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Fika utanför Botkyrka kyrka.

Det händer mycket på ett år



#BrytEnTradition har varit Act Svenska kyrkans hashtag under fasteåret 2021. Under året 
har ACT fokuserat på unga flickors och kvinnors möjlighet till ett värdigt liv. Varje flicka 
har rätt till sin egen kropp och sin egen framtid. ACT belyser strävan att bryta skadliga 
traditioner och stötta dem som vill skapa förändring. Botkyrka församling delar den 
strävan och har på olika sätt stöttat ACT:s kampanj.

Att bryta en tradition är också en god sammanfattning av pandeminåret 2021 i Svenska 
kyrkan i Botkyrka. Ytterligare ett år fick vi ställa in påskens jubel i våra kyrkor och fira 
digitalt istället. Lida kyrka var öppen minimalt, då vi inte kunde garantera smittsäker-
heten i den lilla kyrkan.  Under juletiden drabbades även luciafirandet, som fick anpassas 
och ställas in. Vi anpassade oss efter läget, ställde om, ställde in och ändrade mötesform. 
Under våren höll vi gudstjänst för åtta personer i Ängskyrkan men församlingens alla 
kyrkorum var öppna och tillgängliga för alla församlingsbor. Traditionen av ”göra så som 
vi brukar” upphörde. I skrivande stund vet vi inte om vi kan återgå till våra traditioner 
eller om omställningen är här för att stanna. Det vi vet är att mötesformer kan förändras 
men vårt uppdrag att gestalta Guds nåd för hela skapelsen, det fortsätter vi med, vare sig 
det är pandemi eller inte. 

Delar av år 2021 ägnades åt rörelser och förändringar inom församlingen. Vi omorgani-
serade ledningsstrukturen och genomlyste administrationen. Församlingens kommu-
nikationsarbete fick en nystart tillsammans med Streamstone och det är ett arbete som 
kommer att fortsätta även under år 2022. Lokalförsörjningsplanen antogs av Kyrkofull-
mäktige och började realiseras under året. 

Kyrkoval hölls i september och innebar en förändring för förtroendemannaorganisa-
tionen i församlingen. Vi avtackade några ledamöter och hälsade andra välkomna. Det är 
fint att så många vill bidra till att gestalta Guds nåd!

Under året blev också taket på Botkyrka kyrka klart. En dag i juni doftade hela norra 
Botkyrka av tjära från taket som nu glänser fint och ståtligt. 

En av årets höjdpunkter var miljödiplomeringen. Äntligen är församlingen miljödiplome-
rad och det firades med tal, blommor och diplom i Tumba kyrka!

En annan höjdpunkt var premiären för filmen Framtiden bor hos oss i Folkets hus i  
Hallunda. I slutet av oktober gjorde restriktionerna ett uppehåll och vi fick samlas – 
närmare 200 personer – för att se film och dela vardagens glädje och vedermödor genom 
filmlinsen. 

Trots pandemin med efterföljande restriktioner har livet sjudit i församlingen, om än på 
ett otraditionellt vis. Vi hämtar tillit, hopp och kraft ur Jesu ord; 

Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.

 

Beatrice Lönnqvist 
Kyrkoherde

Bryt en tradition
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Det här är
Botkyrka församling

Tumba kyrka

Lilla Dalens  
begravningsplats

Botkyrka kyrka Ljusets kyrka

Ängskyrkan

Tullinge kyrka

Församlingsexpedition & 
Kyrkogårdsförvaltning

Lida idrottskyrka

Botkyrka församlings vision
I Botkyrka församling gestaltas, med hopp och tillit,

Guds nåd för hela skapelsen.
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2021 i siffror

gånger tjärades Botkyrka kyrkas nya gånger tjärades Botkyrka kyrkas nya 
spåntakt under sommaren 2021.spåntakt under sommaren 2021.

avsnitt har filmserien avsnitt har filmserien Framtiden bor hos ossFramtiden bor hos oss, där , där 
flera medarbetare från församlingen medverkar.flera medarbetare från församlingen medverkar.

procent blev deltagandet i valet till procent blev deltagandet i valet till 
kyrkofullmäktige i Botkyrka församling.kyrkofullmäktige i Botkyrka församling.

avsnitt av vår nya podcast avsnitt av vår nya podcast Botkyrkas ungaBotkyrkas unga  
släpptes på Spotify och andra podcastsidor.släpptes på Spotify och andra podcastsidor.

luckor hade den digitala julkalender som luckor hade den digitala julkalender som 
publicerades i våra sociala medier.publicerades i våra sociala medier.

kronor samlades in till årets kronor samlades in till årets 
upplaga av Botkyrkabarn.upplaga av Botkyrkabarn.

personer döptes i personer döptes i 
församlingen under församlingen under 

året som gick.året som gick.

församlingsbor valde församlingsbor valde 
att gå med i Svenska att gå med i Svenska 

kyrkan under året.kyrkan under året.

22 17,3517,35

35 00035 000

332525

101101 6868

55
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Nätverket framtiden bor hos oss 
består av ett trettiotal försam-
lingar med låg tillhörighet men 
högt deltagarantal i gudstjänster 
och verksamheter.  Församling-
arna finns över hela landet och 
oftast i förorter där människor 
från hela världen bor. Kyrkoherde 
Beatrice är för närvarande ordfö-
rande i nätverket.

Under det senaste året har nätver-
ket låtit filmaren och Tullingebon 
Tobias Olingdahl filma vardagslivet 
i flera församlingar inom nätverket. 
I filmerna får vi följa arbetet med 
unga, diakoner och präster i deras 
möten med församlingsbor. Det är 
berättelser om det som blev miss-

lyckat, rasism men också väldigt 
mycket skratt och humor. 

Botkyrka församling är med i 
filmerna genom församlingsassis-
tenterna Nidal Mamo och Ximena 
Munoz från Norra distriktet. Bland 
annat visas distriktets språkcafé upp 
i filmen. 

I slutet av oktober var det Stock-
holmspremiär för filmen och den 
hölls i Folkets hus i Hallunda. Det 
blev en festlig kväll med närmare 
200 deltagare. Det bjöds på god mat, 
underhållning och fina möten. Bland 
gästerna sågs både gamla och nuva-
rande medarbetare i församlingen 
och kyrkoherdar och förtroendeval-

da från andra FBHO-församlingar. 
I vimlet skymtades representanter 
från såväl stifts- som nationell nivå, 
Verbum som Hela människan och 
Mångkulturellt centrum.

Våra ekumeniska grannar skymtade 
förbi liksom biskop emerita Eva 
Brunne. Författaren och journalis-
ten Alexandra Pascalidou höll tal 
efter filmvisningen och Magnus 
Berggren sjöng en sång!  Premi-
ärkvällen uppmärksammades av 
Kyrkans tidning, P4 Södertälje och 
Mitt i Botkyrka.

Ungdomsgruppen i Norra distriktet 
intervjuade gäster till premiärav-
snittet av podden Botkyrkas unga.

Vår lokala insamlingskampanj fick 
denna gång in ca 35 000 kronor.

Varje advent och jul sedan 2018 
genomför Botkyrka församling den 
lokala insamlingskampanjen Bot-
kyrkabarn. Då samlar vi in pengar 
till utsatta barnfamiljer här i Bot-
kyrka.

Kampanjen kunde lyckligtvis ge-
nomföras även i år, men i något be-

gränsad form. Vi samlade in pengar 
i samband med många konserter un-
der advent och jul och uppmanade 
även alla som tittade på vår digitala 
julkalender att skänka en gåva.

Totalt samlades ca 35 000 kronor in 
denna gång. Det är ingen rekord-
summa, men ändå ett gott resultat 
som kommer göra skillnad för 
många familjer här i Botkyrka. Våra 
diakoner ansvarar nu för utdelningen.

Filmen Framtiden bor hos oss visades på bio

Biovisning av Framtiden bos hos oss på Folkets hus 
i Hallunda. Foto: Magnus Aronson.

Stora händelserStora händelser

Botkyrkabarn för fjärde året i rad
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och höjdpunkter
Churchcamp är församlingens nya 
sommarläger för ungdomar. Det 
ger möjlighet för ungdomar, både 
nya och gamla, att åka iväg en 
vecka tillsammans.

Under lägerveckan får ungdomarna, 
förutom att lära känna varandra, 
också möjlighet att lära sig mer om 
kristen tro och kyrkans liv. Utöver 
detta erbjuds gemenskap, sommar-
miljö, lek och bad. 

