande organ: Kyrkofullmäktige och kyrkoråd.

Kyrkofullmäktige

Kyrkoråd

Ledamöter
Elias Tony (S)
Eva Ånstrand (S)
Inga-Britt Rova (S)
Ann-Mari Lindmark (S)
Eric Nunez Gonzalez (S)
Johannes Nunez (S)
Eva Wedberg (S)
Sigvard Läth (S)
Gudrun Carlsson (S)
Gustavo Moreno (S)
Carola Norén (S)
Kenneth Rönnqvist (S)
Tania Virta (S)
Yngve R K Jönsson (Ba)
Helle Larsson (Ba)
Andrei Ignat (Ba)
Solveig Nilsson (Ba)
Anders Stenström (FK)
Sven-Anders Bengtsson (Kr)
Ewonne Ekmyr Göransson (Kr)
Lars Hofgren (Posk)
Johan Ax (Posk)
Antra Johanssons Rantins (Posk)
Sofia Lindgren (Posk)
Rolf Blidborg (Posk)
Elin Nilsson (Posk)
Joel Hofgren (Posk)
Östen Granberg (SD)
Thomas Gjutarenäfve (SD)
Lars Holmberg (SD)
Anders Thorén (Tup)
Camilla Jägemalm (Tup)

Ledamöter
Solveig Nilsson (Ba)
Sven-Anders Bengtsson (Kr)
Elisabet Philip (Posk)
Carola Norén (S)
Jean-Pierre Zune (S)
Lars-Göran Liljedahl (S)
Thomas Gjutarenäfve (SD)

Jean-Pierre Zune (S) ordförande
Elisabet Philip (Posk) vice ordförande

Lars Hofgren (Posk) ordförande
Inga-Britt Rova (S) vice ordförande

Ersättare
Michael Eriksson (Ba)
Anders Stenström (FK)
Sofia Lindgren (Posk)
Rolf Blidborg (Posk)
Nina Lehtola (S)
Eva Wedberg (S)
Sigvard Läth (S)
Taina Virta (S)
Östen Granberg (SD)

Ersättare
Lars Göran Liljedahl (S)
Nina Lehtola (S)
Anders Lindqvist (S)
Emilia Klintebjer Brecelij (S)
Petros Isabar (S)
Maria Kindefält Trygg (S)
Bo Johansson (S)
Karin Ekeståhl (Ba)
Michael Erikson (Ba)
Maher Mankaryous (Fri)
Sohrab Khan (Kr)
Gun Mörling (Kr)
Embla Trygg (Posk)
Martin Lindholm (Posk)
Dzintra Bergström (Posk)
Emma Gottardis (Posk)
Carl Widercrantz (Tup)
Rita Ilomäki (Tup)
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Utfall mot budget 2019 - Botkyrka församling
Belopp i TKR
Resultaträkning

2019

Budget 2019

Diff

Verksamhetens intäkter
Kyrkoavgift

56583

55594

989

Begravningsavgift

24323

23714

609

3766

3777

-11

Ekonomisk utjämning
Utdelning från andelar i
prästlönetillgångarnas
avkastning
Erhållna gåvor och bidrag

264

0

264

1525

810

715

Övriga verksamhetsintäkter

3285

2865

420

89746

86760

2986

Övriga externa kostnader

-31936

-32278

342

Personalkostnader

-46570

-48833

2263

-5134

-5399

265

-83640

-86510

2870

3

50

-47

478

50

428

-123

-300

177

358

-250

608

6464

-250

6714

6464

0

6464

Summa intäkter

Verksamhetens kostnader

Av- och nedskrivningar av
anläggningstillgångar
Summa kostnader

Verksamhetsresultat

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från långfristiga värdepapper
och fordringar
Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella investeringar

Resultat efter finansiella poster

Skattemässiga bokslutsdispositioner
Skatt på resultat från näringsverksamhet
Årets resultat
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Flerårig resultaträkning - Botkyrka församling
Belopp i TKR
Resultaträkning