Det finns två målsättningar 
med Churchcamp:
1. Att erbjuda ungdomar i Norra Bot-
kyrka en aktivitet, ett sammanhang 

och gemenskap på sommarlovet. 
Sommaren kan vara en tid då det är 
jobbigt om man av olika anledningar 
inte har möjlighet att resa bort. Att 
åka på läger kan stärka de ungas 
självkänsla och självständighet. 
Churchcamp bidrar till trygghet och 
kontinuitet i ungdomarnas vardag 
även under sommaren.  

2. Att lägervistelsen ska ge ungdomar 
som ännu inte är konfirmerade en 
möjlighet att få lära känna försam-
lingens ungdomsverksamhet, ledare 
och anställda och förhoppningsvis 
anmäla sig till höstens konfirmand-
grupp. Churchcamp får på så vis en 
rekryterande funktion.

Churchcamp
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Under 2021 genomfördes i FBHO:s regi 
en processutbildning om inkludering som 
kallas ”Finns det rum för mig”.

Tolv medarbetare från alla distrikt i försam-
lingen deltog och kopplade en torsdagsförmid-
dag i månaden upp sig på Zoom för att ta del 
av föreläsningar och diskussioner med ca 150 
andra deltagare från FBHO-församlingar runt om 
i Sverige. Inspirationen till utbildningen kom från 
ett nätverket inom den Anglikanska kyrkan kallat 
”Inclusive Church”, som arbetar för att göra försam-
lingar mer tillgängliga för fler.

Utbildningens syfte var att hjälpa församlingar 
att öka sin kunskap och reflektion kring hur vi 
kan låta evageliet nå fler. Frågor som ställdes var: 
Vilka saknar vi idag i gudstjänst och verksamhet? 
Varför känner sig några inte välkomna eller upplever 
församlingen som otillgänglig eller otrygg? Hur kan 
evangeliet nå ut till fler? 

De ämnen som utbildningstillfällena handlade om 
var: psykisk hälsa, sexualitet, funktionshinder, 
genus, fattigdom och etnicitet. Mellan varje 
utbildningstillfälle arbetade deltagarna med 
hemuppgifter för att reflektera kring frågorna 
i just det sammanhang de befinner sig i. 

Finns det rum för mig?Finns det rum för mig?

Under 2022 kommer Botkyrka 
församling att fortsätta arbeta 
aktivt för inkludering och göra 
våra kyrkor och verksamhe-
ter tillgängliga för fler. Varje 
distrikt kommer fördjupa sig i 
något tema från utbildningen 
och vi kommer genomföra 
gemensamma föreläsningar och 
aktiviteter. 



Söndag den 19 september 2021 
genomfördes kyrkovalet. Valdel-
tagandet i Botkyrka församling 
blev strax över 17 %.

Elias Tony, församlingens valsam-
ordnare, och valnämnden påbörjade 
arbetet med årets kyrkoval redan 
under sommaren 2020, då vi inte 
kunde förutsätta att pandemin skulle 
vara över till valdagen. Och det var 
den inte heller. Därför vidtogs flera 
åtgärder för att kyrkovalet skulle 
kunna genomföras på ett så smittsä-
kert sätt som möjligt.

I så stor utsträckning som möjligt 
valde vi röstnings- och vallokaler 
med gott om utrymme och möjlighet 
till separata in- och utgångar för de 

röstande. Det fanns även handsprit 
och munskydd på plats och de som 
tog emot rösterna satt bakom plexi-
glasskärmar.

Svenska kyrkan på nationell nivå 
samordnade en gemensam kommu-
nikationssatsning, som Botkyrka för-
samling var del av. Därför kunde vi 
vara med och bidra till att kyrkovalet 
annonserades i både TV och radio, 
såväl som på utomhustavlor och di-
gitalt på många stora svenska hemsi-
dor. Denna annonsering komplette-
rade vi lokalt med tidningsannonser 
i Mitt i Botkyrka-Salem, samt info i 
våra egna kommunikationskanaler.

Glädjande valde många att förtids-
rösta i kyrkovalet, vilket hjälpte till 

att minska trängseln på valdagen. 
Totalt röstade 17,35 % av alla röstbe-
rättigade i val till kyrkofullmäktige 
i Botkyrka församling. Detta är en 
liten minskning mot valet 2017, då 
18,17 % röstade, men ändå ett bra 
resultat jämfört med många tidigare 
kyrkoval och utifrån det faktum att 
vi var i en pandemi. 

Mandatfördelning efter valet
S:  12 
BorgA: 4 
FK: 0 
KR: 1 
Posk: 8 
SD: 4 
TBf: 3 
ViSK: 3

Lyckat kyrkoval trots pågående pandemi

”Gud, från ditt hus vår tillflykt du 
oss kallar ut i en värld där stora 
risker väntar. Ett med din värld, 
så vill du vi ska leva. Gud gör oss 
djärva!” Sv. Psalmboken nr. 288

Med de orden ur den svenska 
psalmboken inleds Botkyrka för-
samlings lokalförsörjningsplan som 
antogs av kyrkoråd och kyrkofull-
mäktige under 2021 och är inlämnad 
till stiftskansliet.

Syftet med en lokalförsörjningsplan 
är att församlingens resurser i så 
hög utsträckning som möjligt ska 
användas till den grundläggande 
uppgiften, gudstjänst, undervisning, 
diakoni och mission. För att kunna 
göra det behöver vi ändamålsenliga 
lokaler och en god, kostnads- och 
miljöeffektiv förvaltning av våra 
fastigheter. Allt för att sträva mot 
vår församlings vision: Botkyrka 
församling vill, med hopp och tillit, 
gestalta Guds nåd för hela skapelsen.

Arbetet med församlingens lokal-
försörjningsplan involverade många 
medarbetare och skedde i ett nära 
samarbete med KFS (Kyrkans fastig-
hetssamverkan). Arbetet ledde fram 
till en rad konkreta åtgärdsförslag 
som nu finns inlagda i budget för 

2022. Det innebär bland annat:

Att församlingen under 2022 kom-
mer säga upp hyresavtalet för nuva-
rande expeditionen och omlokali-
sera expedition, administration och 
ledning till Tumba kyrka. 

Att i Tumba kyrka samla försam-
lingens sorgestöd, terapi och diakoni 
(för södra sidan). 

Att anpassa lokalerna i Tumba för de 
nya verksamheterna. 

Att hyra ut delar av församlingens 
lokaler i Norra Botkyrka till Bot-
kyrka folkhögskola. 

Att ”Kungsstugan” på Tullinge gård 
hyrs ut av församlingen till kyrko-
gårdsförvaltningen.

Lokalförsörjningsplanen antogs
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Veckorna 24-27 tog församlingen 
emot sex praktikanter - fyra 
diakonintressenter och två präst-
intressenter.

Praktiken var en antagningspraktik, 
en del av den bedömningsprocess 
som blivande diakoner och präster 
genomgår innan de antas som kandi-
dater. Handledare var Åsa Dysholm 
och Christina Borg.

Praktikanterna hade Tullinge distrikt 
som bas men deltog också i verksam-
het i de andra distrikten. Intentionen 
var att praktikanterna skulle få upp-
leva bredden i församlingens liv och 
få möjlighet att utföra en variation av 
uppgifter: Leda gudstjänst, förkunna, 
genomföra aktiviteter för barn, kon-
firmander mm. Praktikanterna hade 
en aktiv roll i den diakonala famil-

jeveckan i Tumba kyrka, vandrade 
Sankt Botvids pilgrimsled, auskul-
terade på dop och var med på öppen 
kyrka. De planerade och genom-
förde en friluftsgudstjänst och ledde 
konfirmandpass. Prästintressenterna 
deltog i vigselsamtal och vigsel. Varje 
dag hade en av praktikanterna ansvar 
för morgonbön och fick feedback på 
genomförandet. 

Praktikanterna kom också i kontakt 
med församlingens liv genom olika 
möten och samtal. De mötte flera 
av församlingens diakoner och fick 
inblick i det diakonala arbetet, bland 
annat arbetet med kriminalvården. 
De besökte Fonus i Tumba. De hade 
samtal om församlingsinstruktionen 
med kyrkoherden och kyrkorådets 
ordförande. De hade ett pass om 
liturgisk sång och psalmboken med 

en av församlingens musiker. Mycket 
tid ägnades också åt reflektion och 
samtal tillsammans med handle-
darna. Förutom feedback på genom-
förda uppgifter samtalades det kring 
själavård, liturgi, bibeln och kyrka-
samhälle. Praktikanterna samlades 
också profilvis, diakonintressenter 
och prästintressenter för sig, och dis-
kuterade vigningslöften och ämbets-
syn med varsin handledare. 

Diakon- och prästpraktikanter under året

Äntligen fick Botkyrka församling 
fira vår miljödiplomering med  
diplomutdelning, mässa och  
klimatsmart mat.

29 september firade personal, för-
troendevalda och församlingsbor i 

i Tumba kyrka, på plats var också 
Kristina Segerström och Elsa Le-
vinson från stiftet för att överlämna 
diplom och glädjas med församling-
en. Vi blev miljödiplomerade redan 
i december 2020, men på grund av 
pandemin fick firandet vänta tills nu.

Äntligen firades miljödiplomeringen

Under pandemiåret 2021 ägnade 
ledningen mycket tid till att om-
organisera sig.

Syftet med omorganisationen var att 
skapa en effektivare ledningsstruk-
tur och administration, frigöra och 
tydliggöra kyrkoherdens arbete och 
på så vis underlätta för församling-
ens utveckling. 

Omorganisationen gjordes med 
hjälp av Norrköpings pastorats 
kyrkoherde Thomas Wärfman och 
resulterade i en mängd föränd-
ringar. En tjänst kallad biträdande 
kyrkoherde tillsattes och tjänsten 
besattes av komminister Erik Dufva. 
Biträdande kyrkoherdes uppgifter 

är främst att leda de församlingsö-
vergripande verksamheterna. En 
ny mötesstruktur skapades och 
dagordningen för Ledningsgrup-
pen stramades upp. Distriktsledarna 
bytte namn till Verksamhetschefer 
för att förtydliga kopplingen till 
Verksamhetsråd och tydliggöra sin 
roll i organisationen. Kyrkogårds-
förvaltningen separerades från 
församlingens verksamhet och en 
mötesstruktur för detta bildades.

Omorganisationen förankrades av 
kyrkoherden hos församlingens 
medarbetare på deras respektive 
MAS. Kyrkorådet fick kontinuerliga 
uppdateringar.

Genomlysningen av administra-
tionen leddes av Norrköpings 
pastorats kanslichef Camilla Ruben 
och påvisade en mängd förbätt-
ringsmöjligheter inom församlingen 
administration. Förbättringar som 
är under bearbetning även under 
kommande år. 

Omorganisation och genomlysning
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Norra Botkyrka 2021
För verksamhetsåret 2021 i Norra distriktet lyfts 
särskilt tre utvecklingsområden.

Förändrade tider och former för våra  
gudstjänster
Under år 2021 infördes, i enlighet med församlingsin-
struktionens riktning och prioriterade områden, nya 
tider och former för gudstjänstfirande på söndagarna 
i Norra distriktet. Från och med september firas guds-
tjänst kl. 11.00 i Ljusets kyrka och kl. 15.00 i Botkyrka 
kyrka varje söndag. I Ljusets kyrka firas mässa och det är 
söndagsskola som tidigare. Mässan kl. 15.00 i Botkyrka 
kyrka har fått namnet Botkyrkamässan och är en kort, 
enkel och meditativ mässa.

Med detta nya upplägg följs ett och samma gudstjänst-
team åt under hela söndagen. För distriktets körer har 
denna ordning fått den positiva konsekvensen att Bot-
kyrka Motettkör respektive Botkyrka gospelkör numera 
inte knyts till en specifik kyrka utan båda körerna med-
verkar regelbundet vid gudstjänster i båda kyrkorna.

Under sommarperioden juni till augusti firas frilufts-
gudstjänst kl. 11 vid Botkyrka kyrka varje söndag och 
veckomässa på onsdagskvällar i Ljusets kyrka. Frilufts-
gudstjänsten var från början en anpassning med anled-

ning av pandemin men, som distriktet valt att fortsätta 
med då denna blev mycket uppskattad och välbesökt.

Utveckling av och inriktning för vår  
konfirmandverksamhet
I arbetet med distriktets konfirmander gjordes ett stra-
tegiskt förändringsarbete under 2021. Med syfte att öka 
antalet konfirmander erbjuds ungdomar, både konfir-
merade och icke-konfirmerade, att åka med på ”Church-
camp” som är en läger-vecka under sommaren. Tanken 
är att nya och gamla ungdomar ska mötas och lära känna 
varandra och att detta ska fungera som en rekryterings-
bas för de unga som ännu inte konfirmerat sig. Den rena 
konfirmandundervisningen startar sedan på hösten.

Podden ”Botkyrkas unga”
Under 2021 har konfirmandundervisningen utvecklats 
med en tydlig media-profil. Tanken är att lyfta fram ung-
domars förmåga att använda teknik men också sina ta-
langer i form av sång, musik och podcast. Barn och unga 
lever i en allt mer digitaliserad värld. Ett av målen med 
arbetet är att främja trygghet bl.a. genom att få komma 
till tals och att få utrycka sig. Podden ”Botkyrkas unga” 
har under hösten 2021 producerat tre avsnitt som finns 
bland annat att lyssna till på Spotify och via vår hemsida.

Gudstjänstliv och verksamheter i



Norra Botkyrka 2021 2020 2019 2018 2017

Dopgudstjänster 44 24 35 34 45
Antal dop 45 36 37 35 48
Konfirmationsgudstjänster 0 1 1 1 2
Vigselgudstjänster 14 14 17 13 11
Begravningsgudstjänster 50 59 61 68 74

Botkyrka kyrka Ljusets kyrka
Dop 44 (35) Dop 1 (1)
Konfirmation 0 (1) Konfirmation 0 (0)
Vigsel 14 (15) Vigsel 0 (0)
Begravning 50 (58) Begravning 0 (1)

Botkyrka kyrka Ljusets kyrka
Huvudgudstjänst 38 (35) 30 (34)
Veckomässa 6 (-) 16 (23)
Musikgudstjänst 41 (29) 60 (65)

Statistik för Norra Botkyrka
ANTAL MEDLEMMAR
4 186 (den 4 januari 2021)

GUDSTJÄNSTBESÖKARE
Genomsnitt per gudstjänst (siffror inom parentes gäller år 2020)

Verksamhetsrådet i Norra Botkyrka 2021
Verksamhetsrådet i församlingens norra distrikt har 
sammanträtt regelbundet under hela verksamhets-
året 2021, antingen digitalt eller fysiskt. Uppslut-
ningen har varit god. Med anledning av pandemin 
kunde den årliga utbildningsdagen för verksamhets-
rådet inte genomföras. 

Ärenden som varit på agendan under året
Lokalförsörjningsplanen som för norra distriktet ledde 
fram till att Botkyrka folkhögskola hyr delar av lokalerna 
i Ljusets kyrka av Kyrkvärden AB.

Rapporter om hur arbetet framskridit med renovering av 
Botkyrka kyrkas tak.

Löpande rapporter om anpassning av församlingens 
gudstjänster och verksamheter med anledning av pande-
min och dess restriktioner.

Genomgång av församlingsinstruktionen och hur 
distriktet arbetar med dess tillämpning i gudstjänst och 
verksamhet. Genomgång av budget för 2022.

Verksamhetsrådet beslutade om inköp av ny matta till al-
taret i Ljusets kyrka. Utöver detta har verksamhetsrådet 
varit delaktiga i processen kring renovering och inköp av 
nya möbler till församlingssalen.

Öppet forum med nomineringsval till verksamhetsråd 
för 2022 genomfördes i november. Under våren 2021  
beslutade VR att inte genomföra Öppet forum med an-
ledning av smittspridningen.

Det har varit många goda och viktiga samtal i verksam-
hetsrådet under året.

11Verksamhetsuppföljning Botkyrka församling 2021
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Tullinge distrikt 2021
2021 blev ännu ett år då vi fick träna i att ställa om 
och vara kreativa i vårt sätt att fira gudstjänst och 
bedriva verksamheter. Mycket av det vi lärt under 
coronas första år – 2020 – var nu till hjälp.

Med start efter sommaren ändrades gudstjänsttiden i 
Tullinge kyrka till söndagar 10.00. Efter gudstjänsten har 
det varit öppen kyrka fram till kl. 13. Tiden för öppen 
kyrka har fyllts av fika, samtal, föredrag och möjlighet 
till ljuständning och bön i kyrkorummet. Förutom att 
församlingen som helhet nu erbjuder stor variation i 
gudstjänsttider är förhoppningen att kl. 10 ska vara en 
bra gudstjänsttid, inte minst för Tullinges många barn-
familjer. 