2019

2018

2017

2016

2015

Kyrkoavgift

56583

58253

56077

54594

56021

Begravningsavgift

24323

25878

23414

22311

17018

3766

3069

2664

2488

1924

Verksamhetens intäkter

Ekonomisk utjämning
Utdelning från andelar i
prästlönetillgångarnas
avkastning
Erhållna gåvor och bidrag

264

352

264

817

672

1525

2739

2737

2873

2457

Övriga verksamhetsintäkter

3285

3740

3541

3623

3114

89746

94031

88697

86706

81207

Övriga externa kostnader

-31936

-34421

-36614

-35560

-33205

Personalkostnader

-46570

-52157

-48155

-44859

-43728

-5134

-4980

-4715

-3720

-3466

-83640

-91558

-89484

-84138

-80404

6106

2473

-787

2568

803

3

-404

3

3

2

478

543

1836

520

906

-123

-3

-2

-7

-7

358

136

1837

516

900

Resultat efter finansiella poster

6464

2609

1050

3084

1704

Skattemässiga bokslutsdispositioner
Skatt på resultat från näringsverksamhet
Årets resultat

0
0
6464

0
0
2609

0
0
1050

0
0
3084

1704

Summa intäkter

Verksamhetens kostnader

Av- och nedskrivningar av
anläggningstillgångar
Summa kostnader

Verksamhetsresultat

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från långfristiga värdepapper
och
fordringar
Övriga
ränteintäkter och liknande
resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella investeringar

Verksamhetsuppföljning Botkyrka församling 2019

27

Balansräkning - Botkyrka församling

Belopp i TKR

2019

2018

2017

2016

2015

Byggnader och mark

48959

52025

48528

51 668

45 286

Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar

5184
11488

6662
8673

6834
5219

3 644
2 670

4 197
1 750

65631

67360

60581

57 983

51 233

2652

2652

3058

3 058

3 058

4443

4856

2652

7095

7914

3 058

3 058

68283

74455

68495

61 041

54 291

Kundfordringar

167

124

140

313

212

Fordran på Kyrkvärden

593

393

409

395

176

4443

4856

0

0

0

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Långfristiga fordringar
Finansiella anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager

Fodringar begravningsverksamheten
Övriga fordringar

1 048

1 163

2 279

1 527

1 033

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1 352

1 469

2 007

2 025

1 802

Kortfristiga fordringar

7602

8005

4835

4 260

3 223

Kortfristiga placeringar

27 048

21 926

21 400

14 315

14 969

Kassa och bank

46 381

30 540

45 001

60 516

59 555

Omsättningstillgångar
Summa tillgångar

81 032

60471

71236

79 091

77 747

149 312

134 926

139 731

140 132

132 038

-115 218

-112 609

-111 558

-108 475

-106 771

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Balanserat resultat
Församlingskyrkas fastighetsfond

0

Årets resultat

-6 464

-2 609

-1 050

-3 084

-1 704

Eget Kapital

-121 682

-115 218

-112 608

-111 559

-108 475

Ändamålsbestämda medel
Avsättningar

0
0

0

-431

-862

-911

-879

-915

-846

-719

-804

-879

-915

-846

-719

-804

Långfristiga skulder
Gravskötselskuld
Övriga långfristiga skulder
Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Skuld till begravningsverksamheten
Leverantörsskulder

-15000

0

-803

-5 323

-10 929

-12 929

-8 323

-2 056

-2 612

-4 380

-3 499

-6 137

Skatteskulder

-544

-445

-617

-484

0

Gravskötselskuld

-231

-209

-207

-182

-184

Övriga skulder

-3 603

-3 638

-3 192

-3 487

-3 216

Vilkorat bidrag

-661

-703

-2 459

-2 430

-173

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Kortfristiga skulder
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Summa eget kapital, avsättningar och skulder

-3 853

-5 863

-4 062

-3 981

-3 816

-26 751

-18 793

-25 846

-26 992

-21 848

-149 312

-134 926

-139 731

-140 132

-132 038

Begravningsverksamhetens resultaträkning 2019
Botkyrka församling är huvudman för begravningsverksamheten inom församlingens
geografiska område. Begravningsverksamheten finansieras av begravningsavgiften.
Den får inte användas till annat än de uppgifter som anges i begravningslagen.