Under hela året har vår öppna förskola anpassat sin 
verksamhet och träffats utomhus på Tullinge gård. Den 
har varit mycket välbesökt och uppskattad.

Även sommarens konfirmandgrupp fick tänka nytt och 
ställa om. Istället för läger på Gotland, som var plane-

rat, gjorde corona att vi ville vara närmre Stockholm 
med möjlighet för den som blev sjuk att komma hem. 
Årets läger med ca 30 konfirmander ägde därför rum på 
Liljeholmens folkhögskola utanför Rimforsa och själva 
konfirmationsgudstjänsten skedde i Tullinges utom-
huskyrka. Utomhuskyrkan användes även för dop och 
gudstjänster under sommaren. 

2021 blev också ett år då vi fortsatte att arbeta digitalt. 
Sommarens konserter ägde rum med begränsat antal 
deltagare, men streamades på nätet och kunde avnjutas 
av många. Så även luciatåg och Damkörens julkonsert. 
Bibelstudiegruppen fortsatte också att träffas digitalt 
och flera deltagare berättade om en ny typ av fördjupade 
samtal som kunde uppstå i det digitala rummet. 

Samtidigt som mycket ställdes om fortsatte medarbetare 
att finnas tillgängliga för samtal, själavård och terapi. Så 
blev 2021 ännu ett år då vi verkligen levde upp till devi-
sen – Vi ställer inte in, vi ställer om!

Gudstjänstliv och verksamheter i

Öppen förskola utomhus på Tullinge gård i oktober 2021.



Tullinge distrikt 2021 2020 2019 2018 2017

Dopgudstjänster 55 47 69 70 83
Antal dop 55 51 76 71 83
Konfirmationsgudstjänster 4 4 3 3 2
Vigselgudstjänster 7 13 14 22 25
Begravningsgudstjänster 76 86 81 77 95

Lida idrottskyrka Tullinge kyrka
Dop 1 (3) Dop 54 (48)
Konfirmation - (-) Konfirmation 4 (4)
Vigsel 0 (2) Vigsel 7 (12)
Begravning 1 (1) Begravning 75 (85)

Tullinge kyrka Lida idrottskyrka
Huvudgudstjänst 33 (30) - (-)
Veckomässa 17 (26) - (-)
Musikgudstjänst 44 (47) - (-)

Statistik för Tullinge distrikt
ANTAL MEDLEMMAR
9 974  (den 4 januari 2021)

GUDSTJÄNSTBESÖKARE
Genomsnitt per gudstjänst (siffror inom parentes gäller år 2020)

Verksamhetsrådet i Tullinge 2021
Verksamhetsrådet i Tullinge har under pandemiåret 
2021 haft regelbundna möten för att på bästa sätt 
följa verksamheten och medarbetarnas mående.

Tullinge distrikt har haft ett utmanande år, då verksam-
heten letts av olika verksamhetschefer. Verksamhetsrådet 
har därför nogsamt följt utvecklingen och bidragit med 
stabilitet och hejarop. Verksamhetrådets ordförande 
Ann-Cathrin Ax var delaktig i rekrytering av den kom-
mande verksamhetschefen. 

Verksamhetsrådet var särskilt aktivt då några träd 
behövde fällas på Tullinge gård. De stöttade verksam-
hetschefen på bästa sätt och följde nogsamt utvecklingen 
i sociala medier. 

Under hösten initierade verksamhetsrådet en aktivitet, 
vilken var att dela ut ljus vid pendeltågsstationen under 
allhelgonahelgen. Ljusen var eftertraktade och hade en 
strykande åtgång!

Ett öppet forum har hållits under hösten. Då var det både 
nomineringsval till nästa års verksamhetsråd och vi fick 
besök av Tullinges nya verksamhetschef Carl Henric 
Svanell.
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Tumba kyrka 2021
Inte heller 2021 skulle bli ett vanligt år. Vi fick börja 
året med att hålla öppen kyrka söndag och torsdag.

Under stilla veckan och påsk ordnade vi passionsandak-
ter och enkla gudstjänster. Vi dubblade alla tillfällen och 
på skärtorsdagen var det tre tillfällen så att alla som ville 
skulle få vara med på gudstjänst. Vid dessa tillfällen var 
det livemusik, vilket kändes positivt och bra och som 
uppskattades av de som kom.

I Tumba kyrka har gudstjänsttiden ändrats till 17.00. 
Några negativa röster har hörts, men också många 
positiva. Det är än så länge för tidigt att utvärdera denna 
nya tid, men en positiv sak är att nu sker allt kl 17.00 på 
söndagar oavsett om det är mässa, musikgudstjänst eller 
konsert. När vi fick börja fira mässa på söndagar an-
vände vi särkalkar.

Under sommaren firade vi friluftsgudstjänster utomhus 
och de tre sista söndagarna i augusti bjöd vi på Jazz i 
sensommarkväll. Här kom de nya markiserna väl till 
pass. De var skydd för sol likaväl som stilla regn. En 
familjevecka genomfördes utomhus vid kyrkan i juni.

När körerna fick komma igång övade de i kyrkorummet 
för att kunna hålla avstånd. Många barn i barnkörerna 

kom inte tillbaka. Glädjande då är att det i stället kom 
flera nya barn. På familjemässorna är det många och nya 
människor som kommer.

På FN-dagen den 24 oktober provade vi ett nytt grepp 
- föredrag om FN:s Globala mål, mat, konsert med kam-
markören och barnkörerna och aktiviteter för barnen. 
Det var ett roligt och nytt sätt att öppna upp kyrkan.

Nytt för höstterminen blev att tisdagarna börjar med 
lunchpromenad. Därefter lunchmusik, ofta med lokala 
förmågor från skolorna i Tumba, och därefter avslutning 
med lunch. Flera har uppskattat att detta genomförs 
varje vecka och många har förundrats och uppskattat de 
unga förmågor som sjungit och spelat för oss.

Sorgestödsarbetet har flyttat in i Tumba kyrka. Vi har 
från höststarten en öppen diakonimottagning i Tumba 
kyrka. En vuxengrupp med konfirmander har också träf-
fats i kyrkan. Konfirmation planeras till början av 2022.

Nytt i Tumba kyrka förutom markiserna på innergården 
är nya gardiner i kyrksalen och ett nytt kors på altaret.

Många möten har skett digitalt. Detta gäller även många 
av årets personalmöten.

Gudstjänstliv och verksamheter i

FN.dagen firades i Tumba kyrka.



Tumba kyrka 2021 2020 2019 2018 2017

Dopgudstjänster 8 3 12 9 7
Antal dop 12 4 13 8 8
Konfirmationsgudstjänster 0 1 0 1 1
Vigselgudstjänster 3 1 1 2 4
Begravningsgudstjänster 16 12 20 14 22

Antal förrättningar
Dop 12 (4)
Konfirmation 0 (1)
Vigsel 3 (1)
Begravning 16 (12)

Besökssnitt i Tumba kyrka
Huvudgudstjänst 24 (31)
Veckomässa 15 (17)
Musikgudstjänst 35 (24)

Statistik för Tumba kyrka
ANTAL MEDLEMMAR
4 551 (den 4 januari 2021)

GUDSTJÄNSTBESÖKARE
Genomsnitt per gudstjänst (siffror inom parentes gäller år 2020)

Verksamhetsrådet i Tumba kyrka 2021
Verksamhetsrådet i Tumba kyrka har under pan-
demiåret 2021 haft regelbundna möten.

Tumba distrikt har haft ett utmanande år på olika sätt, 
då flera stora förändringar skall ske i Tumba kyrka. 
Bland annat väntar en stor ombyggnad av våra lokaler, 
då ledningsfunktionen, den administrativa personalen 
och informatörerna skall flytta från ”gula huset”, försam-
lingsexpeditionen på Grödingevägen 4 hit till Tumba 
kyrka.

Mycket information har getts kring den kommande 
ombyggnaden, från verksamhetschefen. Detta har också 
lett till en mängd förändringar när det gäller verksamhet, 
vilket har varit smärtsamt.

Efter genomgång av röcklin och alba beslutades att köpa 
in nya, så dessa passar präster som tjänstgör nu. Kost-
naden togs från verksamhetsrådet. Verksamhetsrådet 
bekostade även det nya korset på altaret.
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Ängskyrkan 2021
Vi började året i Ängskyrkan med att få fira en enkel 
gudstjänst på söndagar. Tisdag kväll var det öppen 
kyrka. Efter en tid fick två från ansvarsgrupperna 
komma på söndagar för att sköta sina uppdrag igen.

Från den 4 april började vi fira enkel mässa. Till att börja 
med använde vi särkalkar, senare gick vi över till att bara 
doppa - ingen fick dricka ur kalken. När samhället och 
vi senare fick öppna upp var det ingen stor sak att fira 
mässa igen. Det har dock funnits en försiktighet från 
församlingsborna att återvända till kyrkan generellt och 
likaså till gudstjänsterna.

Vi kunde inte åka på det planerade lägret med vinter-
konfirmanderna vecka 9 utan fick vara i Ängskyrkan och 
göra det så bra som gällande instruktioner gav oss. Det 
blev en pilgrimsvandring till Lida, bland annat. Konfir-
mationsmässan med gällande restriktioner gjorde att 
varje konfirmand fick ha två personer med sig. Sommar-
gruppen kunde inte heller åka till Gotska sandön på lä-
ger som det var planerat men i stället blev lägret i Bunge 
på Gotland. Ett konfirmand- och ungdomsläger med 
totalt 34 deltagare. Konfirmationsmässan under somma-
ren medgav att varje konfirmand fick ha med 10 anhöriga.

Vi kan glädjande konstatera att ungdomsgruppen växer 
i Ängskyrkan och att vi nu har knoppat av de åtta äldsta 
ungdomarna, som har bildat en ny grupp.

Vi har fått tänka om hur vi använder våra lokaler under 
detta år så det är mera plats och smittsäkert. Körerna 
har, när de fått träffas, haft sina körövningar i kyrko-
rummet och ungdomarna har setts i Bersån. Barnen har 
varit på nedervåningen men använt fler rum än vanligt.

På Domssöndagen kunde vi enligt planering få fira eku-
menisk gudstjänst i Centrumkyrkan.

Glädjande fick vi ha vår basar lördag innan andra ad-
vent: Vi använde då vaccinationspass och hade möblerat 
kyrkan på ett annorlunda sätt än vid tidigare basarer för 
att undvika trängsel. Det kom också färre än det brukar, 
men intäkterna blev trots detta över förväntan.

Under året har vi bidragit med församlingens helgmåls-
böner. Många möten, även interna, har skett digitalt.

Under våren gjordes en totalrenovering av Ängskyrkans 
kök. Allt togs bort för att sedan byggas upp igen.

Gudstjänstliv och verksamheter i

Ängskyrkans kök under och efter renoveringen.



Verksamhetsrådet i Ängskyrkan 2021
Ängskyrkans verksamhetsråd har under året haft 
åtta protokollförda sammanträden.

Verksamhetsrådet har under år 2021 bestått av Len-
nart Blixth (ordf), Lennart Pålsson (v.ordf), Berit Hof-
gren  (sekr), Livia Justiono Hammar (v.sekr), Jan-Erik 
lindström, Chicka Mgbemena, Anna-Carin Facks samt 
Anna-Lena Eriksson (verksamhetschef).

Den pågående pandemin har under året varit ett stän-
digt inslag i rådets arbeten i tankarna om hur guds-
tjänster och verksamheter skall bedrivas för att följa 
Folkhälsomyndighetens förändringar i direktiven för att 
begränsa smittspridningen.

Detta har ibland inneburit stora begränsningar och 
församlingen har skjutit på aktiviteter av typ försam-
lingshelg och VR-personaldygn.

Ett positiv inslag var att församlingen lyckades genom-
föra julbasaren tack vare vaccinationspassen med ett 
under rådande omständigheter mycket gott resultat.

Sommarkonfirmanderna hade förlagt sitt läger i Bunge 
där 30 deltagare deltog inklusive ledare och ledarskole-
deltagare.

Ängskyrkan 2021 2020 2019 2018 2017

Dopgudstjänster 9 9 11 9 11
Antal dop 10 9 16 17 11
Konfirmationsgudstjänster 2 2 2 2 1
Vigselgudstjänster 2 1 4 1 3
Begravningsgudstjänster 5 8 5 4 11

Antal förrättningar
Dop 10 (9)
Konfirmation 2 (2)
Vigsel 2 (1)
Begravning 5 (8)

Besökssnitt i Ängskyrkan
Huvudgudstjänst 23 (36)
Veckomässa 11 (17)
Musikgudstjänst 40 (8)

Statistik för Ängskyrkan
ANTAL MEDLEMMAR
3 596 (den 4 januari 2021)

GUDSTJÄNSTBESÖKARE
Genomsnitt per gudstjänst (siffror inom parentes gäller år 2020)

Verksamhetsrådet har aktivt följt ombyggnaden av Ängs-
kyrkans kök som Stiftelsen Ängskyrkan bedrivit. Köket 
är nu färdigställt och har tagits i bruk.

Den villkorade gåva som församlingen fick i samband 
med att EFS missionsförening lades ner 2016 har i och 
med kökets upprustning till fullo förbrukats i enlighet 
med avtalet.
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Kommunikation under året
Den digitala kommunikationen har fortsatt under 
året, med helgmålsböner på lördagar. Vi har även 
haft läsning av Apostlagärningarna under våren. 

Under sommaren publicerade vi Sommarpsalmen, en  
video i veckan där församlingens musiker framförde 
olika sommarpsalmer. Inför jul producerade vi en digital 
julkalender med en videolucka om dagen från 1 till 25 
december. Julkalendern innehöll pyssel, sång och musik, 
teologiska reflektioner med mera. Den var uppskattad.

Budskapskommunikation
Sedan september arbetar vi med budskapskommunika-
tion. Detta görs i form av halvsidesannonser i lokal-
tidningen Mitt i Botkyrka-Salem, på vår hemsida, i 
sociala medier och på församlingens digitala skärmar. 
Budskapen består av en stor rubrik som ska väcka 
uppmärksamhet. Den kompletteras med en mindre text 
och församlingens logga. Denna kommunikation är inte 
tänkt att handla om våra verksamheter, utan ska visa vad 
Svenska kyrkan i Botkyrka står för, tror och vill.

Målet är att dessa budskap och teman i framtiden även 
ska prägla våra verksamheter, gudstjänster och lokaler, 
för att bidra till en helhet kring budskaps- och tema-
kommunikationen. Vi fortsätter detta arbete under 2022.

Utvecklingsarbete
Under 2021 har det lagts mycket tid på att utveckla kom-
munikationsarbetet i församlingen. Detta arbete utförs 
tillsammans med Streamstone, som ägs av Verbum och 
som i sin tur ägs av Svenska kyrkan. Under året har 
Streamstone genomfört intervjuer med ett antal medar-
betare för att kartlägga aktuella arbetsmetoder kring vår 
interna och externa kommunikation.

Våra mål med detta arbete är att församlingens medlem-
skommunikation ska vara tydlig och engagera försam-
lingsborna. Vi vill även arbeta smartare och ta fram nya 
arbetsmetoder kring kommunikationsarbetet i försam-
lingen.

Under slutet av 2021 tog vi därför fram nya rutiner kring 
församlingens kommunikation och sammanställde även 
en tabell över vilka kanaler som ska användas i olika 
sammanhang. Det beslutades även att 2022 ska vara 
ett test-år för vår kommunikation, där vi får pröva och 
utvärdera nya arbetssätt och rutiner.

Digitala skärmar
Församlingen har sex digitala informationsskärmar. En 
står utanför Ljusets kyrka och en är placerad utanför 
Tullinge kyrka. Ängskyrkan har en inomhusskärm och 
Tumba kyrkan har två inomhusskärmar. Under året 
flyttades en utomhusskärm som tidigare stått vid för-
samlingsexpeditionen till Tumba kyrka. Den är placerad 
intill gångvägen vid busshållplatsen strax intill kyrkan.

Arbetet pågår med att se över upplägget för de digitala 
skärmar, så att vi kan visa så mycket relevant informa-
tion som möjligt på ett tydligt och effektivt sätt.

Kyrkovalskommunikation
Botkyrka församling var en del av Svenska kyrkans 
nationella kommunikationssatsning inför kyrkovalet. 
Därmed bidrog vi till reklam i TV, radio och på olika 
webbplatser. Detta kompletterade vi med annonsering i 
lokaltidningen och information i våra egna kanaler. Vår 
församlingstidning som delades ut i slutet av augusti 
hade stort fokus på just kyrkovalet.
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Arbetsmiljöarbete
Under 2021 har arbetsmiljökommittén i Botkyrka 
församling arbetat med att tydliggöra sin uppgift 
och arbetsmiljöombudens roll i Botkyrka församling.