Belopp i TKR

2019
25 126

2018
21 435

1 925

816

27 051

22 251

Personalkostnader

-10 374

-9 584

Övriga kostnader

-12 813

-14 360

-2 784

-2 595

-25 971

-26 539

Verksamhetens intäkter
Begravningsavgift - erhållet under året
Övriga intäkter

Summa intäkter
Verksamhetens kostnader

Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Summa kostnader
Finansiella poster
Ränteintäkter

-

Räntekostnader

-277

-156

Begravningsverksamhetens överskott/underskott

803

-4 444

25 126

21 435

803

4 444

25 929

25 879

Församlingens fordran/skuld på/till
begravningsverksamheten

2019

2018

Ingående fordran/skuld
Reglering 2015 års kvarvarande överskott
Reglering av 2016 års över/underskott
Årets över/underskott
Utgående fordran/skuld
Varav långfristig fordran/skuld
Varav kortfristig fordran/skuld
Utgående fordran/skuld

466
-803
3 640
-803
4 444
3 640

5 606
1 000
4 606
-4 443
9 583
-4 444
-467
3 977

Begravningsavgift redovisad i resultaträkningen
Begravningsavgift - erhållet under året
Avgående överskott/tillkommande underskott enligt
resultatsammanställningen

Summa begravningsavgift i resultaträkningen
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Statistik för Botkyrka församling
År

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Folkmängd

88 034

86 729

85 495

84 296

83 370

82 971

80 700

Medlem i Svenska kyrkan

24 113

24 923

25 732

26 667

27 522

28 314

29 416

27 %

29 %

30 %

32 %

33 %

34 %

36 %

Antal aktiva inträden

48

45

64

78

97

66

96

Antal aktiva utträden

293

296

424

480

191

202

322

Huvudgudstjänster

12 746

13 406

12 670

13 005

13 199

15 562

15 485

Andakter o andra gudstjänster

12 525

10 155

8 309

9 556

11 274

10 166

12 139

Musikgudstjänster

7 059

6 599

7 080

6 613

7 546

8 901

8 087

Dopgudstjänster

4 902

4 784

5 508

6 144

7 087

7 812

8 620

Vigselgudstjänster

2 233

2 412

2 542

2 875

2 209

2 930

2 626

Konfirmationsgudstjänster

1 056

1 016

0

23

0

0

0

3

2

Begravningsgudstjänster

7 642

10 687

11 384

10 201

11 841

8 274

8 365

Nattvardsgäster

14 843

15 777

16 549

15 554

15 283

15 161

15 041

0

0

0

0

0

35

0

1 064

1 090

1 161

1 131

1 141

1 177

1 187

147

134

177

198

203

225

269

Andel döpta barn i SvK

14 %

12 %

15 %

17,5 %

18 %

19 %

23 %

Konfirmandberättigade 15-åringar

276

327

308

213

311

375

388

67

76

76

79

101

98

83

24 %

23 %

25 %

26 %

32 %

26 %

21 %

45

41

61

72

54

92

60

Folkmängd och medlemmar

Andel medlemmar

Antal gudstjänstbesökare

Välsignelser av borgerligt äktenskap

Sjukkommunion

Kyrkliga handlingar
Antal födda barn
Döpta barn

Antal konfirmerade ungdomar
% andel konfirmerade 15-åringar
Vigslar
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Tusental

Medlemsutveckling
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-200
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-233

-251
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-360
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-800
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2019

-97

-136

-400
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2018

-809

-855
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-935

-966
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På väg i Jesu fotspår
Kristuscentrerade och gränsöverskridande,
modiga i ord och handling.