En del i detta arbete har bland annat varit att arbets-
miljöombuden kontinuerligt återrapporterar innehållet 
i arbetsmiljökommitténs mötesprotokoll, på respektive 
arbetslagsträff i församlingen. Likaså följer lednings-
gruppens representant kontinuerligt upp arbets- 
miljökommitténs protokoll på ledningsgruppens möten.  

Vidare har arbetsmiljökommittén under året, i samver-
kan med ledningsgruppen, fortsatt att kontinuerligt följa 
upp hur medarbetarnas arbetsmiljö har påverkats av de 
restriktioner som uppkommit i samband med Covid-19. 
Arbetsmiljöombud och chefer har löpande gjort risk- 
och konsekvensanalyser, samt samverkat för att ständigt 
anpassa församlingens verksamhet till nya restriktioner 
från Folkhälsomyndigheten. 

Under våren 2021 genomförde Arbetsmiljöverket en 
inspektion i Botkyrka församling. Fokusområdet för 
inspektionen var social och organisatorisk arbetsmiljö. 

HR-specialist och huvudarbetsmiljöombud medverkade 
i processen och rapporterade kontinuerligt till arbets-
miljökommittén. Efter avslutad inspektion framkom 
att Arbetsmiljöverket i huvudsak var mycket nöjda med 
församlingens systematiska arbetsmiljöarbete och det 
faktum att församlingen hade en fungerande arbets-
miljökommitté med representativitet från både olika 
yrkesgrupper och arbetslag. 

I slutet av året genomfördes en gemensam utbildnings-
dag för Botkyrka församlings arbetsmiljökommitté och 
ledningsgrupp. Temat för utbildningsdagen, som leddes 
av en extern arbetsmiljökonsult, var systematiskt arbets-
miljöarbete och samverkan. Samtliga deltagare var nöjda 
med utbildningen och en uppföljande utbildningsdag är 
planerad till våren 2023.

Arbetsmiljökommittén hade under 2021 fem protokoll-
förda möten, varav de flesta genomfördes via Zoom på 
grund av rådande restriktioner. Utöver planerade och 
protokollförda möten genomfördes i december 2021 
även en summering och utvärdering av arbetsmiljökom-
mitténs arbete under det gångna året.

19Verksamhetsuppföljning Botkyrka församling 2021



Fastighetsförvaltning 2021
Församlingens avtal med Kyrkans Fastighetssamverkan i 
Stockholm AB (KFS) löper på, och har under året gått in 
i nästa 3-års period, fram till 2024. KFS tillhandahåller 
fastighetsförvaltningstjänster till församlingen och dess 
begravningsverksamhet dels genom fastighetsförvaltare, 
teknisk förvaltare och fastighetsskötare.

Botkyrka kyrka
Den stora takomläggningen som även innebar renove-
ring av spiran och komplettering av åskskyddet blev klar 
under sommaren. En tredje strykning av tjära kommer 
att utföras under 2022.

Projektet har finansierats med stöd av kyrkoantikvarisk 
ersättning (KAE) vilket är statligt stöd som beviljas av 
stiften för bevarande av kyrkliga kulturarv.

Efter takbytet fortsätter projektet att framtidssäkra 
Botkyrka kyrka under 2022 med renovering av fasad och 
fönster. Även dessa projekt möjliggörs genom att för-
samlingen får hjälp med sin finansiering med stöd från 
den kyrkoantikvariska ersättningen. Under hösten 2021 
har planering och detaljprojektering pågått för att kunna 
utföra dessa åtgärder under 2022.

Ljusets kyrka
Samtliga fönster har bytts ut mot nya inåtgående föns-
ter försedda med 3-glas isolerkassett med bra U-värde, 
invändigt i trä och utvändigt i aluminium. Nya fönster-
bleck och nya pilastrar av plåt monterades mellan fönst-
ren. Fasaden av plåt har gjorts ren, sockeln av betong 
har fogats om och målats. De två burspråken på västra 
gaveln har bytts ut till nya med bättre isolering.

I fönster mot söder och väster monteras solskyddsglas. 
De nya fönstren kommer bidra till bättre komfort och 

inomhusklimat för personalen och besökare samt till 
mindre energiförbrukning. Glaspartierna i Ljusets kyrka 
är ej utbytta då de är från nybyggnationen för 15 år sen.

Församlingssalen renoverades under året som gick och 
inreddes sedan med nya möbler.

Taket på kyrkan som tidigare läckt har lagts om och 
glaspartier i taket har reparerats. Plattformshissen i 
kyrkan har uppgraderats efter påpekande av besikt-
ningsman.

Tullinge kyrka
Tullinge kyrka har tidigare värmts upp med direktver-
kande el, vilket har medfört höga elkostnader. Under 
2021 har två värmepumpar installerats, med reglerings-
funktion. Genom en ny mobil internetuppkoppling har 
både övervakning i syfte att minska energiåtgången samt 
WiFi-uppkoppling för verksamheten uppnåtts. Efter 
driftsättning har energiförbrukningen minskat med ca 
30% (2021 jämfört med 2017).

Personalen har länge önskat en bättre belysning i kyr-
kan, särskilt i mittgången och i koret. Under 2021 har 
belysningen bytts ut mot starkare, hållbarare samt ener-
gisnålare ljuskällor och belysningen i koret har komplet-
terats med nya strålkastare.

Tullinge gård
Två stora träd, en bok och en alm, mellan Claesson- och 
Adler Salvius-paviljongen togs ner. Almen var sjuk och 
boken var angripen av svamp, vilket gjorde det farligt för 
personalen och allmänheten att vistas på gården.

Begravningsverksamheten tog över Kungsstugan. Huset 
är i stort behov av renovering och en projektering för 
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detta har gjorts under 2021. Renovering av Kungsstugan 
sker under våren 2022. Bl.a. tillskapas då ett kök samt 
RWC på bottenvåningen.

Lida idrottskyrka
Vissa mindre men viktiga underhållsåtgärder har ge-
nomförts, bland annat reparation av fönsterkarmar och 
målningsarbeten.

Tumba kyrka
Under året har beslut fattats om att flytta flera verksam-
heter till Tumba kyrka. För att ge plats för alla verk-
samheter behöver en del anpassningar i lokalerna göras. 
Arbetet med att planera flytten har påbörjats under 2021, 
och därför har de planerade underhållsåtgärderna skju-
tits fram till 2022.

Den trasiga utebelysningen har setts över och nya terrass-
markiser har installerats på gården, vilket förbättrar 
utemiljön och ger bättre möjlighet till samlingar och 
gudstjänster ute på gården under varma dagar.

En ny digital skärm har monterats utomhus vid busshåll-
platsen bakom kyrkan. Där informeras förbipasserande 
om kommande aktiviteter i kyrkan och i församlingen.

Ängskyrkan
Under 2021 har köket i Ängskyrkan totalrenoverats i 
samarbete med en storkökskonsult, där nya matlagnings-
möjligheter har tillskapats med spishäll och kombiugn. 

Underhåll av tak och målning av plåtdetaljer har utförts. 
Hissen har uppgraderats för att ge säker drift.  Energiför-
brukningen i fastigheten har minskat med ca 30 % efter 
åtgärderna som genomfördes 2019 avseende reglering av 
ventilationen och värme.

Kyrkogårdsförvaltning
Planering för en utvidgning av Botkyrka kyrkogård har 
pågått i många år då antalet kistplatser beräknas ta slut 
inom några år. Därför behöver begravningsplatsen ut-

vidgas och nya kvarter anläggas för att tillgodose behovet 
i framtiden. Tillgång till mark behöver säkerställas för 
framtida behov av begravningsmark. Utvidgningen är 
tänkt västerut, på en del av åkermarken som ägs av präst-
lönetillgångarna (Stockholms Stift). Utvidgningen kräver 
att kommunen antar en ny detaljplan för området.

Detaljplansförslaget har efter granskning 2021 bearbetats 
och förfinats. Församlingen inväntar att kommunen skall 
anta och fastställa planen.

Även på Lilla Dalens begravningsplats beräknas antalet 
disponibla kistplatser ta slut inom några år. Begravnings-
platsen behöver därmed utvidgas öster om de befintliga 
gravkvarteren på församlingens mark. Förstudier pågår 
för att utreda markförutsättningar och lämplighet. 

Ett nytt gravkvarter med ca 100 platser kommer att stå 
klart våren 2022, vilket väntas kunna tillgodose behovet 
av kistplatser under tiden.

Det pågår även förstudier för att omlokalisera den 
begravningsadministrativa personalen i församlingen 
till Lilla Dalens begravningsplats i samband med flytten 
från församlingens nuvarande församlingsexpedition. En 
nybyggnation omfattande administrativa, personal och 
samlingslokal beräknas att stå färdigt på området under 
första delen av 2024.

Miljöarbete
Sedan 2020 är församlingen miljödiplomerad. Detta 
omfattar alla delar i församlingens verksamheter, där 
givetvis fastigheterna utgör en stor del av församlingens 
miljöpåverkan. En analys av fastigheter med hänseende 
till energiförbrukning samt upprättande av långsiktiga 
underhållsplaner har tagits fram. 

Miljöarbetet är långsiktigt och församlingens fastighets-
förvaltning kommer fortsätta att bevaka fastigheternas 
miljöpåverkan och tillse att alla anläggningar fungerar 
optimalt utifrån sina förutsättningar.
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Organisation 
Den nya organisationen har fungerat mycket väl un-
der året. Sommaren, som tidvis varit en osäker period 
arbetsmässigt, förlöpte helt utan några avvikelser. 
Tydligheten i rollerna som förman och gruppledare har 
medfört trygghet i arbetsgrupperna, även då någon av 
dem varit på ledighet.

Fastigheter
Utvidgning Botkyrka kyrkogård
Arbetet med den nya detaljplanen går fortfarande 
långsamt. I februari lade kommunen ut planförslaget till 
samråd. Flera olika synpunkter lämnades in, som under 
året har beaktats och lagts in i den slutliga planen.

Hagen – Lilla Dalen
Utvidgningen Hagen på Lilla Dalen har försenats på 
grund av de komplicerade vattenförhållandena samt 
bristen på tillförlitlig dokumentation av den befintliga 
VA anläggningen. I slutet av året var den marktekniska 
undersökningen dock klar.

Den stora bristen på kistgravplatser gjorde det nöd-
vändigt att skapa ett nytt kvarter (D2) på Lilla Dalen 
i väntan på att Hagen ska bli klar. Det nya kvarterets 
markarbeten blev klara till jul och kommer att tas i 
drift till sommaren 2022. Kvarteret innehåller cirka 100 
kistplatser.

Kyrkogårdshuset – Lilla Dalen
Programmet för det nya huset har justerats och en grov 
kalkyl för byggnationen har godkänts av kyrkofullmäk-
tige. 

Kungstugan - Tullinge
Då församlingens hyresgäst flyttade ut från Kungstugan 
erbjöds kyrkogårdsförvaltningen att pröva om huset 
kunde fylla funktionen som ekonomibyggnad som 
ersättning för den befintliga byggnaden som är för liten 
och inte uppfyller arbetsmiljöverkets krav på omkläd-
ning och pausrum. Trots att lokalerna inte var anpas-
sade för verksamheten fungerade säsongen väl. Beslut 
togs därför om att Kyrkogårdsförvaltningen kommer 
att nyttja Kungstugan hädanefter. Renovering och viss 
ombyggnation av huset inleddes i december.

Kyrkogårdsförvaltningen
Verksamhetsuppföljning för
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Miljöarbete
Den nya miljösamordnaren började sin tjänst i novem-
ber och har skaffat sig kontakter i stiftets nätverk och 
träffat församlingens miljösamordnare. Förberedelser 
för förbättrad komposthantering och ängskötsel pågår.

Coronapandemin
Pandemin fortsatte även under 2021, om än med mindre 
konsekvenser än tidigare år. Antalet gravsättningar har 
inte varit över normalt. Flera ur personalen har blivit 
sjuka, de flesta efter att ha blivit vaccinerade. En med-
arbetare blev mycket sjuk och vårdades på sjukhus en 
längre tid. 

Rutinerna har anpassats efter folkhälsomyndighetens 
och regeringens rekommendationer under hela året.

Kyrkogårdsutskottet 2021
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 tre gånger under 
året.

Antal begravningar 2021 
plats ordning antal 
Annan kyrklig lokal Sv kyrkan 16 
Botkyrka kyrka Sv kyrkan 50 
Botkyrka kyrkogård Sv kyrkan 1 
Lida Idrottskyrka Sv kyrkan 1 
Lilla Dalens Kapell Sv kyrkan 27 
Tullinge kyrka Sv kyrkan 75 
Tumba kyrka Sv kyrkan 16 
Ängskyrkan Sv kyrkan 5

Lilla Dalens Kapell Annan kristen 17
 
Lilla Dalens Kapell Annan religiös 4 

Lilla Dalens Kapell Borgerlig 44

Annan kyrklig lokal Saknas 1 
Lilla Dalens Kapell Saknas 7 
Tullinge kyrka Saknas 3 
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Förtroendevalda - Kyrkoråd
Kyrkoråd 2018-2021

Lars Hofgren (Posk) ordf. 
Inga-Britt Rova (S) vice ordf.

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)

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)

Kyrkoråd 2022-2025

Lars Hofgren (Posk) ordf. 
Eva Wedberg (s) vice ordf.

Ledamöter 
Paulina Mark (posk) 
Jean-Pierre Zune (s) 
Carola Noren (s) 
Östen Granberg (sd) 
Solveig Nilsson (ba) 
Samira Österberg (visk) 
Per Börjel (tbf)

Ersättare 
Johan Ax (posk) 
Kristoffer Hylander (posk) 
Lars-Göran Liljedahl (s)  
Sigvard Läth (s) 
Taina Virta (s) 
Lars Holmberg (sd) 
Michael Erikson (ba) 
Monika Vikdahl (visk) 
Margareta Zethraeus (tbf)
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Förtroendevalda - Kyrkofullmäktige
Kyrkofullmäktige 2018-2021

Jean-Pierre Zune (S) ordf. 
Elisabet Philip (Posk) vice ordf.

Ledamöter 
Elias Tony (S) 
Inga-Britt Rova (S) 
Lars-Göran Liljedahl (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) 
Joel Hofgren (Posk) 
Lena Nyberg (Posk) 
Östen Granberg (SD) 
Lars Holmberg (SD) 
Thomas Gjutarenäfve (SD) 
Anders Thorén (Tup) 
Camilla Jägemalm (Tup)

Ersättare 
Nina Lehtola (S) 
Anders Lindqvist (S) 
Petros Isobar (S) 
Maria Kindefält Trygg (S) 
Bo Johansson (S) 
Maria Roos (S) 
Barbro Hillblom (S) 
Karin Ekeståhl (Ba) 
Michael Erikson (Ba) 
Maher Mankaryous (Fri) 
Sohrab Khan (Kr) 
Gun Mörling (Kr) 
Embla Trygg (Posk) 
Dzintra Bergström (Posk) 
Jan Svensson (Posk) 
Ann-Cathrin Ax (Posk) 
Carl Widercrantz (Tup) 
Rita Ilomäki (Tup)

Kyrkofullmäktige 2022-2025

Jean-Pierre Zune (S) ordf. 
Paulina Mark (Posk) vice ordf.

Ledamöter 
Eva Wedberg (S) 
Carola Norén (S) 
Elias Tony (S) 
Gudrun Carlsson (S) 
Lars Göran Liljedahl (S) 
Taina Virta (S) 
Bo Johansson (S) 
Nina Lehtola (S) 
Sigvard Läth (S) 
Barbro Hillblom (S) 
Kenneth Rönnqvist (S) 
Solveig Nilsson (Ba) 
Helle Larsson (Ba) 
Andrei Ignat (Ba) 
Michael Erikson (Ba) 
Ewonne Ekmyr Göransson (Kr) 
Johan Ax (Posk) 
Antra Johanssons Rantins (Posk) 
Lars Hofgren (Posk) 
Elisabet Philip (Posk) 
Kristoffer Hylander (Posk) 
Sofia Lindgren (Posk) 
Lennart Blixth (Posk) 
Niklas Lekander (Sd) 
Östen Granberg (Sd) 
Lars Holmberg (Sd) 
Anders Thorén (Tbf) 
Camilla Jägemalm (Tbf) 
Per Börjel (Tbf) 
Samira Österberg (ViSK) 
Marit Normasdotter (ViSK) 
Monika Vikdahl (ViSK)

Ersättare 
Elly Dahl (S) 
Eric Nunez (S) 
Elisabeth Vollmer (S) 
Gustavo Moreno (S) 
Birgitta Kylin Majby (S) 
Stevan Mihajlovic (S) 
Kia Hjelte (Ba) 
Isa Aybar (Ba) 
Camilla Frejman (Kr) 
Sven Göransson (Kr) 
Anton Östling (Posk) 
Lena Nyberg (Posk) 
Joel Hofgren (Posk)  
Jan Svensson (Posk) 
Margareta Zethraeus (Tbf) 
Carl Widercrantz (Tbf) 
Tord Svärd (Visk)
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Resultaträkning 2021 Budget 2021 Differens
Verksamhetens intäkter
Kyrkoavgift 52 966 54 455 -1 489
Begravningsavgift 27 999 32 234 -4 235
Ekonomisk utjämning 1 360 1 365 -5
Utdelning från andelar i prästlönetillgångarnas avkastning 880 300 580
Erhållna gåvor 92 69 23
Erhållna bidrag 411 10 401
Nettoomsättning 2 849 2 262 587
Övriga verksamhetsintäkter 58 0 58
Övriga verksamhetsintäkter 86 615 90 695 -4 080

Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader -31 489 -37 613 6 124
Personalkostnader -47 101 -49 947 2 846
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -4 634 -5 019 385
Summa kostnader -83 224 -92 579 9 355

Verksamhetsresultat 3 391 -1 884 5 275

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från långfristiga värdepapper och fordringar 1 0 1
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 443 0 443
Räntekostnader och liknande resultatposter -197 -116 -81
Summa resultat från finansiella investeringar 247 -116 363

Resultat efter finansiella poster 3 638 -2 000 5 638

Skattemässiga bokslutsdispositioner
Skatt på resultat från näringsverksamhet
Årets resultat 3 638 -2 000 5 638

Utfall mot budget 2021 Botkyrka församling
Belopp i TKR
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Flerårig resultaträkning Botkyrka församling

Resultaträkning 2021 2020 2019 2018 2017

Verksamhetens intäkter

Kyrkoavgift 52966 54903 56583 58253 56077

Begravningsavgift 27999 29770 24323 25878 23414

Ekonomisk utjämning 1360 3702 3766 3069 2664

Utdelning från andelar i 
 

880 352 264 352 264

Erhållna gåvor och bidrag 503 1482 1525 2739 2737

Netto omsättning och övriga verksamhetsintäkter 2907 2596 3285 3740 3541

Summa intäkter 8866661155 92805 89746 94031 88697

Verksamhetens kostnader

Övriga externa kostnader -31489 -33101 -31936 -34421 -36614

Personalkostnader -47101 -46214 -46570 -52157 -48155

Av- och nedskrivningar av -4634 -4747 -5134 -4980 -4715

Summa kostnader -83224 -84062 -83640 -91558 -89484

Verksamhetsresultat 33339911 8743 6106 2473 -787

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från långfristiga värdepapper 
 

1 1 3 -404 3

Övriga ränteintäkter och liknande 443 2096 478 543 1836

Räntekostnader och liknande resultatposter -197 -192 -123 -3 -2

Summa resultat från finansiella investeringar 224477 1905 358 136 1837

Resultat efter finansiella poster 3638 10648 6464 2609 1050

Årets resultat 3638 10648 6464 2609 1050

Belopp i TKR
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Tillgångar 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Anläggningstillgångar

Byggnader och mark 49451 50647 48959 52025 48528 51 668 45 286

Inventarier, verktyg och installationer 3062 4139 5184 6662 6834 3 644 4 197
Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar

10809 6852 11488 8673 5219 2 670 1 750

Materiella anläggningstillgångar 63322 61638 65631 67360 60581 57 983 51 233

Långfristiga värdepappersinnehav 2652 2652 2652 2652 3058 3 058 3 058

Långfristiga fordringar 0 2478 4443 4856

Finansiella anläggningstillgångar 2652 5130 2652 7095 7914 3 058 3 058

Anläggningstillgångar 65974 66768 68283 74455 68495 61 041 54 291

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 245 270 167 124 140 313 212

Fordran på Kyrkvärden 0 0 593 393 409 395 176

Fodringar begravningsverksamheten 2478 0 4443 4856 0 0 0

Övriga fordringar 802 149 1 048 1 163 2 279 1 527 1 033

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 972 2 809 1 352 1 469 2 007 2 025 1 802

Kortfristiga fordringar 5497 3228 7602 8005 4835 4 260 3 223

Kortfristiga placeringar 72 109 35 111 27 048 21 926 21 400 14 315 14 969

Kassa och bank 30 344 57 180 46 381 30 540 45 001 60 516 59 555

Omsättningstillgångar 107 950 95519 81032 60471 71236 79 091 77 747

Summa tillgångar 173 924 162 287 149 312 134 926 139 731 140 132 132 038

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Balanserat resultat -132 330 -121 682 -115 218 -112 609 -111 558 -108 475 -106 771

Församlingskyrkas fastighetsfond 0

Årets resultat -3 638 -10 648 -6 464 -2 609 -1 050 -3 084 -1 704

Eget Kapital -135 968 -132 330 -121 682 -115 218 -112 608 -111 559 -108 475

Avsättningar 0 0 0 0 -431 -862 -911

Långfristiga skulder 0 -15000 -15000

Gravskötselskuld -1256 -1253 -879 -915 -846 -719 -804

Skuld till begravningsverksamhet -5038

Långfristiga skulder -6294 -16253 -15879 -915 -846 -719 -804

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut -15000

Skuld till begravningsverksamheten 0 -803 -803 -5 323 -10 929 -12 929 -8 323

Leverantörsskulder -6 437 -3 947 -2 056 -2 612 -4 380 -3 499 -6 137

Skatteskulder 0 0 -544 -445 -617 -484 0

Gravskötselskuld -255 -242 -231 -209 -207 -182 -184

Övriga skulder -1 965 -2 200 -3 603 -3 638 -3 192 -3 487 -3 216

Vilkorat bidrag -86 -393 -661 -703 -2 459 -2 430 -173

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -7 919 -6 119 -3 853 -5 863 -4 062 -3 981 -3 816

Kortfristiga skulder -31 662 -13 704 -11 751 -18 793 -25 846 -26 992 -21 848

Summa eget kapital  och skulder -173 924 -162 287 -149 312 -134 926 -139 731 -140 132 -132 038

Balansräkning Botkyrka församling
Belopp i TKR
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Begravningsverksamhetens resultaträkning

Belopp i TKR

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.
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År 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Folkmängd och medlemmar
Folkmängd 88 670 88 232 88 034 86 729 85 495 84 296 83 370

Medlem i Svenska kyrkan 22 618 23 311 24 113 24 923 25 732 26 667 27 522

Andel medlemmar 25,5 % 26 % 27 % 29 % 30 % 32 % 33 %

Antal aktiva inträden 68 72 48 45 64 78 97

Antal aktiva utträden 287 222 293 296 424 480 191

Antal gudstjänstbesökare
Huvudgudstjänster 2 497 4 985 12 746 13 406 12 670 13 005 13 199

Andakter o andra gudstjänster 6 002 3 694 12 525 10 155 8 309 9 556 11 274

Musikgudstjänster 2 472 1 054 7 059 6 599 7 080 6 613 7 546

Dopgudstjänster 2 315 2 794 4 902 4 784 5 508 6 144 7 087

Vigselgudstjänster 793 720 2 233 2 412 2 542 2 875 2 209

Konfirmationsgudstjänster 456 281 1 056 1 016

Välsignelser av borgerligt äktenskap 129 0 110 23 0 0 0

Begravningsgudstjänster 4 677 7 185 7 642 10 687 11 384 10 201 11 841

Nattvardsgäster 3 871 3 828 14 843 15 777 16 549 15 554 15 283

Sjukkommunion 0 0 0 0 0 0 0

Kyrkliga handlingar
Antal födda barn 1 019 1 073 1 064 1 090 1 161 1 131 1 141

Döpta barn 101 119 147 134 177 198 203

Andel döpta barn i SvK 10 % 11 % 14 % 12 % 15 % 17,5 % 18 %

Konfirmandberättigade 15-åringar 285 295 276 327 308 213 311

Antal konfirmerade ungdomar 42 61 67 76 76 79 101

% andel konfirmerade 15-åringar 15 % 20 % 24 % 23 % 25 % 26 % 32 %

Vigslar 27 31 45 41 61 72 54

Kyrkliga välsignelser 2 0 2 5
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